
Eil. Nr. 
Atrankos 

balų suma

1 70

2 70

Likutis lėšų 12218,61

12537,69

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas
Pareiškėjas

KELM-LEADER-6B-IJ-9-1-2020

2020 m. kovo 16 d. - 2020 m. balandžio 30 d. pateiktoms paraiškoms pagal 

priemonę skirta lėšų suma - 43 161,00 Eur

Paraiškos Paraiškų skaičius Prašoma paramos suma, EUR

Iš viso: 30942,39

Surinkusios 70 atrankos balų (pakanka lėšų) 2 30942,39

KELMĖS KRAŠTO PRTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

KELM-LEADER-6B-JV-9-3-2020

Asociacija „Butkiškės 

bendruomenė“

Pakražančio kultūros centras

Laisvalaikio  ir sporto erdvės jaunimui 

kūrimas Butkiškėje

Bendruomenių stiprybė – jaunoji karta 

18404,70

Vietos projektų paraiškų pirmasis prioritetinis sąrašas, įvertinus atitiktį atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumą VPS priemonės „Jaunimo užimtumo ir 

integravimosi į vietos bendruomenes veiklų rėmimas“ veiklos sritis „Parama laisvalaikio, sporto, kultūros ir neformalaus švietimo iniciatyvų skatinimui“  Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-5.1

Vietos projekto pavadinimas
Prašoma paramos 

suma, EUR



Eil. Nr. 
Atrankos 

balų suma

1. 45

58520,00

Likutis lėšų 

Paraiškos Paraiškų skaičius 

Buriavimo mokyklos įkūrimas Tytuvėnuose, 

Kelmės rajone
58520,00

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas
Pareiškėjas Vietos projekto pavadinimas

1

Iš viso: 1

Asociacija „Žalias vėjas“ 

58534,00

KELMĖS KRAŠTO PRTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Vietos projektų paraiškų pirmasis prioritetinis sąrašas, įvertinus atitiktį atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumą VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų 

pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ Nr. LEADER-

19.2-SAVA-7.1

2020 m. kovo 16 d. - 2020 m. balandžio 30 d. pateiktoms paraiškoms pagal 

priemonę skirta lėšų suma - 117 054,00 Eur

58520,00

Prašoma paramos suma, EUR

Surinkusios 45 atrankos balus (pakanka lėšų)

Prašoma paramos 

suma, EUR

KELM-LEADER-6B-D-9-4-2020



Eil. Nr. 
Atrankos 

balų suma

1. 80

Vietos projekto paraiškos 

atpažinties (registracijos) kodas
Pareiškėjas Vietos projekto pavadinimas

Prašoma paramos 

suma, EUR

KELM-LEADER-3A-D-9-2-2020

Lietuvos uogų augintojų, 

perdirbėjų ir prekybininkų 

asociacija

Paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio 

organizavimu, kūrimas
55542,14

Iš viso: 1 55542,14

Likutis lėšų 61511,86

Surinkusios 80 atrankos balus (pakanka lėšų) 1 55542,14

KELMĖS KRAŠTO PRTNERYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Vietos projektų paraiškų pirmasis prioritetinis sąrašas, įvertinus atitiktį atrankos kriterijams ir išlaidų tinkamumą VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų 

pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos srities „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio 

produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.2

2020 m. kovo 16 d. - 2020 m. balandžio 30 d. pateiktoms paraiškoms pagal 

Paraiškos Paraiškų skaičius Prašoma paramos suma, EUR


