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1. Bendra informacija
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos
sritys

Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupės 2016 – 2023 metų vietos plėtros strategija Nr.
42VS-KS-15-1-06736-PR001
VPS priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi
skatinimas“ LEADER-19.2-SAVA-7 tikslas spręsti užimtumo ir nedarbo problemas Kelmės rajone
skatinant bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų verslumą ir ekonomiškai naudingų veiklų
kaime kūrimą.
Veiklos sritis „Parama buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“ LEADER-19.2-SAVA-7.1
skirta socialinės atskirties mažinimui, sukuriant palankias sąlygas bendruomeniniam ir kitam pelno
nesiekiančių organizacijų verslumui vystytis bei orientuota į inovatyvius pokyčius visuomenėje.
Remiami viešieji, pajamas generuojantys bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų
verslumą ir darbo vietų kūrimą skatinantys vietos projektai.
Remiamos veiklos:
❖ Paslaugų, teikiamų kaimo gyventojams kūrimas ir plėtra (švietimo, kultūros, sporto, aplinkos
tvarkymo: vejų pjovimas, vaismedžių genėjimas, šiukšlių išvežimas ir pan., vaikų priežiūra, buitinių
paslaugų: kirpykla, skalbykla, siuvykla, batų taisykla ir pan.);
❖ Veiklų ir paslaugų, susijusių su turiningo laisvalaikio ir aktyvaus poilsio, kūrimas ir plėtra;
❖ Turizmą skatinančių veiklų kūrimas ir plėtra, įskaitant edukacinių programų vykdymą, kulinarinio
paveldo ir tradicijų puoselėjimą.
Veiklos sritis „Parama maisto tiekimo grandinės organizavimui ir žemės ūkio produktų
perdirbimui“ LEADER-19.2-SAVA-7.2 skirta didinti kaimo bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių
organizacijų konkurencingumą, skatinant bendradarbiavimą tarp skirtingų kaimo subjektų, maisto
tiekimo grandinės organizavimą ir žemės ūkio produktų perdirbimą.
Remiama veikla - sąlygų, kaimo bendruomenių ar kitų pelno nesiekiančių organizacijų auginamų ir
(arba) sukurtų žemės ūkio ir kitų produktų perdirbimui, rinkodarai ir realizavimui, sudarymas.
VPS priemonės „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-3 tikslas: tobulinti žinias ir lavinti potencialių pareiškėjų ir projektų vykdytojų
įgūdžius projektų rengimo ir įgyvendinimo srityse. Priemonė yra skirta vietos projektų pareiškėjų ir
vykdytojų mokymui bei įgūdžių įgijimui. Priemone siekiama gilinti žinias kaimo plėtros srityje, didinti
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Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas,
Eur
Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir
kvietimo Nr.

kaimo gyventojų aktyvumą bei stiprinti bendradarbiavimą.
Remiamos veiklos:
❖ mokymų (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo kaimo plėtros procesuose, lyderystės,
kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitomis temomis,
susijusiomis su vietos plėtros strategijoje numatytų priemonių įgyvendinimu) organizavimas;
❖ gerosios patirties konferencijų, išvykų ir kitų veiklų, kuriomis siekiama susipažinti su Lietuvos ir
užsienio šalių gerąją patirtimi (verslumo, socialinio verslumo, inovacijų taikymo, lyderystės,
kooperacijos, trumpos maisto tiekimo grandinės organizavimo, perdirbimo ir kitose su vietos plėtros
strategijos priemonių įgyvendinimu susijusiose srityse), organizavimas.
434 164,00 Eur
Nuo 2020 m. rugsėjo 7 d. iki 2020 m. spalio 30 d.
Kvietimas Nr. 11

2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė
Eil.
Nr.

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
numeris

Pareiškėjo pavadinimas, atitinkantis VĮ
Registrų centro Juridinių asmenų registre
esančią informaciją

Vietos projekto pavadinimas

Kokybės
įvertinimas,
balais

1
2
3
4
5
1. VPS I prioriteto priemonės „Bendruomenių ir kitų pelno nesiekiančių organizacijų verslo iniciatyvų kūrimosi skatinimas“ veiklos sritis „Parama
buitinių ir kitų paslaugų plėtrai kaimo vietovėse“, kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1
Pabariukų kaimo bendruomenė „Dubysos
Technikos įsigijimas bendruomeninio verslo
1.1. KELM-LEADER-6B-D-11-5-2020
60
slėnis“
įkūrimui
1.2. KELM-LEADER-6B-D-11-3-2020
Bendruomenė „Gryžuvos skoniai“
Gryžuvos skoniai
50
1.3.

KELM-LEADER-6B-D-11-4-2020

Asociacija „Valpainių sūriai“

Valpainių sūriai ant Jūsų stalo

Strategijos vykdytojo vadovas

______________

Nelė Želvienė

Atsakingas asmuo
(VPS administravimo vadovė)

_______________

Nelė Želvienė

45

