2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos
projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal
vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo procedūros aprašo
6 priedas

KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJA
(VPS vykdytojos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018 m. vasario 15 d. 8.00 val. iki 2018 m. kovo 20 d. 14.00 val.
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1. VPS priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę
veiklą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.2.“
300517787
KRET-LEADER- „Tradicijų
8 835,00
Kaimo
1.1. Asociacija
EŽŪFKP
„Pajūrio
bendruomenė“

6B-VK-4-1-2018

puoselėjimas ir
bendruomeniškumo
ugdymas
Rūdaičiuose“

vietovių vietos
projektas
Paprastas

2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. BRA-177

2
1.2.

Kretingos rajono
sporto klubas
„Rūdaičiai“

164305791

KRET-LEADER6B-VK-4-2-2018

„Pailsėk aktyviai“

1 900,00

EŽŪFKP

Kaimo
vietovių vietos
projektas
Paprastas

2. VPS priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos

didinimui“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.1.“
1

1.3.

2
Futbolo klubas
„Žibininkai“

3
300975934

4
KRET-LEADER6B-JV-4-3-2018

5
„Vasara su futbolu“

6
7 600,00

7
EŽŪFKP

8
Kaimo
vietovių vietos
projektas
Paprastas

2017 m. gruodžio 20 d. įsakymas Nr. BRA-177

