2014–2020 m. programinio laikotarpio
vietos projektų, pateiktų 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 PIRMINES VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Paprastojo Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2017 m. vasario 20 d. 8.00 val. iki 2017 m. kovo 6 d. 14.30 val.
Eil.
Nr.

Pareiškėjas
Pavadinimas (jei Registracijos
pareiškėjas juridinis
kodas (pagal
asmuo) / Vardas,
JAR) (jei
pavardė (jei
pareiškėjas
pareiškėjas fizinis
asmuo)

juridinis asmuo)

/ asmens
kodas (jei
pareiškėjas
fizinis asmuo) ir

ūkio
registracijos
Nr. (jeigu

Paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas

Vietos projekto
pavadinimas

(nurodomas VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo metu
suteiktas VP atpažinties kodas)

(nurodoma pagal pirminės VP
paraiškos 2.1 eilutę)

Prašoma Finansavim
paramos
o šaltinis
(nurodoma
suma
pagal VP
vietos
paraiškos
projektui
duomenis
įgyvendin EŽŪFKP ar
ti, Eur
EJRŽF)

Vietos projekto
rūšis ir porūšis
(nurodoma pagal
pirminės VP
paraiškos 2.2
eilutę)

(nurodoma
pagal
pirminės VP
paraiškos
2.6 eilutę)

pareiškėjas
ūkininkas)

1

2
3
4
5
6
7
8
1. 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. Kretingos rajono
190283428 KRET-LEADER-6B-J-1-1
Netradicinis jaunimo
10 634,21
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
Darbėnų
užimtumas taikant
vietos projektas
gimnazija
įnovatyvias technologijas
Paprastas
1.2. Futbolo klubas
300975934 KRET-LEADER-6B-J-1-3
Vasara su futbolu
7 336,10
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
„Žibininkai“
vietos projektas
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2
Paprastas
2. VPS priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ / veiklos sritis „Parama kaimo gyventojų įtraukimui į bendruomeninę
veiklą“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.2.“
2.1. Dupulčių kaimo
303282885 KRET-LEADER-6B-KS-1-2 Bendruomeninės veiklos
9 320,00
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
bendruomenė
Dupulčių kaime
vietos projektas
„Dupulčiai“
stiprinimas
Paprastas
2.2. Kaliniškių
161745458 KRET-LEADER-6B-K-1-4
Sveikos gyvensenos ir
5 743,76
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
bendruomenės
aktyvaus poilsio
vietos projektas
centras
skatinimas
Paprastas
„Kalniškiai“
2.3. Kurmaičių kaimo
161747270 KRET-LEADER-6B-K-1-5
Kaimo gyventojų
5 931,74
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
bendruomenės
aktyvaus poilsio
vietos projektas
centras
skatinimas ir tradicijų
Paprastas
„Kurmaičiai“
puoselėjimas
2.4. Kretingos rajono
300098531 KRET-LEADER-6B-KS-1-6 Bendruomenių įtraukimas 9 521,48
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
Padvarių kaimo
į bendruomeninę veiklą
vietos projektas
bendruomenės
Paprastas
centras „Trys
tvenkiniai“
Pastaba: Informacija apie užregistruotas pirmines VP paraiškas lentelėje turi būti sugrupuota pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias buvo kviečiama teikti
vietos projektus.
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