ASOCIACIJOS „ŠIAULIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO 2018 M. RUGSĖJO 6 D. POSĖDŽIO
PROTOKOLO NUTARIAMOJI DALIS
2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 5
Šiauliai
SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ vietos plėtros strategijos „Asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos
grupė“ teritorijos 2015 – 2023 m. vietos plėtros strategija“ priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritį „Parama investicijoms į visų
rūšių mažos apimties infrastruktūrą“, atrankos.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių
patvirtinimo“, 4 priedo „Vietos plėtros strategijos vykdytojos sudaromo vietos projektų atrankos komiteto teisių ir pareigų, veiklos principų, sprendimų priėmimo tvarkos
aprašas“ 8 punktu bei atsižvelgiant į asociacijos „Šiaulių rajono vietos veiklos grupė“ pateiktas vietos projektų vertinimo ataskaitas, priimti šiuos sprendimus:

Eil.
Nr.

1. Pritarti šiems vietos projektams ir rekomenduoti juos perduoti į kitą vertinimo etapą:
Vietos projekto
Pareiškėjo
Vietos projekto
Vietos projekto
paraiškos
pavadinimas /
pavadinimas
pridėtinė vertė
atpažinties
vardas, pavardė
(kokybė) balais
(registracijos)
kodas

Pareiškėjo
prašyta
paramos suma,
Eur

Tvirtinama
paramos lėšų
suma iki, Eur

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki,
proc.

paramos suma, Eur

EŽŪFKP
lėšos
(85
proc.
paramos
sumos)

Lietuvos
Respubli
kos
valstybės
biudžeto
lėšos (15
proc.
paramos
sumos)
4
5
6
1
2
3
7
8
9
10
VPS I prioriteto priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
infrastruktūrą“, kodas „LEADER-19.2-6.4“
1.
ŠIAU-LEADERDrąsučių
„Krepšinio
80
47998,28 (su
47998,00 (su
80
40798,30
7199,70
6B-I-5-1-2018
bendruomenė
aikštelės
PVM)
PVM)
įrengimas
Drąsučių kaime“

2
2.
3.

4.

ŠIAU-LEADER6B-I-5-2-2018
ŠIAU-LEADER6B-I-5-3-2018
ŠIAU-LEADER6B-I-5-4-2018

VO „Kužių
bendruomenė“
Uždaroji akcinė
bendrovė „Kuršėnų
vandenys“
Uždaroji akcinė
bendrovė „Kuršėnų
vandenys“

„Laisvalaikis
vasaros slėnyje“
„Nugeležinimo
įrenginių statyba
Noreikių kaime“
„Nugeležinimo
įrenginių statyba
Žadžiūnų kaime“

61
68

80

61061,06 (su
PVM)
44994,40 (be
PVM)

61061,00 (su
PVM)
44994,00 (be
PVM)

80

51901,85

9159,15

80

38244,90

6749,10

44997,60 (be
PVM)

44998,00 (be
PVM)

80

38248,30

6749,70

169193,35

29857,65

IŠ VISO:

Posėdžio pirmininkas

.......................... Vidutė Meižienė

Posėdžio sekretorė

.......................... Kristina Burke - Žilinskienė

199051,00

Vietos projektų atrankos komiteto nariai:
.....................

Vidutė Meižienė

.......................

Algimantas Lacis

.......................

Vismantas Anglickas

.....................

Gediminas Karalius

......................

Audrius Kondrotas

.....................

Deimantė Radžvilė

.....................

Giedrius Jakubėnas

......................

Judita Pališaitė

.......................

Rita Cecervovė

