(2018 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. BRA-67 redakcija nuo 2018 m. birželio 8 d.)
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

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(VPS vykdytojos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Kvietimo Nr. _6__ (nurodoma) teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018-09-03 iki 2018-10-23 (turi sutapti su analogiška informacija,
nurodyta skelbimo tekste). Informacija apie užregistruotas VP paraiškas lentelėje turi būti sugrupuota pagal VPS priemones / veiklos sritis, pagal kurias buvo kviečiama teikti
vietos projektus.

Eil.
Nr.

Pareiškėjas
Pavadinimas
(jei pareiškėjas
juridinis asmuo) /

vardas,
pavardė (jei
pareiškėjas fizinis
asmuo)

Registracijos
kodas (pagal VĮ
Registrų centro
Juridinių asmenų
registro
duomenis) (jei

Paraiškos
atpažinties
(registracijos)
kodas (nurodomas

Vietos projekto
pavadinimas

VPS vykdytojos VP
paraiškos registravimo
metu suteiktas VP
atpažinties kodas)

(nurodoma pagal VP
paraiškos 2.1 eilutę (jeigu
ŽRVVG paraiška parengta
pagal ŽVP priemonės
paraiškos formą –
nurodoma pagal toje
paraiškoje pateiktą
informaciją)

4

5

pareiškėjas juridinis
asmuo) / asmens
kodas (jei pareiškėjas
fizinis asmuo) ir ūkio

registracijos Nr.
bei asmens kodas
(jeigu pareiškėjas
ūkininkas)

1

2

3

Prašoma
paramos suma
vietos projektui
įgyvendinti, Eur
(nurodoma pagal
kaimo vietovių ar
dvisektorės VVG VP
paraiškos 2.6 eilutę /
ŽRVVG VP paraiškos
2.5 eilutę (jei
paraiška parengta
pagal ŽRVVG VP
administravimo
taisyklių 1 priedo
pavyzdinę formą, kitu
atveju – pagal ŽVP
priemonės paraiškoje
pateiktus duomenis)

6

Finansavimo
šaltinis

Vietos projekto
rūšis ir porūšis

(nurodoma
pagal VP
paraiškos
duomenis
EŽŪFKP ar
EJRŽF)

(nurodoma pagal
VP paraiškos 2.2
eilutę) (ŽRVVG
atveju šis stulpelis
nepildomas ir turi
būti pašalinamas)

7
8
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1. VPS priemonė „ Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „ Jaunimo užimtumo skatinimas“, kodas „ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-6.1.“
303272802
KAUN-LEADERZapyškio, Garliavos
10 400,00 su PVM
1.1. VšĮ „Kūrybos ir
EŽŪFKP
Kaimo vietovių
užimtumo stuba“
6B-JV-6-1-2018
apylinkių, Akademijos ir
vietos projektas,
Ringaudų seniūnijų
paprastas
1.2.

Domeikavos
kaimo
bendruomenės
centras

301160669

KAUN-LEADER6B-JV-6-2-2018

1.3.

Kauno rajono
Panevėžiuko
kaimo
bendruomenė
Kauno rajono
Padubysio kaimo
bendruomenė

300093769

KAUN-LEADER6B-JV-6-3-2018

jaunimo užimtumo
skatinimas
Domeikavos, Babtų ir
Raudondvario seniūnijų
jaunimo užimtumo ir
saviraiškos skatinimas
pasitelkus muziką, teatrą
ir įdomias asmenybes.
Kartu MES tapsime
sportiškesni

160432040

KAUN-LEADER6B-JV-6-4-2018

1.5.

VšĮ
CRAZYfoxes

304466906

KAUN-LEADER6B-J-6-5-2018

1.6.

Visuomeninė
organizacija
Domeikavos
vaikų ir jaunimo
centras “Neris”
Asociacija
Kulautuvos
jaunimo centras

260442530

KAUN-LEADER6B-JV-6-6-2018

302583152

KAUN-LEADER6B-JV-6-7-2018

1.4.

1.7

15 000,00 su PVM

EŽŪFKP

Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas

14 999,74 su PVM

EŽŪFKP

Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas

Kauno rajono jaunime –
esi vertas daugiau 2019!

15 000,00 su PVM

EŽŪFKP

Kauno rajono jaunimo
užimtumo gerinimas
sportuojant su augintiniu
Kūrybinių, meninių bei
kultūrinių gabumų
ugdymas, sukuriant
unikalius veiklos darbų
išraiškos rezultatus
„Vanduo ir mes“

15 000,00 su PVM

EŽŪFKP

14 250,00 su PVM

EŽŪFKP

Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas
Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas
Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas

11 512,65 su PVM

EŽŪFKP

Kaimo vietovių
vietos projektas,
paprastas
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