2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų,
pateiktų pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas
bendruomenių
inicijuotos
vietos
plėtros
būdu,
administravimo procedūros aprašo
14 priedas

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
INFORMACIJA APIE PIRMINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ VERTINIMO REZULTATUS
Kvietimo Nr. 2
I. Pirminių VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių ne mažiau kaip 60 balų ir planuojamų VP išlaidų tinkamumo vertinimo etape
įvertintų teigiamai, kurioms užtenka kvietime numatytų biudžeto lėšų pagal konkrečią VPS priemonę / veiklos sritį, sąrašas:
Eil.
Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas)

Paraiškos
atpažinties
(registracijos)
kodas

1.

Kauno rajono
Panevėžiuko
kaimo
bendruomenė

KAUNLEADER-6BJ-2-3

Kauno rajono
jaunųjų
lyderių
asociacija

KAUNLEADER-6BJ-2-4

Fizinio aktyvumo
skatinimas Kauno
rajono jaunimo
tarpe

Kauno rajono
Karmėlavos
Balio Buračo
gimnazija

KAUNLEADER-6BI-2-1

Viešosios erdvės
atnaujinimas prie
Kauno
r.
Karmėlavos Balio

2.

3.

VP pavadinimas

100 sporto
akimirkų Kauno
rajonui

VPS priemonė /
veiklos sritis, kodas

Pridėtinės
vertės
(kokybės)
vertinimas,
balais

Pereinamasis
balas

Vertinimo
metu
nustatyta
paramos lėšų
suma, Eur

VPS priemonės
„Jaunimo įtraukimas į
kaimo plėtros
procesus“ veiklos sritį
„Jaunimo užimtumo
skatinimas“ LEADER19.2-SAVA-6.1.
VPS priemonės
„Jaunimo įtraukimas į
kaimo plėtros
procesus“ veiklos sritį
„Jaunimo užimtumo
skatinimas“ LEADER19.2-SAVA-6.1.
VPS priemonės
„Parama svarbiausių
vietos bendruomenės
poreikių tenkinimui“
veiklos sritį „Viešųjų

100

-

9 631,28

Finansa
vimo
šaltinis

VP rūšis ir
porūšis

EŽŪFKP Kaimo

vietovių
vietos
projektas,
paprastas

80

-

11 807,20

EŽŪFKP Kaimo

vietovių
vietos
projektas,
paprastas

80

-

92 000,00

EŽŪFKP Kaimo

vietovių
vietos
projektas,
paprastas
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Buračo
gimnazijos

4.

Kauno rajono
savivaldybės
administracija

VPS vykdytojos vadovas

KAUNLEADER-6BI-2-5

Viešosios erdvės
atnaujinimas prie
pastato, esančio
Instituto g. 20,
Raudondvario k.,
Kauno r.

erdvių bei
infrastruktūros
atnaujinimas ir
įrengimas“ Nr.
LEADER-19.2SAVA-5.2.
VPS priemonės
„Parama svarbiausių
vietos bendruomenės
poreikių tenkinimui“
veiklos sritį „Viešųjų
erdvių bei
infrastruktūros
atnaujinimas ir
įrengimas“ Nr.
LEADER-19.2SAVA-5.2.

______________

80

-

92 000,00

EŽŪFKP Kaimo

vietovių
vietos
projektas,
paprastas

Kristina Švedaitė-Damašė

(Parašas)

Atsakingas asmuo
______________

Vytautas Zubas

(Parašas)
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II. Rezervinių VP sąrašas: VP paraiškos, kurios pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinko ne mažiau kaip 60 balų ir planuojamų VP išlaidų
tinkamumo vertinimo etape buvo įvertintos teigiamai, tačiau kurioms neužtenka kvietime numatytų biudžeto lėšų pagal konkrečią VPS priemonę / veiklos
sritį, sąrašas:
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos
VP
VPS priemonė /
Pridėtinės vertės
Vertinimo metu nustatyta Finansavimo VP rūšis ir
Nr. pavadinimas
atpažinties
pavadinimas
veiklos sritis,
(kokybės)
paramos lėšų suma, Eur šaltinis
porūšis
kodas
kodas
vertinimas, balais
1.
III. Pirminių VP paraiškų, pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape surinkusių mažiau kaip 60 balų, sąrašas:
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos atpažinties
VP pavadinimas
VPS priemonė / veiklos sritis,
Nr.
pavadinimas
(registracijos) kodas
kodas

Pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimas, balais

1.

IV. VP, kurių planuojamų išlaidų tinkamumas įvertintas neigiamai, sąrašas:
Eil.
Pareiškėjo
Paraiškos atpažinties
VP pavadinimas
Nr.
pavadinimas
(registracijos) kodas
vardas, pavardė
1.
VšĮ Panevėžiuko
KAUN-LEADER-6BViešosios erdvės
parapijiečiai
I-2-2
sutvarkymas ir pritaikymas
Panevėžiuko parapijiečių
poreikiams

VPS priemonė / veiklos sritis,
kodas

Pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimas, balais

VPS priemonės „Parama
svarbiausių vietos
bendruomenės poreikių
tenkinimui“ veiklos sritį
„Viešųjų erdvių bei
infrastruktūros atnaujinimas ir
įrengimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-5.2.

70
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V. Bendra informacija:
Bendra kvietimo teikti VP suma 274 000 Eur
Bendra VP išlaidų tinkamumo vertinimo metu nustatyta paramos lėšų suma, teigiamai įvertintuose VP 205438,48 Eur
Kvietimo lėšų likutis 68561,52 Eur
Kvietimo lėšų likutis pagal kvietime nurodytas VPS priemones / veiklos sritis
Eil.
VPS priemonė / veiklos sritis,
Bendra kvietimo teikti VP
Bendra VP išlaidų tinkamumo vertinimo metu
Nr.
kodas
paramos lėšų suma (Eur)
nustatyta paramos lėšų suma (Eur) VPS
VPS priemonei / veiklos
priemonės / veiklos srities VP
(nurodoma teigiamai įvertintuose VP bendra paramos
sričiai

Kvietimo lėšų likutis /
trūkumas (Eur) VPS
priemonei / veiklos sričiai

lėšų suma (Eur))

1.

2.

1
Priemonės „Parama svarbiausių
vietos bendruomenės poreikių
tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų
erdvių bei infrastruktūros
atnaujinimas ir įrengimas“ Nr.
LEADER-19.2-SAVA-5.2
Priemonės „Jaunimo įtraukimas į
kaimo plėtros procesus“ veiklos
sritis „Jaunimo užimtumo
skatinimas“ Nr. LEADER-19.2SAVA-6.1

2
184 000

3
184 000,00

4
0,00

90 000

21438,48

68561,52

VPS vykdytojos vadovas
______________

Kristina Švedaitė-Damašė

(Parašas)

Atsakingas asmuo
______________

Vytautas Zubas

(Parašas)
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