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

KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
INFORMACIJA APIE GALUTINIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO
REZULTATUS
Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2017.07.04 iki 2017.08.30
Eil. Nr.

Pareiškėjas
Pavadinimas (jei
Registracijos
pareiškėjas juridinis
kodas (pagal
asmuo) / Vardas,
VĮ Registrų
pavardė (jei
centro
pareiškėjas fizinis asmuo)
Juridinių
asmenų
registro
duomenis) (jei

Paraiškos
atpažinties
(registracijos)
kodas (nurodomas

Vietos projekto
pavadinimas
(nurodoma pagal pirminės
VP paraiškos 2.1 eilutę)

Galutinės vietos projekto paraiškos
tinkamumo finansuoti vertinimo
rezultatas
(nurodoma, ar įvertinta teigiamai ar neigiamai)

VPS vykdytojos
pirminės VP
paraiškos
registravimo metu
suteiktas VP
atpažinties kodas)

pareiškėjas
juridinis asmuo) /

asmens kodas
(jei pareiškėjas
fizinis asmuo) ir

ūkio
registracijos
Nr. (jeigu
pareiškėjas
ūkininkas)
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2
1
2
3
4
5
6
1. VPS priemonės „Jaunimo įtraukimas į kaimo plėtros procesus“ veiklos sritis „Jaunimo užimtumo skatinimas“, kodas „LEADER-19.2SAVA-6.1.“ (įrašomas VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią gauti vietos projektai, pavadinimas ir kodas)
1.1.
Visuomeninė
160305769
KAUN„Nepaprastosios
Įvertinta teigiamai
organizacija Samylų
LEADER-6B-Jlenktynės“ Samyluose,
bendruomenės
1-5
Rokuose, Ilgakiemyje,
centras
Linksmakalnyje ir
Taurakiemyje
1.2.
Kauno rajono
160432040
KAUNKauno rajono jaunime –
Įvertinta teigiamai
Padubysio kaimo
LEADER-6B-Jesi vertas daugiau!
bendruomenė
1-3
1.3.
Kauno rajono
302707080
KAUNBūkime piliečiai –
Įvertinta teigiamai
jaunimo organizacijų
LEADER-6B-J- Kauno rajono jaunimo
sąjunga „Apvalusis
1-2
pilietiškumo ir
stalas“
patriotiškumo ugdymo
mokykla
2. VPS priemonės „Parama svarbiausių vietos bendruomenės poreikių tenkinimui“ veiklos sritis „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros
atnaujinimas ir įrengimas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-5.2.“ (įrašomas VPS priemonės / veiklos srities, pagal kurią gauti vietos projektai, pavadinimas
ir kodas)

2.1.

Ringaudų
bendruomenės
centras

300128234

KAUNLEADER-6B-I1-1

2.2.

Kauno rajono
savivaldybės
administracija

188756386

KAUNLEADER-6B-I1-4

Daugiafunkcinės sporto
aikštelės įrengimas prie
Ringaudų
bendruomenės centro
Viešosios erdvės
atnaujinimas prie Kauno
r. Piliuonos gimnazijos

Įvertinta teigiamai

Įvertinta teigiamai
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