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Posedis ivyko 2016-10-10 12.20 val., adresas Ugniages14 g. r2-3, Kalvarija.
PosedZio pirmininkas - Laima Karpavidiene.
PosedZio sekretore - Simona BraZinskaite.
Dalyvavo: 6 (SeSi) valdybos nariai i5 11 (vienuolikos), kvorumas yra. Dalyviq s4raSas pridedamas.

^ DARBOTVARKE. Del Vietos pletros strategijos keitimo.

1' SVARSTYTA. Vietos pletros strategijos (VPS) keitimas. Svarstytas klausimas del VPS ,,KalvarijosVVG teritorijos vietos pletros 2016_2023 m, strategija" keitimo ir patikslintos VpS patvirtinimo.
Administravimo vadovas Valdas Aleknavidius informavo, kad pakeistas VFS atrankos taisykliq papunktis,
kuriame yra papildytos ir patikslintos didZiausios paramos verslo vietos projektams igyvendinti lyginamosios
dalys' Tai aktualu ,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos pletros 2016-2023 m. strategija;; strategijos Il prioriteto
,,Vietos Dkio orientavimas i darni4 ir ilgalaikg kraSto pletrq" priemonei ,,NovatoriSko verslo kuiimas ir pletra,,.
Patvirtintoje VPS Siai priemonei paramos lyginamoji dalis yra 50 proc. 2016 m. rugsejo 19 d. gautame
Nacionalines mokejimo agent[ros prie Zemes Dkio ministerijos raSte Nr. BRK-5083 i5desiyta, kad paramos
lyginamoji dalis gali blti taikomaT0 proc. tinkamq finansuoti islaidq, kai vietos projektas yra privataus verslo
pob[dZio ir jf teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys lalai- maLai imonei keliamus
reikalavimus ir 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobldZio ir ji teikia privatus juridinis arba
fizinis asmuo, iSskyrus asmenis, atitinkandius labai maLaiimonei keliamus reikalavimui.

NUTARTA: vienbalsiai nutarta pakeisti ir patvirtinti patikslint4 VPS, ,,Kalvarijos VVG teritorijos
vietos pletros 2016-2023 m, strategija" strategijos II prioriteto ,,Vietos Dkio orientavimas i darni4 ir ilgalaikg
kraSto pletr?" priemonei ,,Novatori5ko verslo kurimas ir pletra" nustatyta, kad paramos lyginamoji dalis buttl'^. taikoma 70 proc, tinkamq finansuoti i5laidq, kai vietos projektas yra privataus verslo poUUaZlo ir ji teikia
privatus juridinis atbafrzims asmuo, atitinkantys labai maLai imonei keliamus reikalavimus ir 50 proc., kai
vietos projektas yra privataus verslo pobldZio ir ji teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, iSskyrus
asmenis, atitinkandius labai malai imonei keliamus reikalavimus.
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