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
19 priedas

KALVARIJOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
(VPS vykdytojos pavadinimas)

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ
__2022-05-04__ Nr._1__
__Kalvarija____
1. Bendra informacija
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys

,,Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016-2023 m. strategija“ Nr. 42VS-KM-15-106781
VPS prioritetas Nr. II „Vietos ūkio orientavimas į darnią ir ilgalaikę krašto plėtrą“.
VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“.
VPS priemonės tikslas: atskleisti vietos išteklių geresnio panaudojimo galimybes verslo
kūrimui ir plėtrai
Remiamos veiklos: parama teikiama fizinių asmenų, ūkininkų ir verslininkų projektams,
kuriais numatomas verslo kūrimas arba plėtra geriau panaudojant vietos išteklius.
Remiami projektai, kurie panaudodami vietos išteklius formuos perspektyvias vietos
verslo nišas. Priemonė skirta įgyvendinti VVG teritorijos masto inovacijas (išbandomas
naujas verslo modelis, kuriamos naujos bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji
socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės paslaugos ir pan.). Įgyvendinami projektai
turi didinti vietos produkcijos pridėtinę vertę ir demonstruoti bendruomenei vietos išteklių
tikrąją vertę.
Priemone remiamos naujos verslo iniciatyvos produkcijai iš vietos žaliavų gaminti; naujų
paslaugų sukūrimas panaudojant vietos išteklius; verslo įmonių (įskaitant ir labai mažas
įmones) bei ūkių gamybinių pajėgumų ir paslaugų teikimo įrangos modernizavimas
diegiant inovacijas ir kiti projektai, atitinkantys priemonės tikslą.

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur

139 939,80

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr.

Nuo 2022 m. vasario 28 d. iki 2022 m. balandžio 11 d.
Kvietimas Nr. 10
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė
Pareiškėjo pavadinimas,
Eil.
Vietos projekto paraiškos
Kokybės
atitinkantis VĮ Registrų centro Juridinių
Vietos projekto pavadinimas
asmenų registre esančią informaciją
Nr. atpažinties (registracijos) numeris
įvertinimas, balais
arba vardas ir pavardė
1
2
3
4
5
1. VPS II prioriteto VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra “, kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“
1.1. KALV-LEADER-6A-D-10-1-2022
MB ,,Markasa“
,,MB ,,Markasa“ verslo pradžia“
95
1.2. KALV-LEADER-6A-D-10-2-2022
MB ,,ArgoGildija“
,,MB ,,AgroGildija“ verslo pradžia“
95
1.3. KALV-LEADER-6A-D-10-4-2022
Aivaras Sakalauskas
,,Aivaro Sakalausko verslo plėtra“
95
3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas
Pridėtinės
Pridėtinės RekomenPareiškėjo pavadinimas,
Vietos projekto paraiškos
vertės
vertės
duojama
atitinkantis VĮ Registrų centro
Eil.
Juridinių asmenų registre
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
(kokybės)
(kokybės)
skirti
Nr.
esančią
informaciją
arba
numeris
pereinamasis įvertinimas, paramą
vardas ir pavardė
balas
balais
(taip/ne)
1
2
3
4
5
6
7
1. VPS II prioriteto VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra “, kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“
1.1. KALV-LEADER-6A-D-10-1-2022 MB ,,Markasa“
,,MB ,,Markasa“ verslo pradžia“
95
95
Taip
1.2. KALV-LEADER-6A-D-10-2-2022 MB ,,ArgoGildija“
,,MB ,,AgroGildija“ verslo pradžia“
95
95
Taip
1.3. KALV-LEADER-6A-D-10-4-2022 Aivaras Sakalauskas
,,Aivaro Sakalausko verslo plėtra“
95
95
Taip
1.4. KALV-LEADER-6A-D-10-3-2022 MB ,,Klimesta“
,,PASLAUGŲ VERSLO PLĖTRA“
95
75
Ne
4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas
RekomenPareiškėjo pavadinimas,
Vietos projekto paraiškos
duojama
atitinkantis VĮ Registrų centro
Eil.
Atitiktis antriniams
Juridinių
asmenų
registre
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
skirti
Nr.
prioritetiniams kriterijams
esančią informaciją arba
numeris
paramą
vardas ir pavardė
(taip/ne)
1
2
3
4
5
6
1. VPS ___ prioriteto priemonė „________“ / priemonės „________“ veiklos sritis „________“, kodas „_________“
1.1.
-
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5. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.)
Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė
Pareiškėjo pavadinimas,
Pareiškėjo
atitinkantis VĮ Registrų centro
Vietos projekto paraiškos
Vietos projekto
Juridinių asmenų registre
Eil.
prašoma
atpažinties (registracijos)
Vietos projekto pavadinimas
pridėtinė vertė
esančią
informaciją
(jei
Nr.
paramos suma,
numeris
(kokybė) balais
pareiškėjas – juridinis asmuo)
Eur
arba vardas ir pavardė
1
2
3
4
5
6
1. VPS II prioriteto VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra “, kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“
1.1. KALV-LEADER-6A-D-10-3-2022 MB ,,Klimesta“
,,PASLAUGŲ VERSLO PLĖTRA“
75
52 819,50
6. (2019 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. BRA-11 redakcija nuo 2019 m. vasario 15 d.)
Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimo etapo, suvestinė (Užpildomos aktualios lentelės dalys.)
Eil.
Vietos projekto
Vietos projekto
Pareiškėjo pavadinimas,
atitinkantis
VĮ Registrų centro Juridinių asmenų
Nr. paraiškos atpažinties
paraiškos
Vietos projekto paraiškos vertintojų komentarai
registre
esančią
informaciją (jei pareiškėjas –
(registracijos)
registracijos
juridinis asmuo) arba vardas ir pavardė
numeris
data
1
2
3
4
5
Vietos projekto paraiškos, atmestos vietos projekto paraiškų vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo etape
1.
Vietos projekto paraiškos, atmestos, nes VPS priemonei įgyvendinti skirtame VPS biudžete nėra likę paramos lėšų
1.

Strategijos vykdytojo vadovas
(arba jo įgaliotas asmuo)

______________
(Parašas)

Atsakingas asmuo
(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)

_______________
(Parašas)

__Vytenis Skilandis__________
(Vardas, pavardė)

__Evelina Didvalienė__________
(Vardas, pavardė)
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