KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
TINKAMUMO SKIRTI LĖŠAS VERTINIMO REIKALAVIMUS ATITIKUSIŲ VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ
SĄRAŠAS
PAGAL STRATEGIJOS
„KUPIŠKIO RAJONO INTEGRUOTA 2007-2013 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA GYVENIMO KOKYBEI KAIME GERINTI“,
II prioriteto ”Pilietiškumo ir tautiškumo ugdymas bei partnerystės ir bendruomeniškumo skatinimas“
2.1 priemonę „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas“
2.2 priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“
Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas Nr.02
2012-03-20
Eil.

Vietos projekto pareiškėjo

Nr.

pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos kodas

Prašoma lėšų

Prašoma paramos

suma PVM

suma, Lt

kompensuoti, Lt
(iš asignavimų)
Pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties mažinimas“
1.

Juodpėnų kaimo bendruomenė

2.

Antašavos miestelio
bendruomenė
Kupiškio rajono savivaldybės
kultūros centras
Kupiškio krašto ţmonių su
negalia sąjunga
Lietuvai pagraţinti draugijos
Kupiškio skyrius

3.
4.
5.

„Tai kas, kad Juodpėnai – tai ne Paryţius, ne
Vilniaus bokštai ir ne Kauno mūrai, jis pats
mieliausias kaimas visoj ţemėj, jis mūs
širdţių kertelėj vietą turi“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-001

„Gėlėtą nuotaiką sukurkime kartu“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-002

-

17950,13

„Laikmečio fragmentai“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-003

6083,05

35216,95

„Paţink negalią“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-004

-

14992,39

„Medelį pasodinsi – Tėvynę padabinsi“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-005

-

41400,00

-

49995,90

Eil.

Vietos projekto pareiškėjo

Nr.

pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos kodas

Prašoma lėšų

Prašoma paramos

suma PVM

suma, Lt

kompensuoti, Lt
(iš asignavimų)
6.

Kupiškio rajono Rudilių Jono
Lauţiko pagrindinė mokykla

„Iš praeities į dabartį“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-006

1120,63

28336,37

7.

Šepetos kaimo bendruomenė

„Kartu mes - jėga ir dainoje ir darbe“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-008

-

30193,00

8.

Palėvenėlės kaimo bendruomenė

„Kur gimėm kur augom – čia ţemė šventa“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-009

-

19155,49

9.

Bakšėnų bendruomenė

„Viskas iš pieno“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-011

-

16044,89

10.

Alizavos jaunimo centras
„ALSJA“

„4 ţingsniai bendruomeniškumo link“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-014

-

39500,00

11.

Kupiškio etnografijos muziejus

„Padėkime išlikti kaimo muziejams“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-013

4860,77

27724,10

12.

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono
turizmo ir verslo informacijos
centras

„Kupiškio dvarų romantika“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-015

0

44988,20

13.

Kupiškio jaunimo centras

„Talentų bankas – saugi investicija į
bendruomeniškumo skatinimą“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-016

414,62

23641,82

14.

Noriūnų bendruomenė

„Lėvens tėkmėj – mūsų gyvenimas“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-017

-

15379,00

12479,07

404518,24

Iš viso pagal priemonę „Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės atskirties maţinimas“:
Pagal priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“
15.

Šimonių miestelio bendruomenė

„Šimoniečių siekis – sveikai gyventi“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-007

-

22043,99

16.

Skapiškio bendruomenė

„Aktyvi bendruomenė – gyvas kaimas“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-012

-

27949,00

17.

Adomynės kaimo bendruomenė

„Tradicijų puoselėjimas –
bendruomeniškumo pagrindas“

LEADER-11-KUPIŠKIS-02-010

-

44141,00

Iš viso pagal priemonę „Sveikos gyvensenos propagavimas ir tradicijų puoselėjimas“:

-

94133,99

Eil.

Vietos projekto pareiškėjo

Nr.

pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Vietos projekto paraiškos kodas

Prašoma lėšų

Prašoma paramos

suma PVM

suma, Lt

kompensuoti, Lt
(iš asignavimų)

IŠ VISO:

12479,07

Iš viso uţregistruota 17 (septyniolika) vietos projektų paraiškų, iš jų 14 pagal 2.1 priemonę ir 3 pagal 2.2 priemonę. Visos 17 paraiškų atitiko

tinkamumo skirti lėšas vertinimo reikalavimus.

Projektų administratorė

Rima Aukštikalnienė

498652,23

