Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo taisyklių
2 priedas
(Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) ţymos apie
kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos gavimą ir registravimą
Šią formos dalį pildo Agentūra 1.
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo
- el. būdu per ŢŪMIS
ataskaitos pateikimo būdas
Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo
ataskaitą pateikė ir pasirašė tinkamai įgaliotas
asmuo
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo
ataskaitos gavimo ir registracijos Agentūroje data
Kaimo vietovių VPS metinės įgyvendinimo
ataskaitos registracijos Agentūroje numeris
Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo
ataskaitą gavęs ir uţregistravęs Agentūros
padalinys

- pateikta ir pasirašyta VPS vykdytojos
vadovo arba jo įgalioto asmens (pridėtas
atstovavimo VPS vykdytojai teisės įrodymo
dokumentas)
-

-

1

Pildydami Kaimo vietovių VPS metinę įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo
instrukcija pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas
įterpkite.
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KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2020 m.

VPS vykdytojos pavadinimas
VPS registracijos Nr.

KUPIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
42VS-KP-15-1-06716-PR001

I DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS
1.
1.1

Eil.
Nr.

I

1.1.1.

1.1.2.

INFORMACIJA APIE GERUOSIUS VIETOS PROJEKTŲ PAVYZDŢIUS IR
PROBLEMAS AR SUNKUMUS, SU KURIAIS SUSIDURTA ĮGYVENDINANT VPS
Gerieji įgyvendintų vietos projektų pavyzdţiai:
Pateikite bent po vieną sėkmingai įgyvendintą vietos projektą-gerąjį pavyzdį, prisidedantį prie
skirtingų ES kaimo plėtros prioritetų tikslinių sričių.
ES kaimo
plėtros
Vietos projekto
Vietos
Skirta
prioriteto
Trumpas vietos projekto
vykdytojo
projekto
paramos
tikslinė sritis,
turinio apibūdinimas
pavadinimas
pavadinimas suma (Eur)
prie kurios
prisidėta
(kodas)
II
III
IV
V
VI
Buvo organizuota 4 dienų
jaunimo vasaros stovykla
(prie marių). Stovyklos
dalyvių skaičius 15 dalyvių,
iš kurių 10 asmenų bus 1419 metų (imtinai) ir 5
vaikai 10 – 14 metų.
Veiklos: susitikimas su
Jaunas,
profesionaliais
Aukštupėnų
sportininkais,
motociklų
kaimo
Sveikas,
2595,66
6B
sportas, susitikimas su
bendruomenė
Aktyvus
šauliais). Organizuoti 3
praktiniai/informaciniai
seminarai:
pirmosios
pagalbos prie vandens;
sveikos mitybos; streso ir
įtampos
maţinimo.
Stovykloje
dirbo
2
savanoriai.
Projekto
įgyvendinimo
metu
įsigytas
naujas
Tvari
traktorius-ţoliapjovė.
Su
nauja
technika
bus
Šepetos kaimo partnerystė
2 760,00
6B
priţiūrimos
viešosios
bendruomenė
saugi
erdvės
(3
Ha),
kuriose
aplinka
vyksta masiniai renginiai
(per metus iki 6 renginių,
______________________
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1.1.3

1.2.
1.2.1.
1.2.2.

visi organizuojami lauke)
bei pasirūpinama plotais,
kurių nebegali tvarkyti
vieniši asmenys, senjorai.
Įsigyta Kalėdų prakartėlė,
pagaminta iš medţio su
„Kalėdų
Juodpėnų
personaţais (12 vnt.). Prie
kaimo
naktį
3000,00
6B
projekto
įgyvendinimo
bendruomenė
tylią...“
prisidėta savanorišku darbu,
pagamintas tvartelis.
Problemos, su kuriomis susidūrėte ataskaitiniais metais, siekdami vietos projektų
įgyvendinimo paţangos
Nebuvo

______________________
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II DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJOS VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS
2.
I
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJOS GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR MOKYMUS
ATASKAITINIAIS METAIS
II
III
IV
Sąsaja su VPS
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo
Datos
įgyvendinimo
veiksmai, atlikti ataskaitiniais metais
veiksmų planu
Konsultavimas
(nuotolinis)
dėl
projektų planuojamų
Informavimo renginys apie Kvietimo Nr.
vykdyti
veiklų,
7 vietos projektams keliamus reikalavimus
2020-04-01/2020-12-30
vykdomos
(nuotolinis)
konsultacijos
bei
pagalba rengiant VP
paraiškas.
Konsultavimas
(nuotolinis)
dėl
projektų planuojamų
Informavimo renginys apie Kvietimo Nr.
vykdyti
veiklų,
8 vietos projektams keliamus reikalavimus
2020-09-01/2020-12-30
vykdomos
(nuotolinis)
konsultacijos
bei
pagalba rengiant VP
paraiškas
Informacijos sklaida
Informavimas organizacijos svetainėje
apie
VPS 2020-01/12
www.kvvg.lt;
įgyvendinimo eigą
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo
Sąsaja su VPS
Datos
priemonės, įgyvendintos ataskaitiniais
įgyvendinimo
metais
veiksmų planu
Informacijos sklaida
apie VPS
2020-04-18 Nr. 31 (10254) Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“
Kvietimų skelbimas
įgyvendinimo eigą.
2020-09-19 Nr. 75 (10298)
Bendruomenių, NVO
Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“
iniciatyvų skatinimas
2020-06/09
Vietos pareiškėjams išdalintos optinės Informacijos sklaida
______________________
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belaidţių kompiuterio ,,pelytės“ 25
vnt.

2.2.3.

2.2.4.

Parengti VPS įgyvendinimo viešinimo
straipsniai
Informacijos
sklaida
apie
VPS
įgyvendinimo eigą (VPS priemonės
,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje
vietovėje“, ,,Bendruomeninio verslumo
kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“
viešinimas),

Renginys Krašto auksas (Kupiškio r.
sav., Šimonių sen., Adomynės k.)

2.2.5

2.2.6

Informacijos
sklaida
apie
VPS
įgyvendinimo eigą (VPS priemonės
,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje
vietovėje“, ,,Bendruomeninio verslumo
kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“
viešinimas

Informacijos
sklaida
apie
VPS
įgyvendinimo eigą (VPS priemonės
,,Veiklos įvairinimas ir plėtra kaimiškoje
vietovėje“), viešinimas

apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas
Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas
Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas

,,Maţėja gyventojų ir projektų per VVG finansavimas“ (2020-01-07 Nr. 2
(10225) Laikraštis ,,Kupiškėnų mintys“

2020-02-23
http://kmintys.lt/2020/02/25/adomyneje-suspindo-krasto-auksas/
https://www.facebook.com/watch/?v=183741556263444
https://www.facebook.com/Kra%C5%A1to-auksas-102726357846545/

Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas

2020-07-21 MAISTO KELIAS 3 - Panevėţio apskritis. Kupiškis
https://www.youtube.com/watch?v=foqwOz5W6C0
https://play.tv3.lt/maisto-kelias-10813961
2020-08-30 Kiek kainuoja Lietuva? | Kupiškis | Muziejus po atviru dangum
|| Laisvės TV
https://www.youtube.com/watch?v=-due4iimpvQ

Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas

2020-09-12 Tėvo lėktuve uţaugęs panevėţietis tik į lėktuvus ir teţiūri:
niekas netikėjo, ką Kupiškio regione jis įkurs (lrytas.lt)
www.lrytas.lt/verslas/sekmes-istorijos/2020/09/12/news/tevo-lektuveuzauges-panevezietis-tik-i-lektuvus-ir-teziuri-niekas-netikejo-ka-kupiskioregione-jis-ikurs-16257942/
2020-08-16 Summertime I Kupiškio marios 2020
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3TulPfGfLJ______________________
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zld09x0hS0lhjgqJGbXWmwh7N1meqybNke98PfAvR8gHU&v=q6HQ6oCX0fo&feature=youtu.be

2.2.7

Informacijos
sklaida
apie
VPS
įgyvendinimo eigą (VPS priemonės
,,Ţmogiškųjų išteklių plėtra ir socialinės
integracijos skatinimas“)

Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas

,,Juodpėnų prakartėlė tiktų net Vatikanui“
http://kmintys.lt/2020/12/22/juodpenu-prakartele-tiktu-net-vatikanui/
https://www.temainfo.lt/didziule-prakartele-pasipuose-kupiskio-rajonojuodpenu-kaimas/
https://kupiskiokultura.lt/tradicine-zolines-svente-simonyse/
https://kupiskiokultura.lt/sepetos-kaimo-svente-90-metu-durpyno-pasoneje/

2.2.8

Informacijos
sklaida
apie
VPS
įgyvendinimo eigą (VPS priemonės
,,Pagrindinės
paslaugos
ir
kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“)

Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą.
Bendruomenių, NVO
iniciatyvų skatinimas

https://www.temainfo.lt/aukstupenu-bendruomenes-projektas-sukure-jaukiaaplinka-aktyviam-poilsiui-ir-kulturinei-veiklai/

2.2.9

2.3.

Informavimas per vietinę televiziją
„Kupiškėnų studija“ (įrašai patalpinti
puslapyje https://www.youtube.com)

Mokymai, įvykę ataskaitiniais metais

2.3.1.

VVG darbuotojų mokymai

2.3.1.1.

Seminaras ,,Paţangaus kaimo link“

2.3.1.2.

Seminaras
laikotarpiu“

2.3.1.3.

Seminaras ,,Atskaitomybės rengimo
procesas“

2.3.1.4.

Seminaras ,,Vietos maisto sistemos ir kitos
bendradarbiavimo
platformos-naujos

,,Prastovos

karantino

Informacijos sklaida
apie VPS
įgyvendinimo eigą
Sąsaja su VPS
įgyvendinimo
veiksmų planu
VVG veiklos
didinimas
VVG veiklos
didinimas
VVG veiklos
didinimas
VVG veiklos
didinimas

Kupiškio TV
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=4VabcHv3ZjE
2020-05 -15 Viešinimo reportaţas apie jau įgyvendintus projektus Kupiškio
rajone.
https://www.youtube.com/watch?v=Lwp4bF9w1ig&feature=share
Kita informacija

viešumo Seminaras skirtas VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 1, mokymų trukmė 6 ak.
val. (Utena, Taikos g. 6, V. Atkočiūnienė), 2020 m. vasario 4 d.
viešumo Mokymai (nuotoliniu būdu, R. Zaigauskienė) skirti VVG darbuotojams. Dalyvių
skaičius 1, mokymų trukmė 2 ak. val. 2020 m. kovo 24 d.
viešumo Mokymai (nuotoliniu būdu, R. Zaigauskienė) skirti VVG darbuotojams. Dalyvių
skaičius 1, mokymų trukmė 2 ak. val. 2020 m. kovo 26 d.
viešumo Seminaras (nuotoliniu būdu) skirtas VVG darbuotojams. Dalyvių skaičius 1,
mokymų trukmė 2 ak. val., 2020 m. balandţio 28 d.
______________________
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2.3.1.5.
2.3.2
2.3.2.1.
2.3.3.
2.3.3.1.

galimybės
bioekonomikos
plėtrai
savivaldybėse“
Seminaras ,,Svarbiausios viešųjų pirkimų VVG veiklos viešumo Mokymai (nuotoliniu būdu, M. Dičkus) skirti VVG darbuotojams. Dalyvių
vykdymo naujovės ir ypatumai 2020 m“.
didinimas
skaičius 1, mokymų trukmė 6 ak. val. 2020 m. geguţės 15 d. Gautas paţymėjimas.
VVG valdymo organų (vienasmenio ir kolegialaus) narių mokymai
2020 m. mokymų nebuvo organizuota
Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai
2020 m. mokymų nebuvo organizuota, nes
pareiškėjai
buvo
konsultuojami
bendraisiais klausimais.
III DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS

3.
3.1.
Eil.
Nr.
I
3.1.1.

3.2.
Eil.
Nr.
I
3.2.1.
3.2.2.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS NARIUS
Informacija apie VPS vykdytojos narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu
Susirinkimo
data

Svarstyti klausimai

II

III
Dėl Kupiškio r. VVG VPS ataskaita uţ VPS įgyvendinimą.
2020-02-21
Einamieji klausimai (VPS keitimai; nario mokestis; dėl
planuojamų kvietimų 2020 m, kiti klausimai)
Vidurkis:
Informacija apie VPS vykdytojos narių pokyčius

IV

Faktinis VPS
vykdytojos visuotinio
narių surinkime
dalyvavusiųjų narių
skaičius
V

Santykis tarp
faktinio dalyvių
skaičiaus ir bendro
narių skaičiaus
(proc.)
VI

28

18

64

28

18

64

Bendras VPS
vykdytojos narių
skaičius susirinkimo
dieną

Reikšmė
II
VVG narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)
Nauji VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

Pilietinės
visuomenės
sektorius
III
16
6

Verslo
sektorius
IV
10
1

Vietos
valdţios
sektorius
V
2
-

______________________
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3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.3.

4.
4.2.
Eil.
Nr.
I
4.2.1.

Pasitraukę VVG nariai ataskaitiniais metais (vnt.)
Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:
Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

11
35

2

Paaiškinimai
INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANĄ, ATSAKINGĄ UŢ VPS ĮGYVENDINIMĄ
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo uţ VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius
Pilietinės visuomenės
Reikšmė
Verslo sektorius
sektorius
II
III
IV
VVG valdymo organo narių skaičius praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų
prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)

4.2.2.

Nauji VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

4.2.3.

Pasitraukę VVG valdymo organo nariai ataskaitiniais metais (vnt.)

4.2.4.

Iš viso pagal atskirus sektorius ataskaitiniais metais:

4.2.5.

Iš viso pagal visus sektorius ataskaitiniais metais:

4.3.
5.
Eil.

22

Paaiškinimai
INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS
Reikšmė
VPS

Vietos valdţios
sektorius
V

5

3

2 iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

2 iš jų iki 40 m.

2 iš jų moterys

2 iš jų moterys

2 iš jų moterys

0
<...> iš jų iki 40 m.
<...> iš jų moterys
0

0
<...> iš jų iki 40 m.
<...> iš jų moterys
0

1
1 iš jų iki 40 m.
<...> iš jų moterys
1

<...> iš jų iki 40 m.

<...> iš jų iki 40 m.

1 iš jų iki 40 m.

<...> iš jų moterys

<...> iš jų moterys

<...> iš jų moterys

5
2 iš jų iki 40 m.
2 iš jų moterys

3

3
1 iš jų iki 40 m.
2 iš jų moterys

3
2 iš jų iki 40 m.
2 iš jų moterys

5 iš jų iki 40 m.
6 iš jų moterys
2021 m. liepos mėn. planuojami nauji valdybos rinkimai.

VPS finansininkai

VPS

VPS viešųjų

Iš viso

______________________
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Nr.
I
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

ir (arba)
buhalteriai
IV

administratoriai
V

ryšių
specialistai
VI

0,5

0,3

0,6

1

1

-

1

3

1

0,5

0,9

2,4

1

1

1

3

vadovas
II
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5)
praėjusių ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius praėjusių ataskaitinių metų
(vienerių metų prieš ataskaitinius metus) pabaigoje (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų etatai arba jų dalis (pvz., 0,5)
ataskaitiniais metais (vnt.)
VPS vykdytojos darbuotojų skaičius ataskaitiniais metais (vnt.)

III
1

-

VII
2,4

IV DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMĄ
6.
Eil.
Nr.
I
6.1.

LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai

Datos

Sąsaja su VPS nuostatomis

II

III

IV

Teritorinis principas

6.1.1.

Organizuotas kvietimas (Nr. 7) pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės
2020-04-22/2020-06-10
paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“

6.1.2.

Organizuotas kvietimas (Nr. 8) pagal VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas
2020-09-21/2020-11-09
ir plėtra kaimiškoje vietovėje“

VVG teritorijos patrauklumo didinimas
vietiniams gyventojams bei atvykstantiems
turistams.
Didinti kaimo gyventojų uţimtumą, kuriant
naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas taip
maţinant skurdo riziką bei gerinant
gyvenimo kokybę kaimiškose vietovėse.
Skatinti alternatyvių ţemės ūkio veiklų ir
paslaugų kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti
inovatyvius sprendimus ir (arba) naujas
technologijas;
skatinti
atsinaujinančių
energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų
ir kitų nemaistinių ţaliavų tiekimą ir
naudojimą bioekonomikos tikslais
______________________
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6.2.

„Iš apačios į viršų“ principas

6.2.1.

Ataskaitinis rinkiminis visuotinis narių susirinkimas

2020-02-21

6.2.2

Kvietimo nr.7 dokumentacijos viešinimas

2020-04/06

6.2.3

Kvietimo nr.8 dokumentacijos viešinimas

2020-09/11

6.3.

Partnerystės principas

6.3.1.

Valdybos susirinkimai

6.3.2

Kvietimas nr. 7 (pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų
2020-04/06
atnaujinimas kaimo vietovėse“)
Inovacijų principas

6.4.

VVG nariai buvo informuoti apie
planuojamus 2020 m. kvietimus
Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa
reikalinga dokumentacija viešinama el.
svetainėje www.kvvg.lt
Kvietimai teikti VP paraiškas ir visa
reikalinga dokumentacija viešinama el.
svetainėje www.kvvg.lt

2020-03-02; 2020-04-16; VVG valdymo organas išlaiko proporcingą
2020-07-16; 2020-08-24; vietos valdţios, pilietinės visuomenės ir
verslo atstovavimą.
2020-09-10

6.4.1.

Kvietimas Nr. 8 (pagal VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra
2020-09/11
kaimiškoje vietovėje“)

6.5.

Integruoto poţiūrio principas

6.5.1.

Kvietimas Nr. 7

2020-04-22/2020-06-10

6.5.2

Kvietimas Nr. 8

2020-09-21/2020-11-09

6.6.
6.6.1.

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas
Dalyvavimas tarpinstitucinėje darbo grupėje, strateginio plano rengimas

2020-01-21, 2020-02-11

Gautos 5 paraiškos su partneriais (NVO,
biudţetinėmis įstaigomis)
Gautos 3 paraiškos, kuriose numatytos
investicijos atitinkančios ES standartus
(maţinančios klimato kaitą)
Įvykdytas kvietimas nr. 7 skirtas kurti bei
tvarkyti trūkstamą infrastruktūrą, puoselėti
kraštovaizdį, didinti vietovės patrauklumą
Įvykdytas kvietimas nr. 8 skirtas skatinti
alternatyvių ţemės ūkio veiklų ir paslaugų
kūrimą bei plėtrą; skatinti diegti inovatyvius
sprendimus ir (arba) naujas technologijas;
skatinti atsinaujinančių energijos išteklių,
šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių
ţaliavų tiekimą ir naudojimą bioekonomikos
tikslais.
Bendradarbiavimas

su

socialiniais

______________________
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(Kupiškis)

6.6.2
6.6.3

Dalyvavimas Kupiškio r. kaimo bendruomenių susirinkime
2020-01-23
(Kupiškis)
Dalyvavimas projekto rengime ,,Valdţios institucijų prieţiūra
2020-02/06
savivaldybėse“ (VšĮ Vilniaus politikos analizės institutas)

6.6.4

Valdybos posėdis (VVGT), nuotoliniu būdu

2020-04-28

6.6.5

Teritorinio projekto rengimas (konsultavimas, veiklų planavimas ir pan.)
(Pasvalys)

2020-05-06/07

6.6.6

Panevėţio apskrities VVG susitikimas (nuotoliniu būdu)

2020-05-08

6.6.7
6.6.8
6.6.9

Susitikimas su Kupiškio r. savivaldybės darbuotojais dėl
2020-05-18
infrastruktūrinių projektų
VVGT posėdis (nuotoliniu būdu), LEADER darbo grupės posėdis
2020-05-19
(nuotoliniu būdu)
Paţangaus kaimo link (nuotoliniu būdu), Verslo ir kaimo vystymosi
2020-05-21
tyrimų institutas

6.6.10

LEADER Go projekto rengimas (Pasvalio r., Raubonys)

2020-06-11

6.6.11

Susitikimas su VVGT, ŢUM, NMA (nuotoliniu būdu)

2020-06-26

6.6.12

LEADER koordinavimo grupė, nuotoliniu būdu

2020-07-17

6.6.13

Valdybos posėdis (VVGT), nuotoliniu būdu

2020-09-07

6.6.14

Valdybos posėdis (VVGT), nuotoliniu būdu

2020-10-16

partneriais
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
VVG, Dalyvavimas VVGT
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais, Bendradarbiavimas su kitomis
Lietuvos VVG
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais, Bendradarbiavimas su kitomis
Lietuvos VVG
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
VVG, Dalyvavimas VVGT
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
VVG,
Dalyvavimas
VVGT,
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
VVG,
Dalyvavimas
VVGT,
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais
Bendradarbiavimas
su
socialiniais
partneriais, Bendradarbiavimas su kitomis
Lietuvos VVG
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
VVG, Dalyvavimas VVGT
Bendradarbiavimas su kitomis Lietuvos
______________________
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VVG, Dalyvavimas VVGT
6.7.

Vietos finansavimo ir valdymo principas

6.7.1.

Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 proc.)

2020-04/06

6.7.2.

Prisidėjimas prie ne pelno projektų įgyvendinimo (parama iki 80 proc.)

2020-04/06

6.7.3.

Kvietimo Nr.7 metu gautos 5 paraiškos, prie
kurių įgyvendinimo NVO ir biudţetinės
įstaigos
(Kupiškio
r.
savivaldybės
administracija) prisidės 20 proc. piniginiu
įnašu (priemonė ,,Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“)
Kvietimo Nr. 7 metu gauta 1 paraiška,
kurioje numatyta prie projekto įgyvendinimo
prisidėti savanorišku darbu (Aukštupėnų
kaimo
bendruomenė)
(priemonė
,,Pagrindinės
paslaugos
ir
kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“)

Kvietimo Nr. 8 metu gauta 11 paraiškų,
prie kurių įgyvendinimo prisidės
privataus verslo pareiškėjai nuosavu
piniginiu įnašu (priemonė ,,Veiklos
įvairinimas
ir
plėtra
kaimiškoje
vietovėje“)

Prisidėjimas prie privataus verslo projektų įgyvendinimo (parama iki
2020-09/11
70 proc.)

V DALIS. KITA INFORMACIJA
7.
Eil.
Nr.
I
7.1.
7.2

7.3

VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS
Datos
Sąsaja su VPS nuostatomis
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
II

III

Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo
Nr. 7

2020-04-16

Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 7
2020-04-22/2020-06-10
Administracijos darbuotojai, VVG valdyba, Parengta ir suderinta kvietimo
2020-09-10
Nr. 8 dokumentacija

IV
VPS
įgyvendinimą
administruojantys
darbuotojai rengė ir derino kvietimo
dokumentaciją su valdyba
Paskelbtas paprastas kvietimas nr.7
VPS
įgyvendinimą
administruojantys
darbuotojai rengė ir derino kvietimo
______________________
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dokumentaciją su valdyba
Paskelbtas paprastas kvietimas nr.8
VPS
įgyvendinimą
administruojantys
darbuotojai teikė konsultacijas VP teikėjams

7.4

Administracijos darbuotojai, Kvietimas Nr. 8

2020-09-21/2020-11-09

7.5

Administracijos darbuotojai, pareiškėjų konsultavimas

2020-01/12

7.6

VVG valdyba, Atrankos posėdţiai

2020-03-02,
2020-12-03

7.7

VVG nariai, Visuotinis narių susirinkimas

2020-02-21

Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS
įgyvendinimo

7.8

Valdybos posėdţiai

2020-03-02;
2020-07-16;
2020-09-10

2020-04-16;
Priimami sprendimai dėl tinkamo VPS
2020-08-24;
įgyvendinimo

8.
Eil.
Nr.
I
8.1.

8.2.

9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

2020-07-07,

Priimami sprendimai dėl projektų

VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS
METAIS (KAI TAIKOMA)
Datos
Sąsaja su VPS nuostatomis
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
II
Kvietimas Nr. 7 pagal VPS priemonę ,,Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“
Kvietimas Nr. 8 pagal VPS priemonę ,,Veiklos įvairinimas ir plėtra

kaimiškoje vietovėje“

III
2020-04-22/2020-06-10

20220-09-21/2020-11-09

IV
Kurti bei tvarkyti trūkstamą infrastruktūrą,
puoselėti kraštovaizdį, didinti vietovės
patrauklumą. Atitinka tikslą ,,Padidinti
gyventojų gerovę“.
Verslumo skatinimas bei smulkaus ir
vidutinio verslo regione augimo skatinimas.
Atitinka tikslą ,,Suvienyti regioną“.

KAIMO VIETOVIŲ VPS METINĘ ĮGYVENDINIMO ATASKAITĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS
Vardas, pavardė
Neringa Čemerienė
Pareigos
VPS administravimo vadovė
Kupiškio rajono vietos veiklos grupės pirmininko 2020 m. rugsėjo 30 d. įgaliojimas ,,Dėl Kupiškio rajono vietos
Atstovavimo pagrindas
veiklos grupės atstovavimo“
Data
2021-01-26
Parašas ir antspaudas
________________________
______________________
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