
 

 

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 
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„RASEINIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RASEINIŲ KRAŠTO BENDRIJA“ 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

Kvietimo Nr. 9 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2021 m. balandžio 7 d.  iki 2021 m. gegužės 6 d.  

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

gavimo data 

Pareiškėjas Vietos projekto 

paraiškos atpažinties 

(registracijos) kodas 
(nurodomas VPS 

vykdytojos VP paraiškos 

registravimo metu 

suteiktas VP atpažinties 

kodas) 

Vietos projekto 

pavadinimas 
(nurodoma pagal VP 

paraiškos 2.1 eilutę (jeigu 

ŽRVVG paraiška parengta 

pagal ŽVP priemonės 

paraiškos formą – 

nurodoma pagal toje 

paraiškoje pateiktą 

informaciją)) 

Prašoma 

paramos 

suma vietos 

projektui 

įgyvendinti, 

Eur (nurodoma 

pagal kaimo 

vietovių ar 

dvisektorės 

VVG VP 

paraiškos 2.6 

eilutę / ŽRVVG 

VP paraiškos 

2.5 eilutę (jei 

paraiška 

parengta pagal 

ŽRVVG VP 

administravimo 

taisyklių 1 

priedo 

pavyzdinę 

formą, kitu 

atveju – pagal 

ŽVP priemonės 

paraiškoje 

VPS 

priemonės / 

veiklos 

srities kodas 
(įrašomas VPS 

priemonės / 

veiklos srities, 

pagal kurią 

gauti vietos 

projektai, 

kodas) 
 

Vietos 

projekto 

rūšis ir 

porūšis 
(nurodoma 

pagal VP 

paraiškos 2.2 

eilutę)  

(ŽRVVG 

atveju šis 

stulpelis 

nepildomas 

ir turi būti 

pašalinamas) 

Pavadinimas (jei 

pareiškėjas juridinis 

asmuo) / vardas, 

pavardė (jei 

pareiškėjas fizinis 

asmuo) 

Registracijos 

kodas (pagal 

VĮ Registrų 

centro 

Juridinių 

asmenų 

registro 

duomenis) 
(jei pareiškėjas 

juridinis 

asmuo) / 
asmens 

kodas (jei 

pareiškėjas 

fizinis asmuo) 

ir ūkio 

registracijos 

Nr. bei 

asmens 

kodas (jeigu 

pareiškėjas 

ūkininkas) 



2 

 

 

 

pateiktus 

duomenis)) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. „Bendradarbiavimas”, veiklos sritis „Bendradarbiavimas įgyvendinant vietos lygio populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo 

grandinėms bei vietos rinkoms plėtoti“ (kodas LEADER-19.2-16.4). 

1.1. 2021-05-06 ŽŪB „Medinila“ 303201011 
RASE-LEADER-

3A-D-9-1-2021 

„Pieno produktų 

gamyba“ 
76 558,17 

LEADER-

19.2-16.4 
paprastas 

 2. „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra (kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-1) 

2.1. 2021-05-06 
VŠĮ „Mylimukų 

šalis“ 
304204156 

RASE-LEADER-

6B-SD-9-1-2021 

„Vaikų užimtumas 

kuriant socialinį 

verslą Raseinių raj.“ 

72 075,00 

LEADER-

19.2-

SAVA-1 

paprastas 

2.2. 2021-05-06 
Futbolo mokykla 

„Vienybė“ 
305441382 

RASE-LEADER-

6B-SD-9-2-2021 

Futbolo mokyklos 

„Vienybė“ socialinio 

verslo kūrimas 

72 297,12 

LEADER-

19.2-

SAVA-1 

paprastas 

3. „Kultūros savitumo išsaugojimas, tradicijų tęstinumas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4)VPS priemonės veiklos sritis: NVO iniciatyvų 

skatinimas, kultūros tradicijų, amatų saugojimas ir sklaida, materialinės bazės stiprinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-4.1). 

3.1. 2021-05-06 
„Paupio kaimų 

bendruomenė“ 
302757069 

RASE-LEADER-

6B-V-9-1-2021 

Tradicinė Paupio 

kaimo šventė 

„Sugrįžk į gimtą 

kaimą“ 

2 123,00 

LEADER-

19.2-

SAVA-4.1 

paprastas 

 


