ASOCIACIJA RADVILIŠKIO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „RADVILIŠKIO LYDERIS“ INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR
ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI PAGAL KVIETIMĄ Nr. 04
Lėšų skirimas patvirtintas Vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos 2013 m. birželio 3 d. vietos projektų atrankos posėdžio protokolu Nr. 4 ir
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. BR1-644 „Dėl Vietos veiklos

grupės „Radviliškio lyderis“ sprendimo dėl lėšų vietos projektams įgyvendinti skyrimo patvirtinimo“
2013 m. birželio 26 d.
Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Žygimantas Pranys

1.

Vietos projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

II prioritetas „Alternatyvių pajamų šaltinių kaime kūrimas“
2.2. priemonė „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“
2.1.3. veiklos sritis „Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra“
Turistinės stovyklos Kurklių kaime
Bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę
įkūrimas
ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo
turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir
sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo
gyventojams.
Projekto uždaviniai:
1.
Pareiškėjui
nuosavybės
teise
priklausančiame sklype, įrengti turistinei LEADER-13stovyklavietei būtinus aplinkos, verslo RADVILIŠKIS-04-001
infrastruktūros ir rekreacinės infrastruktūros
sutvarkymo darbus.
2. Įsigyti trumpalaikiam poilsiui būtinus
įrenginius ir juos sumontuoti sutvarkytoje
turistinės stovyklavietės teritorijoje.
3. Įkurti vieną darbo vietą, kas turės
teigiamos įtakos nedarbo lygio kaime

Prašoma
paramos
suma, Lt
225 000,00
(be PVM)

75 000,00
(be PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Viktorija Pranytė

2.

Vietos projekto pavadinimas

Turistinės stovyklos daukšių kaime
įkūrimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

sumažėjimui.
4. Sudaryti sąlygas vietos gyventojams ir
kitiems keliaujantiems žmonėms gauti
trumpalaikio
poilsio
paslaugą,
kurių
aplinkinėje teritorijoje nėra teikiama.
Projekto metu bus įrengta: poilsio ir higienos
paslaugas užtikrinantis namukas su terasapavėsinė su židiniu ir lauko baldais (kuriame
bus
įrengtas
poilsio
kambarys
su
televizoriumi ir šaldytuvu), palapinių statymo
vieta (vienu metu galės apsistoti iki 5 šeimų
su palapinėmis), pavėsinės (viena su lauko
židiniu, kita su baldais), vaikų žaidimo
aikštelė, valtis. Turistinės stovyklavietės
teritorija bus apšviesta ir aptverta.
Bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę
ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo
turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir
sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo
gyventojams.
Projekto uždaviniai:
1.
Pareiškėjai
nuosavybės
teise
priklausančioje sklypo dalyje, įrengti
turistinei stovyklavietei būtinus aplinkos,
LEADER-13verslo
infrastruktūros
ir
rekreacinės
RADVILIŠKIS-04-002
infrastruktūros sutvarkymo darbus.
2. Įsigyti trumpalaikiam poilsiui būtinus
įrenginius ir juos sumontuoti sutvarkytoje
turistinės stovyklavietės teritorijoje.
3. Įkurti vieną darbo vietą, kas turės
teigiamos įtakos nedarbo lygio kaime
sumažėjimui.
4. Sudaryti sąlygas vietos gyventojams ir
kitiems keliaujantiems žmonėms gauti

Prašoma
paramos
suma, Lt

75 000,00
(be PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Vidmantas Mikutis

3.

Vietos projekto pavadinimas

Kemperių stovyklavietės Velžių kaime
įkūrimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

trumpalaikio
poilsio
paslaugą,
kurių
aplinkinėje teritorijoje nėra teikiama.
Sklypo dalyje bus įrengtas poilsio ir higienos
paslaugas užtikrinantis namukas su terasapavėsinė su židiniu ir lauko baldais, kuriame
bus įrengtas poilsio kambarys, palapinių
statymo vieta (vienu metu galės apsistoti iki
10 šeimų su palapinėmis), pavėsinės (viena
su lauko židiniu, kita su baldais), vaikų
žaidimo
aikštelė,
valtis.
Turistinės
stovyklavietės teritorija bus apšviesta ir
aptverta.
Bendrasis tikslas – gerinti gyvenimo kokybę
ir didinti užimtumą kaime, plėtojant kaimo
turizmą, kuris didina gyventojų užimtumą ir
sukuria papildomų pajamų šaltinį kaimo
gyventojams.
Projekto uždaviniai:
1.
Pareiškėjui
nuosavybės
teise
priklausančiame sklype, įrengti kemperių
stovyklavietės veiklai vykdyti būtinų pastatų,
verslo infrastruktūros sutvarkymo darbus.
2. Įkurti vieną darbo vietą, kas turės LEADER-13teigiamos įtakos nedarbo lygio kaime RADVILIŠKIS-04-003
sumažėjimui.
4. Sudaryti sąlygas vietos gyventojams ir
kitiems kemperiais keliaujantiems žmonėms
gauti trumpalaikio poilsio paslaugą, šių
paslaugų aplinkinėje teritorijoje nėra
teikiama.
Sklype bus įrengtas poilsio ir higienos
paslaugas užtikrinantis namukas su terasa
(kuriame bus įrengtas poilsio kambarys su
televizoriumi ir šaldytuvu), kemperių statymo

Prašoma
paramos
suma, Lt

75 000,00
(be PVM)

Eil.
Nr.

Vietos projekto
pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Vietos projekto paraiškos
kodas

Prašoma
paramos
suma, Lt

vieta su įrengtais elektros, vandentiekio ir
kanalizacijos tinklais. Turistinės kemperių
stovyklavietės teritorija bus aptverta ir
įrengtas apšvietimo tinklas. Stovyklavietės
teritorijoje planuojamas statyti namukas,
kuriam pastatyti yra prašoma parama,
priskiriamas neypatingiems statiniams.
Iš viso, Lt

Pirmininkas

225 000,00

Romas Kalvaitis

