
 

 

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 

6 priedas 

ŠIRVINTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 
Asociacija, kodas 300043168, Vilniaus g. 61, Širvintos LT-19120, tel. (8 382) 53 334, el. p. sirvintuvvg@gmail.com 

 

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 

 

Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2020  m.  kovo  23  d.  9.00  val.  iki  2020  m.  gegužės  22  d. 15.45 val. 
 

Eil. 

Nr. 

Vietos 

projekto 

paraiškos 

gavimo 

data 

Pareiškėjas Vietos projekto 

paraiškos 

atpažinties 

(registracijos) 

kodas  

Vietos projekto 

pavadinimas 
 

Prašoma 

paramos 

suma vietos 

projektui 

įgyvendinti, 

Eur  

VPS 

priemonės / 

veiklos srities 

kodas  

Vietos projekto 

rūšis ir porūšis  

 
Pavadinimas / 

vardas, pavardė  

Registracijos 

kodas (pagal VĮ 

Registrų centro 

Juridinių asmenų 

registro duomenis) 

/ asmens kodas ir 

ūkio registracijos 

Nr. bei asmens 

kodas  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.VPS priemonė „NVO  ir privataus  verslo iniciatyvų  kūrimosi skatinimas“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5 

1.1. 2020-05-21 Indrė Mučinienė  ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-1-2020 

Indrės Mučinienės verslo 

įsikūrimas 

18 933,60 LEADER-

19.2-SAVA-5 

Kaimo vietovių 

vietos projektas, 

paprastas 

1.2.  2020-05-22 Viešoji įstaiga 

„Aš – tai Tu“ 

305550823 ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-3-2020 

VšĮ „Aš – tai Tu“ ugdymo 

veiklos pradžia Krunuose 

47 665,07 LEADER-

19.2-SAVA-5 

Kaimo vietovių 

vietos projektas, 

paprastas 

2. VPS priemonė „Parama NVO bendradarbiavimui organizuojant bendrus darbo procesus  ir  dalijantis infrastruktūra  bei ištekliais  ir  siekiant  

plėtoti  su  kaimo turizmu  susijusias paslaugas ir (arba) vykdyti jų rinkodarą“, kodas LEADER-19.2-SAVA-6 

2.1. 2020-05-22 Viešoji įstaiga 

„Vikingų kaimas“ 

302617416 ŠIRV-LEADER-

1A-D-7-2-2020 

Etnokultūrinio turizmo 

paslaugų įgyvendinimas ir 

sklaida Širvintų r. 

48 370,60 LEADER-

19.2-SAVA-6 

Kaimo vietovių 

vietos projektas, 

paprastas 

3. VPS priemonė „Ūkio  ir verslo  plėtra“ / veiklos sritis „Parama  ne  žemės ūkio  verslui  kaimo vietovėse  plėtoti“, kodas LEADER-19.2-6.4  
3.1. 2020-05-22 Domantas 

Kancleris 

 ŠIRV-LEADER-

6A-D-7-4-2020 

Vaizdo filmų ir televizijos 

programų gamybos plėtra 

31 551,64 LEADER-

19.2-6.4 

Kaimo vietovių 

vietos projektas, 

paprastas 

 


