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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 
19 priedas 
 

MOLĖTŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ „KEISDAMIESI KEIČAME“ 
 

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS 
VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ  

  
2021-08-09 Nr.12-1 

_Molėtai_ 
  
1. Bendra informacija 
Vietos plėtros strategijos pavadinimas ir numeris „Molėtų rajono VVG teritorijos plėtros strategija 2014-2020 m.“ Nr.42VS-KU-

15-1-06802-PR001 

Vietos plėtros strategijos tikslai, remiamos veiklos sritys VPS 1 prioriteto „Socialinės ekonomikos ir bendradarbiavimo vystymas“ 
priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant 
maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6. Priemonės 
tikslas - užtikrinti NVO, vykdančių ūkinę veiklą, bendradarbiavimą su vietos 
ūkininkais, verslininkais ir amatininkais sukuriant regioninių produktų rinkodaros 
sistemą ir maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas biudžetas, Eur 46 596,33 Eur 

Vietos projektų paraiškų teikimo laikotarpis ir kvietimo Nr. Nuo 2021 m. birželio 29 d. iki 2021 m. liepos 30 d. Kvietimas Nr. 12 
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2. Vietos projektų paraiškų, kurioms rekomenduojama skirti paramą, vertinimo suvestinė.  

 
3. Vietos projektų paraiškų preliminarus pirmasis prioritetinis sąrašas nesudaromas.  
4. Vietos projektų paraiškų antrasis prioritetinis sąrašas nesudaromas. 
5. Vietos projektų paraiškų, įrašytų į rezervinių vietos projektų sąrašą, suvestinė nesudaroma. 
6. Vietos projektų paraiškos, kurioms nerekomenduojama skirti paramos: vietos projektų paraiškų, neperėjusių pridėtinės vertės 
(kokybės) vertinimo etapo, suvestinė nesudaroma. 
 
 

Strategijos vykdytojo vadovas  
(arba jo įgaliotas asmuo)             ______________                                             ________Dalia Mikelinskienė____ 
                                                                                                                       (Parašas)                                                                                     (Vardas, pavardė) 
 
Atsakingas asmuo 
(paskirtas atsakingas asmuo, rengęs suvestinę)          _______________                                           ___________Janina Leišienė____ 

   (Parašas)                                                                                      (Vardas, pavardė) 

Eil. 
Nr. 

Vietos projekto paraiškos 
atpažinties (registracijos) 

numeris 
 

Pareiškėjo pavadinimas, 
atitinkantis VĮ Registrų centro 

Juridinių asmenų registre esančią 
informaciją (jei pareiškėjas – juridinis 
asmuo) arba vardas ir pavardė (jei 

pareiškėjas – fizinis asmuo) 

Vietos projekto pavadinimas 
 

Kokybės įvertinimas, 
balais 

 

1 2 3 4 5 
1. VPS 1 prioriteto priemonė „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko 

iki stalo“ kodas „LEADER-19.2-SAVA-6“ 

1.1. MOLĖ-LEADER-6B-DJ-12-1-
2021 

VšĮ Sodela Alantos vaisių surinkimo ir paslaugų 
centras 

88 


