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Medekšienė (Vilniaus rajono VVG projekto administratorė). 

 

 

 

 

DARBOTVARKĖ  

 

1.Dėl  Vilniaus rajono VVG  kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros 

strategiją dokumentacijos patvirtinimo. 

2.Dėl  Vilniaus rajono VVG  kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros 

strategijos II prioritetą termino patvirtinimo. 

3.Dėl  Vilniaus rajono VVG  kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal vietos plėtros 

strategijos abu prioritetus lėšų skyrimo I etapui. 

 

 

 

1.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo pateikta valdybos svarstymui paruoštos Bendrosios 

taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros 

strategiją, Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų paraiškas pagal 

Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos I prioriteto „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ 

priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra, Specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos 

projektų paraiškas pagal Vilniaus rajono vietos plėtros strategijos II prioriteto „Vietos iniciatyvų ir 

partnerystės stiprinimas, kaimo ekonomikos įvairinimas“ priemones „Kaimo gyventojų aktyvumo, 

bendruomeniškumo skatinimas“ ir „Kaimo gyventojų verslumo ir ekonominio aktyvumo 

didinimas“, Vidaus tvarkos aprašas reikalinga teikiamų vietos projektų administravimui. 

 

NUTARTA. Patvirtinti parengtą dokumentaciją dėl kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pagal 

Vilniaus rajono vietos plėtros strategiją . 

 

 

2.SVARSTYTA. Susirinkimo metu buvo pasiūlyta  kvietimą pagal abu prioritetus  pradėti 2010 m. 

balandžio 1d. ir baigti  pagal II prioritetą  2010m. gegužės 7d., pagal I prioritetą – 2010 m. birželio 

30d.   

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 

 

 



3.SVARSTYTA  Pirmam kvietimui skirti pusę lėšų, skirtų  strategijoje vietos projektams, ir 

neriboti bendruomenių, teikiant projektus pagal visas veiklos sritis. 

 

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. 
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