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DARBOTVARKĖ
1. Dėl II kvietimo vietos projektams pagal I prioritetą termino pratęsimo.
2. Dėl projekto Vilniaus rajono vietos plėtros strategija įgyvendinimo rodiklių keitimo.
1.SVARSTYTA. Išanalizavus esamą situaciją, buvo pasiūlyta pratęsti II kvietimo
vietos paraiškoms pagal I prioritetą „Patrauklios gyventi kaimo aplinkos kūrimas“ priemonę
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra” terminą iki 2012m.kovo 01d.
NUTARTA. Pasiūlymui pritarti.
2.SVARSTYTA. Susirinkimo dalyviams buvo pateikta informacija apie galimybes keisti vietos
plėtros strategiją. Vilniaus rajono vietos plėtros strategija buvo pradėta įgyvendinti nuo 2009m.
Šiuo metu vykdomas II kvietimas pagal I ir II prioritetus. Įvertinus dabartinę situaciją, būtų aktualu
kai kuriuos rodiklius pakeisti.
Siūloma pakeisti šiuos rodiklius:
1.1.Sumažinti projektų skaičių pagal I prioritetą Kaimo atnaujinimas ir plėtra veiklos sritį Istorinę,
etnokultūrinę vertę turinčių kaimo paveldo objektų ir kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir
modernizavimas nuo 6 iki 4 projektų. Norinčių teikti paraiškas paramai gauti pagal šią priemonę
yra, bet jų techniniams projektams reikalingos žymiai didesnės sumos, nei galimos pagal taisykles;
be to beveik visų objektų nesutvarkyti iki galo nuosavybės teisių grąžinimo dokumentai. Dėl šių
priežasčių manoma, kad bus sunku įgyvendinti šį rodiklį ir siūloma perkelti tam skirtus pinigus į I
prioriteto veiklos sritį Viešosios aplinkos tvarkymas ir kūrimas. II kvietimo metu matome didesnį
susidomėjimą ir manome, kad gali pritūkti lėšų norintiems gauti paramos pagal šią veiklos sritį .
1.2. Sumažinti projektų skaičių pagal II prioritetą Priemonę „Kaimo gyventojų verslumo ir
ekonominio aktyvumo didinimas“ nuo 3 iki 2 projektų. Po I kvietimo nebuvo gauta nė vienos
paraiškos pagal šią priemonę, po II kvietimo gavome 2 paraiškas, vieną pareiškėjas atsiėmė.
Siūlome dalį šiai priemonei skirtų lėšų perkelti į II prioriteto priemonės Kaimo gyventojų aktyvumo,
bendruomeniškumo skatinimas veiklos sritį Kaimo gyventojų dalyvavimo bendruomenės veikloje
rėmimas.
1.3.Pasibaigus II kvietimui pagal II prioritetą liko mažai lėšų vietos projektams finansuoti. Siūlome
pavasarį daryti III kvietimą pagal šį prioritetą, be to sumažinti didžiausią paramos vienam vietos

projektui sumą iki 100 000Lt pagal visas veiklos sritis, tokiu būdu parama galėtų pasinaudoti
daugiau pareiškėjų.

NUTARTA. Pasiūlymui pritarti. ( Pakeitimai prieduose Nr.1, Nr. 2).
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