BIRŽŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO (PAK) POSĖDŽIO
DARBOTVARKĖ
2019-09-25
Biržai
Posėdžio data: 2019 m. rugsėjo 25 d.
Posėdžio pradžia – 16.00 val.
Posėdžio vieta – J. Janonio g. 2, Biržai
1. Procedūriniai klausimai;
2. Dėl vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo;
3. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Biržų rajono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos
„Biržų rajono kaimo vietovių vietos plėtros strategija 2015-2023 m.“ 3 prioriteto priemonės „Kaimo
infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos srities „Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros,
viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2, ir 1
prioriteto priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama su kaimo
turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1, atrankos:
Vietos projektų sąrašas:
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Vietos projekto
paraiškos atpažinties
(registracijos) kodas

Vietos projekto
pareiškėjo pavadinimas

Vietos projekto pavadinimas

VPS priemonės „Kaimo infrastruktūros atnaujinimas“ veiklos sritis „Parama investicijoms į
laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų
poreikiams“ Nr. LEADER-19.2-7.2
BIRŽ-LEADER-6B-I- Germaniškio bendruomenė
Laiminga vaikystė
6-5-2019
BIRŽ-LEADER-6B-IPabiržės bendruomenė
Senojo Pabiržės parko viešųjų erdvių
6-8-2019
atnaujinimas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams
BIRŽ-LEADER-6B-I- Biržų rajono Pačeriaukštės
Pačeriaukštė sportuoja gryname ore
6-9-2019
kaimo bendruomenė
BIRŽ-LEADER-6B-IKratiškių kaimo
Sportuojanti bendruomenė – sveika
6-10-2019
bendruomenė
visuomenė
BIRŽ-LEADER-6B-IGažiūnų kaimo
Sportuojame visi ir maži, ir dideli
6-4-2019
bendruomenė
BIRŽ-LEADER-6B-IKilučių bendruomenė
Laisvalaikio sala
6-7-2019
BIRŽ-LEADER-6B-IKvetkų kaimo
Gražios ir patogios gyventi aplinkos
6-2-2019
bendruomenė
kūrimas
BIRŽ-LEADER-6B-I- Skrebiškių bendruomenė
Skrebiškių lauko treniruokliai
6-3-2019
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Gulbinų bendruomenės viešosios
erdvės sutvarkymas ir priežiūra
bendruomenės gyventojų poreikių
tenkinimui
1.
VPS priemonės „Ne žemės ūkio verslų kūrimas ir plėtra“ veiklos sritis „Parama su kaimo
turizmu susijusių paslaugų kūrimui ir plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.1
1.10.
BIRŽ-LEADER-6AAlė Podėnienė
Alės Podėnienės kaimo turizmo
D-6-1-2019
teikiamų paslaugų pagerinimas ir
plėtra
1.9.

BIRŽ-LEADER-6B-I6-6-2019

Gulbinų bendruomenė
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