VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „PAJŪRIO KRAŠTAS“
VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS NR. VP-20-7
2020-11-10
Gargždai
Valdybos posėdis įvyko rašytinės procedūros būdu, vadovaujantis VVG „Pajūrio kraštas“ valdybos darbo
reglamentu, patvirtintu 2015-07-22 valdybos posėdžio protokolu Nr. VP-15-15.
Valdyba priima sprendimus, susijusius su vietos plėtros strategijos įgyvendinimu, remiantis VVG „Pajūrio
kraštas“ įstatų 55.3. papunkčiu.
Balsavimas darbotvarkės klausimais vyko nuo 2020 m. lapkričio 6 d. iki 2020 m. lapkričio 10 d., 12.00 val.,
elektroninio pašto adresu pajurio.krastas@gmail.com.
Posėdžio pirmininkas – Vidmantas Gedvilas.
Posėdžio sekretorė – Vida Urbonienė.
Dalyvavo VVG „Pajūrio kraštas“ (toliau – VVG) 12 valdybos narių iš 12. Kvorumas yra.
Rašytiniu būdu balsavo šie valdybos nariai:
1. Bronius Krauleidis;
2. Inesa Gaudutytė;
3. Birutė Kalvaitienė;
4. Vidmantas Gedvilas;
5. Vida Riaukienė;
6. Klareta Milinienė;
7. Toma Tuzovaitė – Markūnienė;
8. Nerijus Galvanauskas;
9. Šarūnė Petruškevičienė;
10. Vytautas Kundrotas;
11. Gintaras Lubauskas;
12. Mindaugas Srėbalius.
VVG valdybos narių balsavimo laiškai atspausdinti, pridedami prie protokolo originalo ir saugomi VVG biure.
DARBOTVARKĖ. Dėl vietos plėtros strategijos keitimo.
SVARSTYTA. Vietos plėtros strategijos keitimas.
Vietos plėtros strategijos keitimo projektas ir keitimo poreikio išaiškinimas valdybos nariams išsiųstas 202011-06. VVG valdybos nariai rašytinės procedūros būdu balsavo „Patvirtinu“ arba „Nepatvirtinu“.
NUTARTA. Patvirtinti Vietos veiklos grupės „Pajūrio kraštas“ 2016-2023 metų vietos plėtros strategijos
(toliau - VPS) keitimus:
1. Priemonės „Ūkio ir verslo“ veiklos srityje „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“
(kodas LEADER-19.2-6.2) praplėsti pareiškėjų ratą, papildant nevyriausybinėmis, bendruomeninėmis
organizacijomis, viešosiomis įstaigomis;
2. 9.2.1.1.3. p. „Veiklos srities apibūdinimas“ padidinti vietos projektų skaičių nuo 3 iki 4 ir darbo vietų
skaičių nuo 3 iki 4;
3. 9.2.1.1.5. p. „Tinkami paramos gavėjai“ papildyti tinkamumo sąlygas galimiems pareiškėjams sekančiai:
„Klaipėdos rajone (išskyrus Gargždų miestą) registruoti privatūs juridiniai asmenys, įregistruoti ne anksčiau
kaip prieš 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo dienos“; „Nevyriausybinės, bendruomeninės organizacijos,
viešosios įstaigos, kurių steigėjas nėra savivaldybė“.

4. 9.2.1.1.6. p „Priemonės veiklos srities tikslinė grupė“ papildyti: „kaimo bendruomenės, nevyriausybinės
organizacijos“;
5. 9.2.1.1.7. p. „Tinkamumo sąlygos“ išbraukti perteklinę informaciją.
6. 9.2.1.1.9. p. „Didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur.)“ padidinti maksimalią galimą paramos
sumą vienam projektui iki 72 217,7 eurų, veiklos sričiai skiriant papildomai iš gauto rezervo lėšų 115 917
eurų;
7. 9.2.1.1.10. p. „Paramos lyginamoji dalis (proc.)“ informaciją praplėsti pagal galiojančią VP
administravimo taisyklių redakciją;
8. Priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
(kodas LEADER-19.2-6.4) padidinti vietos projektų skaičių nuo 3 iki 4 ir planuojamų sukurti darbo vietų
skaičių nuo 5 iki 6, skiriant papildomai iš gauto rezervo lėšų 14 225 eurus;
9. 9.2.1.1.16. p. „Tinkamumo sąlygos“ išbraukti perteklinę informaciją;
10. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui ir
rinkodarai“ (kodas LEADER-19.2-4.2) 9.2.1.2.3. p. „Veiklos srities apibūdinimas“ sumažinti vietos projektų
skaičius nuo 4 iki 2 ir 9.2.1.2.9. p. „Didžiausia paramos suma vietos projektui (Eur)“ koreguoti maksimalią
paramos sumą nuo 68 750 Eur iki 137 500 Eur;
11. 9.2.1.2.5. p. „Tinkami paramos gavėjai“ praplėsti galimų pareiškėjų ratą ir patikslinti 9.2.1.2.6. p.;
12. 9.2.1.2.7. p. „Tinkamumo sąlygos“ išbraukti perteklinę informaciją ir papildyti tinkamumo sąlyga
„Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 3 subjektai“;
13. 9.2.1.2.10. p. „Paramos lyginamoji dalis (proc.)“ papildyti pagal galiojančią VP administravimo
taisyklių redakciją;
14. Atsižvelgiant į VPS 9. p. pakeitimus ir lėšų poreikį, atitinkamai koreguoti VPS 11. lentelę „VPS
finansinis planas“ ir 12. lentelę „VPS įgyvendinimo rodikliai“.

BALSAVO:
„Patvirtinu“ – 12;
„Nepatvirtinu“ – 0.

Posėdžio pirmininkas

Vidmantas Gedvilas

Posėdžio sekretorė

Vida Urbonienė

