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KVIETIMAS Į VALDYBOS NARIŲ SUSIRINKIMĄ 

 

Kviečiame Jus dalyvauti 2020 m. kovo 9 d. (pirmadienį) 15.30 val. Vietos veiklos 

grupės „Radviliškio lyderis“ valdybos narių susirinkime, kuris įvyks Radviliškio rajono 

savivaldybės didžiojoje salėje, Aušros a. 10, Radviliškis. 

Valdybos narių susirinkimo metu bus svarstomi šie klausimai: 

1. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 

didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų vietos paslaugų 

teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

2. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 

didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-8 „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant 

regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“. 

3. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 13 paskelbimo. 

4. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 

didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 „Ūkio ir verslo plėtra geriau panaudojant vietos 

išteklius“. 

5. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo 

pagal VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinio verslo vystymas ir vietos produkcijos pridėtinės vertės 

didinimas“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-7 „Parama žemės ūkio produkcijos perdirbimui ir 

rinkodarai“. 

6. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 14 paskelbimo. 

7. Dėl vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo ir kitų dokumentų tvirtinimo 

pagal VPS prioriteto Nr. 2 „Bendradarbiavimo telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę 

atskirtį“ priemonės Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos 

organizavimas“. 

8. Dėl paprastojo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr. 15 paskelbimo. 

9. Dėl VPS valdymo ir stebėsenos ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

10. Dėl VPS metinės įgyvendinimo ataskaitos už 2019 m. tvirtinimo. 

11. Einamieji klausimai. 

PRIDEDAMA SUSIPAŽINTI: 

1. Kvietimo Nr. 13, teikti vietos projektų paraiškas, projektas ir kiti dokumentai. 

2. Kvietimo Nr. 14, teikti vietos projektų paraiškas, projektas ir kiti dokumentai. 

3. Kvietimo Nr. 15, teikti vietos projektų paraiškas, projektas ir kiti dokumentai. 

4. VPS valdymo ir stebėsenos ataskaita už 2019 m. 

5. VPS metinė įgyvendinimo ataskaita už 2019 m.  
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