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Darbotvarkė:
1. Dėl vietos projektų paraiškų pagal kvietimą Nr. 02 sumos didinimo.
1. SVARSTYTA. Dėl vietos projektų paraiškų pagal kvietimą Nr. 02 sumos didinimo.
Kalbėjo. Valdybos pirmininkas Romas Kalvaitis informavo narius, kad 2011 m. liepos 12 d.
pasibaigė vietos projektų paraiškų surinkimas. Iš viso surinktą 18 vietos projekto paraiškų uţ 2 869
659,12 Lt. Iš jų pagal: kaimo vietovei svarbių statinių statyba, rekonstravimas, remontas – 14 ir
rekreacinės teritorijos infrastruktūros atnaujinimas pritaikant visuomenės poreikiams – 4. II
kvietime numatyta lėšų suma 2 452 586 Lt, gauta uţ 2 869 659,12 Lt paraiškų, perviršis 417
073,12 Lt. Atsiţvelgusi į tai, kad ŢŪM ragina spartinti strategijų įgyvendinimo tempus ir pagal
vietos plėtros strategiją Vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ atsilieka nuo grafiko, bei visos
pateiktos paraiškos atitinka pirmumo kriterijus (lentelė pridedama), nurodytus specialiosiose
taisyklėse pareiškėjams, manome, kad tikslinga padidinti kvietimo Nr. 02 sumą ir perduoti visas
paraiškas tinkamumo skirti paramą vertinimui. Jei atlikus pirmumo vertinimą būtų atmestos
paraiškos tai vietos projekto pareiškėjai šias paraiškas teiktų pakartotinai sekančiam kvietimui ir jos
būtų vertinamos antrą kartą. Todėl yra tikslinga padidinti kvietimo Nr. 02 sumą, taip būtų taupomos
lėšos ir nereikėtų antrą kartą pervertinti tų pačių paraiškų. Siūloma balsuoti dėl kvietimo Nr. 02
sumos didinimo, perkeliant trūkstamas lėšas 417 073,12 Lt iš III kvietimo į II kvietimą.
BALSAVO: UŢ – 5, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.
NUTARTA: Patvirtinti kvietimo Nr. 02 sumos didinimą, perkeliant trūkstamas lėšas iš III
kvietimo, bendra prašomą lėšų sumą 2 869 659,12 Lt.
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