
Karčemų bendruomenės vietos projektas „Asociacijos „Karčemų bendruomenė 

„Kaimynai“ pagyvenusių asmenų maitinimo projektas“ Nr. RADV-LEADER-

6B-D-16-4-2020/ 42VS-PV-20-1-11632-PR001 

Vietos projekto vykdytojas  Asociacija „Karčemų bendruomenė „Kaimynai“, kodas 

300861770, Ežero g. 6, Karčemų k., Radviliškio sen., Radviliškio r. sav.  

Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos 

plėtros strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 –2023 m.“ 1 

prioriteto priemonę Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos 

paslaugų teikimas ir susijusios infrastruktūros geresnis panaudojimas“. 

Sprendimas skirti  paramą. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio 

ministerijos direktoriaus pavaduotojo 2021 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. BR1-231. 

Vietos projekto vykdymo sutartis 2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. RADV-LEADER-6B-D-

16-4-2020/ 42VS-PV-20-1-11632-PR001. 

Projektas pradėtas įgyvendinti 2021 m. gegužės 15 d.  

Planuojama projekto pabaiga 2022 m. gegužės 1 d.  

Projekto tikslas - didinti kaimo vietovių paslaugų kokybę ir prieinamumą vyresnio 

amžiaus gyventojams Radviliškio rajone.  

Projekto uždaviniai: 

1. Sukurti sąlygas bendruomeninio verslo vykdymui; 

2. Įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į verslo kūrimą; 

3. Pritaikyti nenaudojamas pieninės patalpas bendruomenės poreikiams; 

4. Užtikrinti tinkamas maitinimo paslaugas vyresnio amžiaus rajono gyventojams. 

Asociacija „Karčemų Bendruomenė „Kaimynai“ numato įgyvendinti bendruomeninio 

verslo projektą, kuriuo siekiama pagerinti vyresnio amžiaus rajono gyventojų buitį. Pareiškėjas 

planuoja įrengti maisto gamybos cechą ir teikti maitinimo paslaugas senjorams, kurie patys neturi 

galimybės pasirūpinti kokybiška mityba. Tam reikalinga nuomojamas patalpas pritaikyti numatomai 

veiklai, įsigyti maisto gamybos įrangą ir transporto priemonę, maisto pristatymui į namus. 

Vietos projektas bus įgyvendinamas ir įsigyta įranga bus laikoma patalpose, kurios 

valdomos pagal nuomos sutartį, esančios Ramybės g. 1, Karčemų k., Radviliškio r. (pastato unikalus 

Nr. 7199-2006-5018). Sutartis sudaryta su Akcine bendrove „Žemaitijos pieno investicija“, patalpų 

plotas 39,71 kv. m., pagal pateiktą gamybinio pastato rekonstravimo projekto aprašą objekto plotas 

padidės iki 61 kv. m. 

Projekto metu bus sukurtos dvi naujos darbo vietos (vairuotojui ir virėjui). Prie projekto 

įgyvendinimo prisidės mažiausiai 5 savanoriai, kurie padės glaudžiau bendrauti su tiksline grupe ir 

geriau suprasti vyresnio amžiaus gyventojų poreikius.  

Planuojama verslo rūšis pagal ekonominės veiklos rūšį: 

I sekcija 56.10 – restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla. 

Šioms paslaugoms teikti bei darbams vykdyti būtina įsigyti: virtuvinę įrangą, krovininį 

automobilį maisto išvežiojimui, bei pritaikyti patalpas numatytai veiklai vykdyti. 

Šiam vietos projektui įgyvendinti skirta iki 96 995,00 (devyniasdešimt šešių tūkstančių 

devynių šimtų devyniasdešimt penkių eurų) Eur (t. y. 95 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos 

projekto išlaidų be PVM. Projekto partneris – Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie 

vietos projekto prisidės iki 26 220,00 (dvidešimt šešių tūkstančių dviejų šimtų dvidešimties eurų) 

Eur: (5 proc.) visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų ir (21 proc.) PVM mokestis. 

Pasiekimų rodikliai: 

Eil. 

Nr.  

Rodiklio pavadinimas  Pasiekimo 

reikšmė 

1. Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 

2. Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.) 2 



3. Sukurtos pagrindinės paslaugos pagal ekonomines veiklos rūšis (vnt.) 1 

4. Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.) 60 

Paramos viešinimui numatyta projekto įgyvendinimo vietoje pakabinti informacinį 

stendą su projekto informacija, taip pat įsigytą įrangą ženklinti lipdukais su informacija apie iš ES 

struktūrinių fondų gautą paramą, pagaminti plakatų bei informacinių skrajučių. 

Pasirinktas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas. 

 

 


