2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos
projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal
vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu,
administravimo procedūros aprašo
6 priedas

KRETINGOS RAJONO KAIMO PLĖTROS ASOCIACIJA
(VPS vykdytojos pavadinimas)

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS
Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018 m. gruodžio 21 d. 8.00 val.. iki 2019 m. vasario 1 d. 12.00 val. .
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1. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“ Nr. LEADER-19.2-6.2.
304958213
KRET-LEADER- Riešutų kremų
39 019,93
Kaimo
1.1. MB „Miliva“
EŽŪFKP
6A-D-8-1-2019
gamybos ir prekybos
vietovių vietos
centras
pradžia
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2
projektas
Paprastas
2. VPS priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“ Nr. LEADER-19.2-6.4.
UAB „Svidana“
304610178
KRET-LEADER- UAB „Svidana“
39 020,66
Kaimo
EŽŪFKP
6A-D-8-2-2019
užuolaidų ir roletų
vietovių vietos
gamybos plėtra
projektas
Paprastas
304428510
KRET-LEADER- UAB „Modaista“
39 008,95
Kaimo
2.2. UAB „Modaista“
EŽŪFKP
6A-D-8-3-2019
teikiamų paslaugų
vietovių vietos
plėtra
projektas
Paprastas
304300090
KRET-LEADER- Filmavimo verslo
22 767,10
Kaimo
2.3. MB
EŽŪFKP
Videoprojektų
6A-D-8-4-2019
išvystymas
vietovių vietos
sprendimai
projektas
Paprastas

2.1.
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