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. 9 teikti vietos projektus skelbimo galiojimo laikas nuo 2018 m. gruodžio 21 d. 8.00 val.. iki 2019 m. sausio 25 d. 15.00 val. .
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1. VPS priemonė „Vietos iniciatyvų ir partnerystės stiprinimas“ veiklos sritis „ Parama jaunimo iniciatyvų skatinimui ir motyvacijos
didinimui“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-6.1.“
KRET-LEADER- Kur eiti? Ką veikti?
Kaimo
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Kūlupėnų
161745643
7 484,10
EŽŪFKP
6B-JV-9-1-2019
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