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PRADEDAMA ĮGYVENDINTI KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 20162023 M. STRATEGIJA
2016 m. liepos 8 d. Kalvarijos
VVG pasirašė Bendruomenių
inicijuotos viensektorės kaimo
vietovių
vietos
plėtros
strategijos,
įgyvendinamos
pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programos
priemonę „LEADER“ paramos
sutartį
su
Nacionaline
mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos. Sėkmingai
parengus naujo laikotarpio
Kalvarijos VVG teritorijos
vietos
plėtros
strategiją,
operatyviai
paruošus
ir
pateikus visus papildomus
dokumentus, Kalvarijos VVG
buvo pirmoji Marijampolės

apskrityje, pasirašiusi paramos
sutartį. Nors 2016-2023 m.
strategija gavo maksimalų 100
balų įvertinimą ir maksimalią
paramos sumą – 1.153.231,00 Eur.
(iš jų – 922.585,00 Eur skirta
įgyvendinti vietos projektams),
tačiau ši parama yra ženkliai
mažesnė, nei buvo skirta 20072013 m. laikotarpio projektams.
2016 m. rugsėjo 21 d. buvo
patvirtintos
vietos
projektų
administravimo taisyklės ir jų
priedas – finansavimo sąlygų
aprašas, kurio pagrindu bus
rengiamos
Kalvarijos
VVG
strategijoje numatytų priemonių
taisyklės.

Tikimasi, kad metų pabaigoje bus
paskelbtas 1-asis kvietimas teikti
paraiškas.
Taigi, Kalvarijos VVG kolektyvas
pasirengęs rimtam darbui, o iš
potencialių pareiškėjų tikimasi
aktyvumo ir įdomių, inovatyvių,
kokybiškų paraiškų. Esant poreikiui
konsultuotis
visi
laukiami
Kalvarijos VVG biure, Ugniagesių
g. 12-3. O su Kalvarijos VVG
teritorijos vietos plėtros 2016-2023
m. strategijos dokumentu galima
susipažinti
Kalvarijos
VVG
internetiniame
puslapyje
http://kalvarijosvvg.lt/parama2020/

nformaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:
www.zum.lrv.lt
www.nma.lt
www.leaderlietuva.lt
www.kaimotinklas.lt

ĮŽANGINĖ KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2016-2023 M.
STRATEGIJOS KONFERENCIJA
Rugsėjo 27 d. įvyko įžanginė
Kalvarijos VVG teritorijos
vietos plėtros 2016-2023 m.
strategijos
konferencija,
kurioje dalyvavo svečiai iš
Žemės ūkio bei Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijų,
Nacionalinės
mokėjimo
agentūros,
savivaldybės
administracijos, kitų apskrities
vietos
veiklos
grupių,
bendruomenių, konferencijoje

taip pat dalyvavo projektų
vykdytojai, VVG nariai, tarybos
nariai,
VVG
administracijos
darbuotojai.

Aleksandro Stulginskio universiteto
mokymo projektų vadybininkė
Eugenija
Vasylienė,
naująją
Kalvarijos VVG strategiją pristatė
pirmininkas Valdas Aleknavičius.
Su daugiafondės vietos plėtros
strategijos įgyvendinimu Palenkės
vaivadijoje supažindino vietos
veiklos grupės Biebžos fondas narys
Wiesław Bochonko.

Po sveikinimo žodžio pranešimus
skaitė Žemės ūkio ministerijos
Kaimo
plėtros
departamento
Alternatyviosios veiklos skyriaus
vyr. specialistė Ilona Javičienė,
Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Bendruomenių reikalų Po konferencijos buvo paminėtas
skyriaus vedėja Birutė Zurlienė, Kalvarijos VVG veiklos 10-metis.

KALVARIJOS VVG DALYVAVO KONFERENCIJOJE „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS:
KARTU MES GALIME DAUGIAU“
2016 m. rugsėjo 22-23
dienomis LR Žemės ūkio
ministerija
organizavo
konferenciją „Vietos plėtros
strategijos: kartu mes galime
daugiau“ Renginyje dalyvavo
vietos veiklos grupės, ES, šalies
valdžios institucijų, verslo ir
mokslo, kitų su LEADER
iniciatyva
susijusių
organizacijų atstovai.
Renginio tikslas – prisiminti
Lietuvos LEADER istoriją,
vietos veiklos grupių kūrimosi
pradžią,
pasidžiaugti
nuveiktais darbais. Renginio
metu vyko forumas – diskusija
LEADER/BIVP
aktualiomis

temomis. Konferencijoje dalyvavo
ir pranešimus skaitė Europos
Komisijos Žemės ūkio ir kaimo
plėtros direktoriato G4 skyriaus
vadovas Felix Lozano Gallego,
Europos kaimo plėtros tinklo
kontaktų
biuro
koordinatorė
Lietuvai Gaya Ducceschi, ES
Baltijos jūros regiono strategijos
nacionalinė
koordinatorė
Raimonda Liutkevičienė, Žemės
ūkio ministerijos Kaimo plėtros
departamento
Alternatyviosios
veiklos skyriaus patarėja Sigutė
Mečkovskienė, Vidaus reikalų
ministerijos Regioninės politikos
departamento direktorius Arūnas
Plikšys, Vietos veiklos grupių tinklo
valdybos
narė
Janina

Augustinavičienė,
Lietuvos
socialinių tyrimų centro Darbo
rinkos tyrimų instituto vadovas
prof. Dr. (HP) Boguslavas
Gruževskis, Socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos Moterų ir vyrų
lygybės skyriaus vedėja Rita
Žemaitytė – Tack ir Liuksemburgo
žemės ūkio ministerijos atstovas
Arnaudas Frisingas.

Naujienlaiškį parengė viešųjų ryšių specialistė Asta Ciparienė, tel. 8 612 71415, el.paštas astos6@yahoo.com

