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2018 m. birželio mėn.

PASIRAŠYTOS PIRMOSIOS VIETOS PROJEKTŲ VYKDYMO SUTARTYS
2018 m. gegužės 18 d. buvo
pasirašytos pirmosios vietos
projektų vykdymo sutartys
pagal šias Kalvarijos VVG
teritorijos vietos plėtros
2016–2023 m. strategijos
priemones: „Kaimo gyventojų
sutelktumo skatinimas“ ir
„Pagrindinės paslaugos ir
kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse“ Parama skirta
trims vietos projektams:

inės mokyklos stadiono bėgimo 4505,80 Eur.
takų įrengimas ir pritaikymas
jaunimo poreikiams“ (paramos Linkime sėkmingo ir
suma (su PVM) – 31500,00 Eur). projektų įgyvendinimo!
2. Aistiškių kaimo bendruomenės vietos projektui "Sporto
aikštelės
įrengimas
ir
pritaikymas Aistiškių kaimo
bendruomenės
poreikiams"
(paramos suma (su PVM) –
31459,68 Eur).

1. Kalvarijos sav. Jungėnų 3. Jaunimo sporto klubo "Orija"
pagrindinės mokyklos vietos projektui "Gatvės krepšinis
projektui „Jungėnų pagrindi- 3x3"(paramos suma (su PVM) –
1.

sklandaus

KALVARIJOS VVG TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJOS
ĮGYVENDINIMAS TĘSIASI
Gegužės 25 d. Kalvarijos vietos
veiklos grupė paskelbė kvietimą
Nr. 2 teikti paprastus kaimo
vietovių vietos projektus pagal
šias vietos plėtros strategijos
„Kalvarijos VVG teritorijos
vietos plėtros 2016–2023 m.
strategija“ priemones: „Kaimo
metu
buvo
pateikta
gyventojų
sutelktumo Jų
skatinimas“, „Pagrindinės pa- informacija apie kvietimo Nr. 2
slaugos ir kaimų atnaujinimas priemones.
kaimo vietovėse“ ir „Vietos
projektų pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių įgijimas“.
Gegužės 29 d. surengėme informacinius renginius Aistiškiuose,
Liubave,
Sangrūdoje
ir
Kalvarijoje.
Renginių metu Kalvarijos VVG
pirmininkas Valdas Aleknavičius supažindino su priemonių
finansavimo sąlygų aprašais,
ypatingą dėmesį atkreipė į
remiamas veiklas, atrankos
kriterijus, finansavimo intensy-

vumą, paminėjo pagrindinius
taisyklių pasikeitimus, o taip
pat atsakė į susirinkusiųjų
klausimus.

Gegužės 25 d. paraiškų
priėmimas pagal kvietimo Nr. 2
priemones
buvo
baigtas.
Gautos 2 paraiškos: Kalvarijos
vaikų ir jaunimo klubo „Arka“
projekto „Spalvų fiesta“ ir
Sangrūdos kaimo bendruomenės projekto „Viešosios
erdvės sutvarkymas Sangrūdos
kaime“ paraiškos. Šiuo metu
vyksta vietos projektų paraiškų
pridėtinės vertės (kokybės)
vertinimas.

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

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

