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PATEIKTI VIETOS PROJEKTAI

Šiuo metu yra pateikti NR.9 ir NR.10 kvietimai, į kuriuos yra pateiktos 9 paraiškos.
Visos gautos paraiškos yra patvirtintos Kalvarijos vietos projektų atrankos komiteto sprendimu ir perkeltos

sekantį vertinimo atrankos etapą.

VPS priemonė „Kaimo gyventojų sutelktumo
skatinimas“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-1“ :

1. VšĮ „Užimtumo idėjos „Gamtos
stovykla“, prašoma suma: 9 975,00 Eur.

2. Akmenynų kaimo bendruomenė
„Stovyklaukime kartu“, prašoma suma: 9
728,00 Eur.

3. Sangrūdos kaimo bendruomenė
„Sangrūda gyvai“, prašoma suma: 9
690,00 Eur.

4. Tarprubežių kaimo bendruomenė
„Edukacinės veiklos kartu“, prašoma suma:
2 027,00 Eur.

VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas
vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant
maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“:

1. MB „Imperata kepiniai“ „Maisto
grandinės „nuo lauko iki stalo“ kūrimas
Kalvarijos vietos veiklos grupės
teritorijoje“, prašoma suma: 56 968,00 Eur.

VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir
plėtra“, kodas „LEADER-19.2-SAVA-7“:

1. MB „Markasa“ „MB „Markasa“ verslo
pradžia“, prašoma suma: 29 365,00 Eur.

2. MB „ArgoGildija“ „MB „ArgoGildija“
verslo pradžia“, prašoma suma: 53 329,01
Eur.

3. MB „Klimesta“ „Paslaugų verslo plėtra“,
prašoma suma: 52 819,50 Eur.

4. Aivaras Sakalauskas „Aivaro Sakalausko
verslo pradžia“, prašoma suma: 30 043,39
Eur.



ĮGYVENDINTI VIETOS PROJEKTAI
Baigti įgyvendinti 3 vietos projektai pagal VPS priemonę

„Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“ (kodas
LEADER-19.2-SAVA-5)“:

1. Mockavos kaimo bendruomenės projektas "Aktyvūs
lauko žaidimai";

2. Akmenynų kaimo bendruomenės projektas
"Kūrybinių dirbtuvių pasaulyje";

3. VšĮ "Užimtumo idėjos" projektas "Dieninė stovykla
"Vasaros nuotykiai.

TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO PROJEKTAS
Kalvarijos vietos veiklos grupė kartu su

partneriais: Šakių krašto vietos veiklos grupe,
Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupe,
Sūduvos vietos veiklos grupe ir Marijampolės
vietos veiklos grupe pradėjo įgyvendinti
teritorinio bendradarbiavimo projektą „Amatų
skatinimas ir lėtojo turizmo turizmo plėtra
Marijampolės regione“
(44TT-KM-20-3-09761-PR001).

Jau įvykę lėtojo turizmo mokymai, kurių metu
buvo pristatytas lėtasis turizmas jo paslaugų
specifika, sąlygos ir reikalavimai, aptarta kuo
jis skiriasi nuo tradicinio turizmo ar amatų.
Identifikuoti Marijampolės apskrityje esantys
objektai, paslaugų teikėjai, kurie gali būti
priskirti prie lėtojo turizmo.

Pristatyta rengiama Sūduvos regiono lėtojo
turizmo internetinė svetainė, aptartas jos
dizainas, funkcionalumas ir architektūra.

Šiais metais pradėta vykdyti projekto veikla
,,Dalyvavimas miesto šventėse".

2022 m. birželio 4 d., Paežerių dvaro sodyboje,
vykusioje Sūduvių amatų šventėje, skirtoje Sūduvos
metams paminėti, buvo sukviesti amatininkai iš
įvairių Suvalkijos savivaldybių, kurie dvaro parke
prekiavo savo įvairiais gaminiais.

Ateityje planuojama sudalyvauti dar 5 Suvalkijos
savivaldybėse vyksiančiuose renginiuose.

Projektas finansuojamas Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto
lėšomis.

MŪSŲ KONTAKTAI
Adresas: Ugniagesių g. 12-3, Kalvarija LT-69206, Lietuva

El. p. info@kalvarijosvvg.lt

Tinklapis: www.kalvarijosvvg.lt
Facebook: Kalvarijos vietos veiklos grupė

Informaciją apie LEADER 2014–2020 m. (BIVP) rasite šiose internetinėse svetainėse:
www.zum.lrv.lt, www.nma.lt, www.kaimotinklas.lt
Naujienlaiškį parengė: viešųjų ryšių specialistė Jurgita Ivoškienė, tel. 8 631 18058 el.p. ivoskiene.jurgita@gmail.com
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