3.2. STRATEGIJOS PRIORITETAI, PRIEMONĖS IR REMIAMOS VEIKLOS
I PRIORITETAS. KAIMO ATNAUJINIMAS IR INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS
Prioriteto tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse
1.1. priemonė. Kaimo atnaujinimas ir plėtra
Priemonės tikslas: kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse
Priemonė atitinka: KPP priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ (LEADER metodu)
Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 6.618.905,96 Lt
Paramos intensyvumas: 90 proc.
Remiamos veiklos

1.1.1. Viešosios infrastruktūros
sutvarkymas, sukūrimas

Projektų idėjos

Paramos gavėjai

1. Viešųjų erdvių sutvarkymas, sukūrimas, kultūrinio
kraštovaizdžio komponentų išsaugojimas ir
atnaujinimas, privažiuojamųjų kelių, gyvenvietės ribose
esančių vietinės reikšmės viešųjų gatvių ar jų atkarpų,
priklausančių savivaldybei, ir (arba) prie viešosios
paskirties ar kitų kaimo vietovei svarbių pastatų ir (arba)
statinių, rekreacinių zonų – transporto priemonėms
privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros,
nepatenkančios į kelio sąvoką sutvarkymas, sukūrimas.
2. Vaikų žaidimo aikštelių, sporto aikštynų įrengimas.
3. Drenažo sistemų įrengimas, atnaujinimas, geriamojo
vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
įrengimas, atnaujinimas.
4. Vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų
įrengimas, atnaujinimas.

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys

Numatyta Didžiausia
finansuoti paramos
projektų suma (Lt)

15

Paramos
suma (Lt)

200.000 2.558.675,42
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1.1.2. Kaimo vietovei svarbių
statinių statyba, rekonstrukcija,
remontas ir pritaikymas
visuomenės poreikiams
1.1.3. Istorinę, etnokultūrinę,
architektūrinę ar kitokią
kultūrinę vertę turinčių
nekilnojamųjų kultūros paveldo
objektų bei vietovių pritaikymas
ir tvarkybos darbai
1.1.4. Religinių objektų, jų
statinių kompleksų ir
priklausinių kapitalinis
remontas, rekonstrukcija,
avarijos grėsmės pašalinimas,
konservavimas, restauravimas,
atkūrimas

1. Bendruomenės namų įrengimas.
2. Laisvalaikio centrų, pirčių, sporto salių įrengimas.
3. Bendruomenei reikalingų paslaugų centrų steigimas.

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys

13

250.000

2.932.014,00

Kultūros paveldo objektų tvarkymas (kapitalinis
remontas, avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas,
restauravimas, atkūrimas).

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys

1

400.000

399.996,00

Religinių objektų, jų statinių kompleksų ir priklausinių
sutvarkymas.

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
pelno nesiekiantys
juridiniai asmenys

2

300.000

588.220,54

1. Tradicinių amatų centrų kūrimas ir plėtra.
Dzūkijos VVG
1.1.5. Tradicinių amatų
2. Sąlygų tradiciniams amatams pristatyti ir prekiauti
teritorijoje registruoti
1
140.000
140.000,00
puoselėjimas
amatininkų gaminiais sudarymas, įskaitant tradicinių
pelno nesiekiantys
amatų prekyviečių įrengimą.
juridiniai asmenys
Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo
(Leader metodu) taisyklėse
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti nurodyti:
1. Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę
„Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse;
2. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ įgyvendinimo (Leader metodu) taisyklėse
Vietos projektų pirmumo kriterijai:
1. projektas apima nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, pripažintų saugomomis, tvarkybą;
2. pareiškėjas – kaimo bendruomenė;
3. prašoma paramos tradicinių amatų centrui kurti;
4. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis;
5. projektui pritariančių kaimo gyventojų skaičius;
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II PRIORITETAS. KAIMO VERSLŲ SKATINIMAS
Prioriteto tikslas: atsižvelgiant į vietos gamtinį - rekreacinį bei kultūrinį potencialą, plėtoti ir įvairinti kaimo verslus siekiant didinti kaimo gyventojų
užimtumą.
2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
Priemonės tikslas: remti labai mažų įmonių ir kitų smulkiojo verslo iniciatyvų kūrimąsi ir plėtrą kaime, skatinant ne žemės ūkio srities veiklą, sukuriančią
naujų darbo vietų bei papildomų pajamų šaltinių, ir tokiu būdu gerinti gyvenimo kokybę kaime
Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 947.413,04 Lt
Paramos intensyvumas: 70 proc.
Remiamos veiklos

2.1.1. Alternatyvių žemės ūkiui
verslų kūrimas ir plėtra

Projektų idėjos
1. Smulkaus verslo (mikroįmonės) kaimo vietovėse
kūrimas.
2. Smulkaus verslo kaimo vietovėse plėtra.
3. Ne žemės ūkio veikla, įskaitant paslaugas ir produktų,
nepatenkančių į Europos Bendrijos steigimo sutarties I
priedą, nedidelės apimties gamyba.

Paramos gavėjai

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
juridiniai ir fiziniai
asmenys

Numatyta Didžiausia
finansuoti paramos
projektų suma (Lt)

5

200.000

Paramos
suma (Lt)

399.890,53

Dzūkijos VVG
teritorijoje registruoti
4
200.000
547.522,51
juridiniai ir fiziniai
asmenys
Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti nurodyti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse
Vietos projektų pirmumo kriterijai:
1. sukuriamų darbo vietų skaičius;
2. prašoma paramos amatų plėtrai;
3. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis.
2.1.2. Kaimo turizmo
skatinimas

1. Kaimo turizmo skatinimas, įskaitant amatų plėtrą kaimo
turizmo sodybose.
2. Stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra.
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III PRIORITETAS. KAIMO GYVENTOJŲ AKTYVINIMAS IR INTEGRAVIMAS Į BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ
Prioriteto tikslas: ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų intelektinę ir materialinę bazę, sudaryti sąlygas
savarankiškai bendruomenių veiklai
3.1. priemonė. Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą
Priemonės tikslas: ugdyti kaimo žmonių bendruomeniškumą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų intelektinę ir materialinę bazę, sudaryti sąlygas
savarankiškai bendruomenių veiklai
Priemonei skiriama paramos lėšų suma: 433.681,00 Lt
Paramos intensyvumas: 80 proc.
Remiamos veiklos

Projektų idėjos

Paramos gavėjai

Numatyta Didžiausia
finansuoti paramos
projektų suma (Lt)

Paramos
suma (Lt)

1. Bendruomenių patalpų pritaikymas gyventojų poreikiams.
2. Įvairių gyventojų grupių (jaunimo, moterų, pagyvenusių
žmonių) arba interesų grupių klubų ir centrų kūrimas bei veikla.
3. Bendruomeninių renginių, tradicinių švenčių organizavimas.
Dzūkijos VVG
3.1.1. Laisvalaikio, kultūros,
4. Jaunimui patrauklių laisvalaikio, kultūros veiklų
teritorijoje
sporto veiklos, kaimo
organizavimas, vaikų ir jaunimo stovyklos.
registruoti pelno
23
25.000 433.681,00
tradicijų, mėgėjų meno
5. Bendradarbiavimo tarp bendruomenių skatinimas, gerosios
nesiekiantys
puoselėjimas
patirties įgijimo kelionės.
juridiniai asmenys
6. Leidyba ir internetinių svetainių kūrimas.
7. Kitos bendruomeninės iniciatyvos atitinkančios priemonės
tikslą.
Tinkamos finansuoti išlaidos nurodytos Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse
Paramos gavėjų tinkamumo kriterijai ir reikalavimai paramai gauti nurodyti Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklėse.
Vietos projektų pirmumo kriterijai:
1. pareiškėjas - kaimo bendruomenė;
2. narystės Dzūkijos VVG laikotarpis;
3. projektui pritariančių kaimo gyventojų skaičius.
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3.3. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO RODIKLIAI
Rodikliai

Po vietos plėtros
strategijos
įgyvendinimo

1.

Įgyvendintų vietos projektų skaičius pagal priemones (vnt.):

64

1.1.

1.1. priemonė. Vietos projektai pagal priemonę „Kaimo atnaujinimas ir
plėtra“

32

1.2. 2.1. priemonė. Parama verslo kūrimui ir plėtrai
1.3.
2.

9

3.1. priemonė. Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į
bendruomeninę veiklą

23

Paramos gavėjų skaičius (vnt.)

34

Bendra investicijų suma priemonei „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“
(Lt):
Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo
3.1.
atnaujinimu
3.

3.2. Bendra investicijų suma vietos projektams, susijusiems su kaimo paveldu

6.618.905,96
6.618.905,96
399.996,00

4.

Kaimų (kaimo vietovių), kuriuose vykdomi kaimo atnaujinimo vietos
projektai, skaičius (vnt.)

15

5.

Rekonstruotų visuomeninės paskirties pastatų skaičius (vnt.)

13

6.

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo paveldo objektų skaičius (vnt.)

1

7.

Atnaujintų ir išsaugotų kaimo kraštovaizdžio komponentų ir
visuomeninės paskirties erdvių skaičius (vnt.)

15

8.

Sukurtų darbo vietų skaičius (vnt.):

51

8.1. Sukurtų darbo vietų vyrams skaičius
8.2. Sukurtų darbo vietų moterims skaičius
8.3. Sukurtų darbo vietų jauniems (iki 30 metų) asmenims skaičius
Vietos projektų pobūdis (proc.):
9. – pelno
– ne pelno
Kaimo gyventojų, kurie naudojasi projektų rezultatais, skaičius
10.
(procentais nuo visų VVG teritorijos gyventojų)
11.

Įsteigtų tradicinių amatų centrų arba amatų kiemelių skaičius (vnt.)

2
3
1
12
88
(40 proc.)
1

1

Dzūkijos VVG administracijoje bus sukurtos 4 darbo vietos, o įgyvendinant vietos projektus bus
sukurta 1 darbo vieta.
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