DZŪKIJOS KAIMO PLĖTROS PARTNERIŲ ASOCIACIJA (DZŪKIJOS VVG)
INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 05
Vietos projektai patvirtinti Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacijos (Dzūkijos VVG) projektų atrankos komiteto 2015-05-08 posėdyje Nr.13
bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2015 m. gegužės 15 d. sprendimu Nr. BR23-35
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Nr.

Vietos
projekto
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1.

LEADER-15DZŪKIJA-05001

2.

LEADER-15DZŪKIJA-05002

3.

LEADER-15DZŪKIJA-05003

Pareiškėjo ir
partnerio
pavadinimas

Projekto pavadinimas

Trumpas vietos projekto aprašymas

Prioritetas „Kaimo gyventojų aktyvinimas ir integravimas į bendruomeninę veiklą“
Priemonė „Parama kaimo gyventojų aktyvinimui ir integravimui į bendruomeninę veiklą“
Veiklos sritis „Laisvalaikio, kultūros, sporto veiklos, kaimo tradicijų, mėgėjų meno puoselėjimas“
Vietos projekto tikslas – aktyvinti Seirijų bendruomenę,
skatinant kultūrinį išprusimą bei bendruomeniškumą. Projekto
Seirijų
metu planuojama Seirijuose surengti Joninių šventę, kurioje
bendruomenės
Joninės Seirijuose
apsilankys ne mažiau 400 Seirijų miestelio ir aplinkinių kaimų
komitetas
gyventojų. Šventės dėka bus ugdomas kaimo žmonių
bendruomeniškumas, gerinami tarpusavio santykiai, mažinama
socialinė atskirtis.
Vietos projekto tikslas – padėti Lazdijų rajono fizinę negalią
turintiems vaikams bei jų tėvams. Projekto metu numatoma
Asociacija
Pagalba vaikams su
surengti rengtinį, skirtą neįgaliems vaikams bei juos
„Padėkime vaikams“ fizine negalia
auginantiems tėvams ir globėjams. Numatoma, kad projekto
rezultatais naudosis (renginyje dalyvaus) 50 kaimo gyventojų.
Vietos projekto tikslas – ugdyti kaimo žmonių
bendruomeniškumą, stiprinti nevyriausybinių organizacijų
intelektinę ir bazę, sudaryti sąlygas savarankiškai bendruomenių
Varnėnų kaimo
Pažinkime vieni kitus
veiklai. Projekto metu planuojama suoorganizuoti du renginius:
bendruomenė
2 dienų Varnėnų kaimo šventę “Pažinkime vieni kitus” ir Lazdijų
rajono bendruomenių sąskrydį. Šventėse dalyvaus 250 kaimo
gyventojų, 10 kaimo bendruomenių.

Skirta
paramos lėšų
suma, Eur

3000,00

4000,00

4720,00

2

4.

5.

LEADER-15DZŪKIJA-05004

Asociacija
„Rudaminos
bendruomenė“

LEADER-15DZŪKIJA-05005

Dainavos krašto
amatininkų,
menininkų ir
tautodailininkų
asociacija

Vietos projekto tikslas – surengti miestelio istorinių šventinių
renginių programą, ugdančią pilietinį ir tautinį supratingumą, bei
puoselėjančiąsenosios ir jaunosios kartos bendrus interesus.
Švęsiu aš, švęsi tu Projekto metu bus surengti du renginiai: Lietuvos karaliaus
švęsime visi kartu
Mindaugo karūnavimo (Valstybės) dienos šventė ir Rudaminos
bendruomenės dešimtmečio paminėjimas, kuriuose dalyvaus 100
dalyvių.
Vietos projekto tikslas – per organizuojamą tarptautinį
menininkų plenerą puoselėti Dainavos krašto amatininkystės
Tarptautinis pleneras
(kalvystės, medžio drožybos) tradicijas, puoselėti
„Veisiejų pavasaris 2015“ bendruomeniškumą. Projekto metu bus surengtas jau
penkioliktasis tarptautinis menininkų pleneras „Veisiejų
pavasaris 2015“, kuriame planuoja dalyvauti 23 menininkai.

2544,00

4000,00

