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Vizija ir misija
VVG teritorijos vizija iki 2023 m.
Kalvarijos VVG teritorija - tai ekonomiškai stiprus, kuriantis perspektyvią aplinką
jauniems žmonėms Suvalkijos kraštas, kuriame gyvena bendruomeniški, iniciatyvūs,
verslūs ir laimingi žmonės. Čia kuriami ir plėtojami novatoriški verslai, pagrindinėms
paslaugoms teikti pritaikyta viešoji infrastruktūra, gebama prisitaikyti prie
besikeičiančių rinkos sąlygų ir kurti pridėtinę vertę vietovėje, tausiai naudojant
vietos išteklius bei gerinant vietos žmonių gyvenimo kokybę.
VVG misija

Kalvarijos VVG, telkdama visus kaimo plėtros dalyvius, vadovaudamasi principu „iš
apačios į viršų“, bendromis pastangomis siekia įgyvendinti integruotą požiūrį į
kaimo plėtrą, gerinti gyvenimo sąlygas ir kokybę kaime.

1. VPS prioritetas Nr. 1 „Bendruomenės telkimas ir socialinės įtraukties
didinimas“
1.1. VPS priemonė „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“
VPS priemonės tikslas: ugdyti įvairių amžiaus grupių gyventojų gebėjimus veikti kartu mažinant socialinę
atskirtį ir stiprinant socialinį solidarumą
Priemonės apibūdinimas. Priemonė skirta pilietinei visuomenei stiprinti telkiant kaimo gyventojus ir jiems
atstovaujančias NVO spręsti svarbiausius gyvenamosios vietovės klausimus ir gerinti gyvenimo kokybę,
nepamirštant silpnesnių bendruomenės narių.
Priemone remiamas bendrų renginių (kūrybinių stovyklų, plenerų, tradicinių švenčių, mugių ir kitų viešųjų
renginių), organizavimas; jaunimo įtraukimas į socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu,
organizavimą; daugiavaikių ir kitų paramos pageidaujančių šeimų rėmimas, įtraukiant šių šeimų vaikus ir
kitus šeimos narius į „hobby“ pobūdžio žemės ūkio veiklą; savanorystės akcijų organizavimas didinant
gyventojų užimtumo galimybes; kitos iniciatyvos, kurios padeda pasiekti priemonės tikslą.
Tinkami paramos gavėjai: Juridiniai asmenys: bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, biudžetinės
įstaigos
Didžiausia paramos suma vietos projektui: 10 000,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 80 proc.

1.2. VPS priemonė „Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas“

VPS priemonės tikslas: didinti kaimo gyvenamųjų vietovių patrauklumą ir gerinti gyvenimo kokybę
pritaikant viešąją infrastruktūrą paslaugoms teikti
Priemonės apibūdinimas. VVG teritorijos viešoji infrastruktūra išplėtota nepakankamai, dėl to
nukenčia vietos gyventojų gyvenimo kokybė. Priemone remiamas viešosios infrastruktūros
tobulinimas ir pritaikymas kaimo gyventojų poreikiams, ypač gyvenamosiose vietovėse, kur viešoji
infrastruktūra išplėtota itin menkai.
Priemone remiama nedidelių sporto aikštelių įrengimas, lauko treniruoklių aikštelių įrengimas,
bendruomenės namų pritaikymas teikti paslaugas vietos gyventojams ir kitos iniciatyvos, kurios
padeda pasiekti priemonės tikslą.
Tinkami paramos gavėjai: Juridiniai asmenys: bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO,
biudžetinės įstaigos
Didžiausia paramos suma vietos projektui: 30 000,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 80 proc.

1.3. VPS priemonė „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“
VPS priemonės tikslas: suteikti projektų pareiškėjams ir vykdytojams reikiamą kompetenciją, būtiną
įgyvendinti vietos projektus
Priemonės apibūdinimas. Priemonė skirta kaimo bendruomeninių organizacijų atstovų ir kitų kaimo
vietovėse veikiančių subjektų mokymui ir įgūdžių įgijimui, kai tai yra susiję su jų pasirengimu dalyvauti
įgyvendinant VPS. Priemonės įgyvendinimas grindžiamas veiksmingumo ir novatoriškumo principais kokybiškų mokymo rezultatų bus siekiama taupiai naudojant turimus išteklius ir sumaniai taikant įvairias
mokymo organizavimo formas. Kartu su vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų kompetencijos ugdymu
bus vykdoma ir vietos sprendimų paieška, ją siejant su VVG teritorijos ūkinės, socialinės, kultūrinės raidos
aktualijomis bei inovacijų diegimo gerosios praktikos pasauliniu kontekstu.
Tinkami paramos gavėjai: Juridiniai asmenys - neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi
teikėjai, kuriems tokia teisė yra suteikta teisės aktų nustatyta tvarka ir kurie veikia VVG teritorijoje ir/arba
nacionaliniu mastu
Didžiausia paramos suma vietos projektui: 11 035,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 80 proc.

2. VPS prioritetas Nr. 2 „Vietos ūkio orientavimas į darnią ir ilgalaikę krašto plėtrą“
2.1. VPS priemonė „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
VPS priemonės tikslas: sudaryti galimybes vietos gyventojams gauti papildomas pajamas, įsitraukiant į
paslaugų vietovėje įvairinimą ir vietos produktų gamybą
Priemonės apibūdinimas. Priemonė skirta darbo vietoms kurti ir kaimo gyventojų socialinei atskirčiai bei
skurdui mažinti, įgalinant projektų pareiškėjus inicijuoti ir plėtoti socialinio verslo projektus.
Priemone remiamos iniciatyvos, kuriomis įgyvendinamas verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos
mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su socialiniais tikslais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei
viešojo ir privataus sektorių partnerystės nuostatomis bei taikomos socialinės inovacijos. Priemonės
įgyvendinimas padės vietos bendruomeninėms organizacijoms ir kitoms NVO panaudoti VVG teritorijoje
esančius viešuosius pastatus bei viešąsias erdves, ugdyti verslumo gebėjimus ir užsidirbti papildomas
pajamas. Vietos projektai atvers galimybes prisidėti prie vietos problemų sprendimo ir gerinti gyventojų
gyvenimo kokybę.
Priemone remiamas paslaugų vietos gyventojams ar turistams sukūrimas ir teikimo organizavimas, vietos
produktų gamyba ir realizavimas bei kiti projektai, atitinkantys priemonės tikslą.
Tinkami paramos gavėjai: Juridiniai asmenys: bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO
Didžiausia paramos suma vietos projektui: 90 000,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 80 proc.

2.2. VPS priemonė „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir
kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“
VPS priemonės tikslas: remti vietos produkcijos gamintojus, užtikrinant smulkių ūkininkų ir vietos organizacijų
bendradarbiavimą sukuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“
Priemonės apibūdinimas. Priemonės įgyvendinimo investicijos skirtos darbo vietoms kurti ir pilietinės
visuomenės sektoriui stiprinti įgyvendinant naujus veiklos būdus VVG teritorijos sąlygomis. Priemone remiamas
įrangos įsigijimas, reikalingos vietos produkcijai iš kaimo gyventojų, ūkininkų, amatininkų ir verslininkų supirkti,
perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją pelningose rinkose.
Priemonė kuria socialinės ekonomikos pagrindus kaime, nes skatina vietos subjektų, vykdančių ūkinę veiklą,
abipusiai naudingą bendradarbiavimą su smulkiais vietos produkcijos gamintojais. Vykdant regioninių produktų
rinkodarą ir plėtojant tiesioginius ryšius tarp vartotojų ir gamintojų, bus sukurtos galimybės pelningiau
realizuoti savo produkciją. Naudingas bendradarbiavimas užtikrins ir maisto grandinės „nuo lauko iki stalo“
sukūrimą.
Priemone remiamas kooperuotam vietos produkcijos supirkimui ir/arba surinkimui ir pardavimui reikalingos
įrangos įsigijimas, įvairių rinkodaros priemonių rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kiti projektai, atitinkantys
priemonės tikslą.
Tinkami paramos gavėjai: Juridiniai asmenys: bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO

Didžiausia paramos suma vietos projektui: 100 000,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 80 proc.

2.3. VPS priemonė „Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra“
VPS priemonės tikslas: atskleisti vietos išteklių geresnio panaudojimo galimybes verslo plėtrai
Priemonės apibūdinimas. Parama teikiama fizinių asmenų, ūkininkų ir verslininkų projektams, kuriais
numatomas verslo kūrimas arba plėtra geriau panaudojant vietos išteklius. Remiami bandomojo
pobūdžio projektai, demonstruojantys bendruomenei vietos išteklių tikrąją vertę.
Įgyvendintos iniciatyvos padės stiprinti krašto konkurencingumą ir tuo pačiu sudaryti palankias sąlygas
nedarbui mažinti bei spręsti kitas vietos plėtros gyvybingumo palaikymo problemas.
Priemone remiama naujos produkcijos iš vietos žaliavų gamyba; naujų paslaugų sukūrimas panaudojant
vietos išteklius; verslo įmonių (įskaitant ir labai mažas įmones) bei ūkių gamybinių pajėgumų ir paslaugų
teikimo įrangos modernizavimas diegiant inovacijas ir kiti projektai, atitinkantys priemonės tikslą.
Tinkami paramos gavėjai: Fiziniai asmenys, ūkininkai, juridiniai asmenys: labai mažos, mažos ir vidutinės
įmonės
Didžiausia paramos suma vietos projektui: 100 000,00 Eur
Paramos lyginamoji dalis: 50 proc.

VPS finansinis planas
1 prioritetas Bendruomenės telkimas ir socialinės įtraukties didinimas –
24 proc.
2 prioritetas Vietos ūkio orientavimas į darnią ir ilgalaikę krašto plėtrą –
76 proc.

VPS finansinis planas pagal priemones:
1.1. Kaimo gyventojų sutelktumo skatinimas – 11,00 proc.
1.2. Viešosios infrastruktūros pritaikymas pagrindinėms paslaugoms teikti –
10,80 proc.
1.3. Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas – 2,2
proc.

2.1. NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra – 27,30 proc.
2.2. Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir
kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ – 10,80 proc.
2.3. Novatoriško verslo kūrimas ir plėtra – 37,90 proc.
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Numatomas projektų ir darbo vietų skaičius
Planuojamas projektų skaičius – 24 projektai

Planuojamas darbo vietų skaičius – 15 darbo vietų

Visą Kalvarijos VVG teritorijos vietos plėtros 2016–2023 m.
strategijos dokumentą rasite www.kalvarijosvvg.lt
Ačiū už dėmesį!

