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Eil. 

Nr. 

Vietos projekto 

paraiškos kodas 

Vietos projekto 

pareiškėjo 

pavadinimas 

Vietos projekto 

partnerio 

pavadinimas 

Vietos projekto 

pavadinimas 

Trumpas vietos projekto aprašymas Skirta 

paramos 

suma, Eur 

Paramos 

lyginamoji 

dalis, proc 

1. IGNA-

LEADER-6B-

DJS-26-1-2021 

Sporto 

asociacija 

„VIKSVOJIS“ 

- „Socialinis 

verslas 

vaikams“ 

Projekto tikslas – įsigyti motorinę transporto 

priemonę, reikalingą socialiai pažeidžiamų 

asmenų (vaikų) pažintinių žiemos sporto šakų 

stovyklų organizavimui bei tokiu būdu 

sudaryti geresnes sąlygas šių asmenų 

socialinei integracijai. Rudens, žiemos, 

pavasario atostogų metu bus organizuojamos 

3 stovyklos po penkias dienas (15 dienų). 

Vasaros atostogų metu – 3 stovyklos po 7 

dienas (21 diena). Kiekvienoje stovykloje 

turėtų dalyvauti iki 25 socialiai pažeidžiamų 

vaikų ir jų šeimų narių. Pirmaisiais metais po 

projekto stovyklose galėtų sudalyvauti ne 

mažiau 150 socialiai pažeidžiamų vaikų ir jų 

šeimos atstovų, vėliau dalyvių skaičius augtų. 

Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. 

gruodžio 7 d. 

28 411 

(be PVM) 

95 

2. IGNA-

LEADER-6B-

DS-26-2-2021 

VšĮ „Dingę 

kaimai“ 

- „VšĮ „Dingę 

kaimai“ 

socialinio verslo 

plėtra“ 

Projekto tikslas – įsigyti ilgalaikį turtą, 

reikalingą senyvo (vyresnio) amžiaus, 

socialiai pažeidžiamų asmenų nekilnojamo 

turto ir aplinkos tvarkymui Ignalinos r. vietos 

veiklos grupės teritorijoje bei sudaryti 

33 944 (be 

PVM) 

95 



  
geresnes sąlygas šių asmenų pažintinėms 

edukacinėms veikloms. Numatoma, kad 

įgyvendinus projektą pirmaisiais metais 

socialinio verslo paslaugas vidutiniškai gaus: 

statybos ir remonto paslaugas – 30 asmenų, 

kultūrinėse-pažintinėse-edukacinėse veiklose 

dalyvaus 40 asmenų. Per trijų metų priežiūros 

laikotarpį socialinio verslo paslaugos pasieks: 

statybos ir remonto paslaugas gaus 105 

asmenys, kultūrinėse-pažintinėse-edukacinėse 

veiklose dalyvaus 135 asmenys. Projekto 

įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. gruodžio 7 d. 

Iš viso: 62 355 - 

 


