Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

LT-PL/001

Saugi Europos
Bendrija –
stiprinant
bendradarbiavimą
per sieną tarp
Lietuvos ir
Lenkijos muitinių

01/04/200931/10/2010

Olštyno
muitinės rūmai
(Izba Celna w
Olsztynie), PL

1. Balstogės
muitinės
rūmai, PL
2. Kauno
teritorinė
muitinė, LT

2.1.

Lenkijos ir
Lietuvos
bendradarbiavima
s aplinkosaugos
srityje – Nemuno
baseino vandens
taršos mažinimas

01/03/200931/05/2010

Plaskos
valsčiaus
administracija
(Urząd Gminy
Płaska), PL

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracijaL
T

2.2.

Trumpas
aprašymas

LT-PL/009

Trumpas
aprašymas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
661 606,55
EUR

ERPF skiriama
suma

Pagrindinė programos
562 365,51 EUR
teritorija:
PL- Balstogės – Suvalkų
subregionas, Elko
subregionas;
LT – Marijampolės apskritis,
Alytaus apskritis.
Besiribojanti teritorija:
PL - Olštyno subregionas,
Lomžos subregionas;
LT – Kauno apskritis
Šis projektas yra reakcija į pasienyje augantį nusikaltimų skaičių, susijusių su draudžiamų ir ribojamų (ginklų, narkotikų, atliekų), akcizinių prekių judėjimu
bei apyvarta, taip pat nelegaliu užsieniečių perėjimą per sieną. Projekto, kurį vykdo Olštyno muitinės rūmai kartu su Balstogės muitinės rūmais ir Kauno
teritorine muitine, tikslas yra Lenkijos ir Lietuvos muitinės tarnybų veiksmų efektyvumo augimas Lenkijos-Lietuvos pasienyje. Pagrindinis projekto tikslas yra
mobiliųjų kontrolės grupių abiejose sienos pusėse aprūpinimas kontaktine įranga, specialiomis transporto priemonėmis (nepažymėtais, pažymėtais
automobiliais, automobiliais, skirtais tarnybiniams šunims pervežti, visureigiais) bei aprūpinimas kompiuterine ir lingvistine įranga. Taip pat planuojama
surengti mokymus. Lenkų ir lietuvių muitinės tarnybų aprūpinimas turės įtakos vykdomos kontrolės efektyvumui, jų sąlygoms ir organizacijai. Vykdomi
mokymai, pasidalijimas informacija, patirtimi ir pasiekimais tarp partnerių bus lemiamas veiksnys sėkmingai vykdant lenkų ir lietuvių muitinės tarnybų
užduotis. Visų trijų partnerių bendradarbiavimo per sieną projektas atneš naudos (materialios ir nematerialios) ne tik individualiai kiekvienam iš partnerių, bet
ir viso regiono mastu. Manoma, kad muitinės tarnybų integracija bus patvari ir prisidės prie abiejų (Olštyno ir Balstogės muitinės rūmų bei Kauno teritorinės
muitinės) sėkmingos veiklos, kurios tikslas yra pasienio regiono gyventojų saugumas. Trišalio projekto ilgalaikiu efektu bus viso abiejų šalių subalansuoto
vystymosi pasiekimas, skubiai reaguojant į nusikaltimus, bendros veiksmų strategijos vystymas bei pažeidimų mažinimas.
Pagrindinė programos
77 346,44
65 744,45 EUR
teritorija:
EUR
PL- Balstogės – Suvalkų
subregionas, Palenkės
vaivadija, Augustavo apskritis,
Plaskos valsčius.
LT – Alytaus apskritis, Lazdijų
rajono savivaldybė
Pagrindinis partneris Plaskos valsčiaus administracija kartu su Lazdijų rajono savivaldybės administracija įgyvendins projektą, kurio pagrindinis tikslas regiono gyvenamosios aplinkos gerinimas, socialinio ir ekonominio potencialo didinimas bei Lietuvos ir Lenkijos natūralių gamtinių resursų saugojimas,
mažinant vandens taršą Nemuno baseino vandens telkiniuose.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Plaskos valsčiaus ir Lazdijų rajono savivaldybės kaimiškųjų vietovių gyventojai.
Projektas bus įgyvendinamas 2 etapais: 1. Parengiamasis etapas. 2. Investicijos į infrastrukturą. Šioje paraiškoje kreipamasi dėl finansavimo gavimo 1
projekto etapo įgyvendinimui.
Projektas atitinka tiek Plaskos valsčiaus, tiek Lazdijų rajono savivaldybės strateginius plėtros planus. Projekto įgyvendinimas įtakos gyvenamosios aplinkos
gerėjimą Plaskos valsčiuje ir Lazdijų rajono savivaldybėje, padidins regiono socialinio ir ekonominio potencialo augimą, geresnį gamtinių resursų
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

panaudojimą turizmui bei regiono gyventojų pajamų augimą.
LT-PL/017

Trumpas
aprašymas

LT-PL/019

Trumpas
aprašymas

Pasienio jaunimo
mainai sporto
srityje

01/01/200931/12/2009

Fondas
„Rodowo“
(Fundacja
„Rodowo“), PL

1. VšĮ Alytaus
2.1.
Pagrindinė programos
181 232,00
154 047,17 EUR
sporto ir
teritorija:
EUR
rekreacijos
LT – Alytaus apskritis.
centras, LT
Besiribojanti teritorija:
2. Alytaus
PL – Varmijos – Mozūrų
miesto
vaivadija, Mrągowo apskritis
savivaldybės
administracija,
LT
Šis projektas yra sukurtas bendradarbiaujant pagrindiniam projekto partneriui iš Lenkijos 'Rodowo' Fondui ir Lietuvos partneriui VšĮ Alytaus sporto ir
rekreacijos centrui. Pagrindiniai projekto tikslai yra socialinių ryšių tarp vietinės visuomenės stiprinimas abiejose Lietuvos-Lenkijos pasienio pusėse, sukurti
bendradarbiavimo tinklą jaunimo ir sporto mainų srityje ir vystyti pasienio jaunimo – sporto centrus, įsigyti naują sportinę įrangą. Pagrindinės projekto veiklos
sritys: reklama – informacinės skrajutės, plakatai ir sportinė apranga su Programos logotipu, pažintiniai vizitai Lenkijoje ir Lietuvoje – pasikeitimas patirtimi,
11 Lenkijos –Lietuvos jaunimo mainų, paremtų skirtinga sportine veikla, dalyvaujant 464 jaunų žmonių. Sporto renginiai pasienio regione. Projektas
užbaigiamas organizuojant įvertinimo seminarą bei konferenciją.
Integruotos
gyventojų ir
gamtos apsaugos
sistemos kūrimo
Lietuvos-Lenkijos
pasienyje IV
etapas

01/03/200928/02/2011

Balstogės
apskrities
valstybinė
priešgaisrinė
tarnyba, PL

Alytaus
2.2.
Pagrindinė programos
3 131 217,48
2 661 534,80
apskrities
teritorija:
EUR
EUR
priešgasrinė
PL: Palenkės vaivadija,
gelbėjimo
Balstogės, bielski, moniecki,
valdyba, LT
siemiatycki, sokólski apskritys;
Marijampolės
LT: Marijampolės ir Alytaus
apskrities
apskritys.
priešgaisrinė
Besiribojanti teritorija:
gelbėjimo
PL: Palenkės vaivadija,
valdyba, LT
wysokomazowiecki apskritis
2008 m. gegužę buvo pasirašytas susitarimas, apibrėžiantis bendradarbiavimo principus tarp Balstogės apskrities valstybinės priešgaisrinės tarnybos ir
Alytaus apskrities priešgasrinės gelbėjimo valdybos bei Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos .Pagrindiniai tikslai:
1. Bendradarbiavimo stiprinimas tarp Palenkijos vaivadijos valstybinių priešgaisrinių padalinių ir Lietuvos gelbėjimo tarnybų, siekiant pagerinti priešgaisrinių
gelbėjimo padalinių pasirengimą funkcijoms atlikti (bendradarbiavimo stiprinimas Lenkijos – Lietuvos pasienyje).
2. Bendros gyvenimo kokybės gerinimas pasienio regione, apimantis gyvybės, gerovės ir gamtos apsaugą.
3. Saugumo lygio kėlimas pasienio regione – padidėjęs ES sienų saugumas.
Į šiuos tikslus betarpiškai įeina:
1. Žmogaus gyvybės, gerovės, gamtos apsaugos lygio kėlimas, gerinant pagalbos infrastruktūros vystymąsi, būtinas gelbėjimo – gesinimo darbams atlikti
incidentų metu šalyje bei tarptautinėse akcijose.
2. Žinių perdavimas projekto partneriams.
3. Gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas: Palenkės vaivadijos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir Alytaus bei Marijampolės apskričių
priešgaisrinių gelbėjimo valdybų.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

LT-PL/020

Sintautai –
Goldapas 1

05/01/200904/07/2010

Šakių rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Abipus sienos
aktyvaus turizmo
paslaugų plėtra
Lietuvoje ir
Lenkijoje

02/02/200901/05/2010

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Trumpas
aprašymas

LT-PL/022

Trumpas
aprašymas

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

Goldapo
1.3.
Pagrindinė programos
146 014,67
124 112,40 EUR
kultūros
teritorija:
EUR
centras, PL
LT –Šakių rajono savivaldybė
Šešupės
(Marijampolės apskritis)
Euroregiono
PL – Varmijos – Mozūrų
Šakių biuras,
vaivadija, Goldapo apskritis.
LT
Projekto tikslas - įrengti dvi viešos paskirties kultūrines-rekreacines teritorijas (parkus), skirtas pasienio regiono kultūriniams renginiams, menininkų
plenerams organizuoti ir šeimyniniam bei turistų poilsiui. Parkuose numatoma įrengti scenas ir vietas žiūrovams, žaliąsias ir poilsio zonas. Šis projektas yra
1-asis viso projekto etapas, susidedantis iš šių pagrindinių veiklų: 1) žemės sklypų suformavimas ir teisinė registracija; 2) galimybių studijų, kuriose bus
įvertinamos galimi parkų įrengimo variantai ir pasiūlyti geriausi sprendimai, parengimas; 3) techninės projektų dokumentacijos parengimas (įgyvendindami
šią veiklą partneriai aptars abiejų šalių projektuotojų techninius ir dizaino sprendimus bei pasidalins idėjomis), 4) viešas techninės dokumentacijos (projekto)
pristatymas ir aptarimas; 5) informacijos sklaida.
Pišo valsčiaus
administracija,
PL

1.3.

Pagrindinė programos
212 043,70
180 237,10 EUR
teritorija::
EUR
LT – Alytaus rajono
savivaldybė, Alytaus apskritis
PL - Pišo valsčius, Elko
subregionas, Varmijos –
Mozūrų vaivadija
Pagrindinė problema, kuriai spręsti skirtas projektas –Alytaus ir Pišo regionuose yra palyginti prastai išplėtotos aktyvaus vandens turizmo paslaugos, nors
gamtinės sąlygos čia yra labai geros: silpnai išplėtota paslaugų infrastruktūra; inventorius yra nusidėvėjęs; privačių organizacijų pajėgumai yra palyginti
menki turizmo šakoms plėtoti. Todėl lieka neišnaudojami augantys kitų regionų turistų srautai.
Aktyvaus turizmo tradicijos šiuose regionuose plėtojamos Daugų ežere (Alytaus regionas) ir Šniardvų ežere (Pišo regionas). Abi bazės veikia jau apie 20
metų be didesnių atnaujinimų, todėl prasta bazių būklė neleidžia išnaudoti objektų potencialo (infrastruktūra yra skurdi, prastas sportinio inventoriaus lygis) ir
pritraukti į regioną daugiau turistų; sumažinti teikiamų paslaugų sezoniškumą.
Bendrasis projekto tikslas – padidėjęs Lietuvos-Lenkijos pasienio regiono aktyvaus turizmo paslaugų patrauklumas.
Tiesioginiai projekto tikslai: 1) išanalizuoti galimybes ir parengti techninę dokumentaciją irklavimo bazių infrastruktūrai išplėtoti; 2) išpopuliarinti
neprofesionalųjį irklavimą kaip aktyvaus turizmo rūšį.
Projektas yra padalintas į tris veiklų paketus:
1. Galimybių analizė ir irklavimo bazių techninių dokumentų parengimas. Partneriai parengs galimybių studijas ir techninius dokumentus (kartu su
reikalingais leidimais, poveikio aplinkai vertinimu ir pan.). Tuo pačiu metu bus organizuojamas įvadinis seminaras, kuriame projekto suinteresuotosios pusės
ir ekspertai aptars irklavimo sporto ir turizmo tendencijas bei jų įtaką nagrinėjamų bazių plėtrai. Pabaigus pagrindines projekto veiklas, bus organizuojama
baigiamoji konferencija.
2. Irklavimo turizmo propagavimas. Lenkijos partneriai įsigis įrangą bandomajam plaukimui Pisos upe ir bandomiesiems mokymo kursams Šniardvų ežere ir
Daugų ežere vykdyti.
3. Projekto valdymas ir viešinimas. Šis veiklų paketas apima techninius ir finansinius viso projekto valdymo aspektus.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

LT-PL/047

Jaunimo abipus
sienos
bendradarbiavima
s

05/01/200904/01/2012

Olecko
valsčiaus
administracija,
(Gmina Olecko),
PL

Turizmo ryšių
tobulinimas
Lietuvos–Lenkijos
pasienyje dėl
bendros
rinkodaros

2009.10.012010.12.31.

VšĮ „Lazdijų
turizmo
informacinis
centras“, LT

Trumpas
aprašymas

LT-PL/052

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
3 128 587,19
EUR

ERPF skiriama
suma

214 518,47
EUR

182 340,66 EUR

Orzysz’o
2.1
Pagrindinė programos
2 659 299,01
valsčiaus
teritorija:
EUR
administracija,
PL -Varmijos – Mozūrų
PL
vaivadija, Olecko valsčius,
Vilkaviškio
Olecko miestas; Orzysz’o
rajono
valsčius, Orzysz’o miestas.
savivaldybės
LT - Marijampolės apskritis,
administracija,
Vilkaviškio rajono savivaldybė,
Alytaus rajono
Vilkaviškio miestas;
savivaldybės
Alytaus apskritis, Alytaus
administracija,
rajono savivaldybė, Simno
LT
miestelis
Projekto įgyvendinimas reikšmingas vaikų ir jaunimo sportinių programų keitimui vystyti ir ryšiams tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų stiprinti. Tai būtų
pasiekta, organizuojant renginius, sporto stovyklas, vyktų bendruomenių keitimasis patirtimi ir aktyvios visuomenės ugdymas. Kad toks keitimasis, kuris
użtikrintų vaikams ir jaunimui europietiškas sąlygas lavintis sporto srityje, būtų įmanomas, yra reikalingos investicijos į Lietuvos ir Lenkijos sporto
infrastruktūrą.
Punsko
valsčius, PL

1.3.

Pagrindinė programos
teritorija:
LT: Alytaus apskritis, Lazdijai
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Punskas
Už programos teritorijos ribų:
PL: Didžiosios Lenkijos
vaivadija, Poznanė

Trumpas
aprašymas

Projektas „Turizmo ryšių tobulinimas Lietuvos - Lenkijos pasienyje dėl bendros rinkodaros” yra tęstinis sėkmingai įgyvendinto projekto Nr. 2005/199.
Projektas Nr. 2005/199 yra įgyvendintas, pasiekti projekto rezultatai: du nauji turizmo centrai: vienas Lazdijuose (Lietuvoje), kitas Punske (Lenkijoje).
Siekiant efektyviai įgyvendinti savo veiklas atsirado būtinybė toliau tęsti ir vystyti įgyvendintą projektą. Pagrindinė bendradarbiavimo kryptis būtų sukurti
bendrą turizmo rinkodarinį produktą. Bendras turizmo rinkodarinis produktas yra būtinas kasdieniniam turizmo paslaugų teikimui naujuose turizmo
centruose. Svarbu, kad pravažiuojantys turistai pasiliktų regione. Bendradarbiavimas tarp partnerių bus vykdomas tokiu būdu: 1. Bendra plėtra -bus
vykdoma tarp dviejų partnerių susitikimais, bendraujant elektroniniu paštu ir telefonu, projekto paraiška buvo parengta kartu abiejų partnerių be išorės
ekspertų. 2. Bendras įgyvendinimas - visos veiklos numatytos veiksmų plane bus įvykdytos drauge abiejų partnerių. 3. Bendras personalas - projekto
perneriai suformuos projekto administravimo grupę, kuri bus atsakinga už projekto koordinavimą ir projekto įgyvendinimą. 4. Bendras finansavimas - abu
partneriai prisidės finansiškai prie rinkodarinio projekto įgyvendinimo.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/053

Upių slėniais –
kultūros
plynlaukiais

2010.01.04 –
2011.11.03.

Zavadų
(Zawady)
valsčius, PL

Šalčininkų
Jano
Sniadeckio
Gimnazija, LT

2.1.

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas,
Balstogės pavietas, Zavadų
valsčius

Trumpas
aprašymas

LT-PL/055

Trumpas
aprašymas

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
329 358,52
EUR

ERPF skiriama
suma
279 954,67 EUR

Besiribojanti teritorija:
LT: Vilniaus apskr.,
Šalčininkų raj.
Projektą sudaro kultūrinių renginių ciklas, jungiantis lenkiškas ir lietuviškas tradicijas. Projekto tikslas – stiprinti abiejų šalių jaunimo bendradarbiavimą ir
skatinti įvairiapusį tobulėjimą, atkreipiant dėmesį į abiejų vietovių, pasižymusių savitu vietovės koloritu, būdingas savybes.
Zavadų valsčiaus, Zavadų mokyklų susivienijimo ir Šalčininkų Gimn. atstovai dalyvaus bendruose renginiuose, kurių tikslas – jaunimo tarpusavio pažinimas
ir bendradarbiavimas. Mokytojai ir savivaldybės darbuotojai bendradarbiaus įgyvendinami ateities darbo principą: „Žmones žmonėms“.
Siekdami betarpiškai bendradarbiauti ir susipažinti su vietovių aplinka, vyks Lietuvos ir Lenkijos atstovų išvykos į renginius gamtoje „Derliaus šventė“
Šalčininkuose ir „Silkės dienos“ Zavadų apylinkese, kuriuose aktyviai dalyvaus abiejų šalių mokiniai (vyks parodos, užsiėmimai, vaikų ir liaudies dainų ir
šokių ansamblių pasirodymai Šalčininkuose ir Zavaduose).
Zavadų valsčiaus gyventojai tame tarpe ir savivaldybės valdžia aplankys Šalčininkų rajoną, susitiks su vietos valdžia ir gyventojais.
Bus rengiami bendri kulinariniai užsiėmimai ir filmavimas, bus paruoštas architektūrinių detalių katalogas ir aprašymas, išleistas kulinarinių tradicijų
žemėlapis, paruoštas internetinis puslapis, pademonstruoti lietuviškos virtuvės patiekalai. Norėdami papasakoti apie šiuolaikinę lietuvišką kultūrą, bus
demonstruoti filmai, rengiamas muzikos festivalis.
Pasienio viešosios 2009.09.15 – Druskininkų
Augustavo
1.3.
Pagrindinė programos
2 323 620,76
1 975 077,58
turizmo
2011.03.14.
savivaldybės
miesto
teritorija:
EUR
EUR
infrastruktūros
administracija,
savivaldybė,
LT: Alytaus apskr., Druskininkų
plėtra atnaujinant
LT
PL
miestas;
Senųjų gydyklų
PL: Palenkės vaivadija,
parką
Balstogės ir Suvalkų
Druskininkuose ir
subregionas, Augustavo
S. Augusto skverą
miestas.
Augustave
Projektą įgyvendins Druskininkų savivaldybė ir Augustavo savivaldybė. Pagrindinės veiklos apima Žygimanto Augusto skvero ir Senųjų fizioterpaijos gydyklų
parko renovaciją Druskininkuose. Pagrindinis projekto tikslas yra tolygiai vystyti pasienio turizmą ir išsaugoti istorinį paveldą. Šį tikslą planuojama pasiekti
įgyvendinus šiuos uždavinius:1.Išsaugoti ir plėtoti esamą pasienio viešąją turizmo infrastruktūrą Druskininkuose ir Augustave.2.Sudaryti sąlygas tolesnei
dviejų savivaldybių (Druskininkų ir Augustovo) plėtrai.3.Skatinti bendrą pasienio regiono įvaizdį. Pagrindinės veiklos: informaciniai terminalai turistams;
interneto svetainių www.druskininkai.lt ir www.augustow.pl korektūra; brošiūros ir regiono žemėlapiai; turo operatorių ir žurnalistų apsilankymai Augustave ir
Druskininkuose siekiant parodyti projekto rezultatus; organizuojami renginiai siekiant parodyti regionines ir kultūrines Lietuvos ir Lenkijos tradicijas; apklausa
turizmo paslaugų, kainų, turistų lūkesčių įvertinimui; baigiamoji konferencija Augustave rezultatų apibendrinimui; 4 patirties sklaidos seminarai Augustavo ir
Druskininkų savivaldybių personalui.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

LT-PL/056

Meno vaivorykštė
–1

2009.10.01. –
2010.12.31.

Šakių rajono
savivaldybės
administracija
LT

Trumpas
aprašymas

LT-PL/061

Trumpas
aprašymas

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

Goldapo
2.1.
Pagrindinė programos
91 252,64
77 564,67 EUR
(Gołdap)
teritorija:
EUR
kultūros
LT: Marijampolės apskr., Šakių
centras, PL;
rajonas;
Šešupės
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
euroregiono
Elko subregionas, Goldapo
Šakių biuras,
(Gołdap) pavietas.
LT
Projekto “Meno vaivorykštė - 1” tikslas – skatinti tęstinį Šakių ir Goldapo savivaldybių jaunimo bendradarbiavimą kultūros srityje. Siekiant plėtoti menų ir
kultūros tradicijų plėtrą kaimyniniuose regionuose, projekto metu bus suorganizuoti bendri vasaros menų ir muzikos plenerai 15-19 metų jaunuoliams,
besimokantiems vietos meno mokyklose (numatoma, kad 36 mokiniai ir 8 jų mokytojai gaus tiesioginės naudos iš projekto veiklų), o jų rezultatai vietos
gyventojams ir turistams pristatyti Šakių ir Goldapo “miesto dienų” metu (planuojama abiejuose miestuose surengti po vieną parodą ir koncertą bei išleisti
menų plenero metu sukurtų darbų katalogą lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis). Projekto veiklos taip pat apima pasiruošimą išplėsti vietos meno mokyklas –
t.y. techninių projektų parengimą. Mokyklų plėtra būtina siekiant pagerinti darbo sąlygas ir sudaryti galimybę visiems talentingiems jaunuoliams dalyvauti
menų ir muzikos užsiėmimuose (šiuo metu dėl patalpų stokos menų mokyklos negali priimti visų stojančiųjų). Projektą įgyvendins trys partneriai: Šakių
rajono savivaldybės administracija, Goldapo kultūros centras ir Šešupės euroregiono Šakių biuras. Pastarasis užtikrins tinkamą ir efektyvią informacijos apie
projektą sklaidą visame Šešupės euroregione bei skatins panašių veiklų tęstinumą pritraukiant partnerius iš kitų euroregiono šalių.
Vandens tiekimo ir 2009.10.01 – Suvalkų
Marijampolės
2.2.
Pagrindinė programos
2 449 690,31
2 082 236,73
nuotekų
2011.11.30.
valsčiaus
savivaldybė,
teritorija:
EUR
EUR
pašalinimo
savivaldybė, PL LT
PL: Palenkės vaivadija,
sistemos
Balstogės ir Suvalkų
sutvarkymas
subregionas, Suvalkų pavietas,
Lenkijos-Lietuvos
Suvalkų miestas.
pasienio
LT: Marijampolės apskritis,
regionuose
Marijampolės sav.
Projekto įgyvendinimo metu numatoma įrengti vandentiekio ir nuotekų tinklus Suvalkų valsčiaus ir Marijampolės savivaldybės teritorijose. Suvalkų valsčiuje
numatomos investicijos: 25300 m ilgio vandentiekio tinklai; slėginė nuotekų linija ir gravitacinės kanalizacijos tinklai, kurių benras ilgis 8894 m.
Įgyvendinus projektą, Baraginės kaimo gyventojams bus tiekiamas geriamas vanduo, atitinkantis visus Europos Sąjungos standartų reikalavimus. Nuotekos
bus surenkamos į bendrą nuotekų tinklą ir išvalomos iki nustatytų norminių reikalvimų. Visos šios priemonės prisidės prie bendro aplinkos taršos mažinimo.
Tokiu būdu projektas prisidės prie geresnių gyvenimo sąlygų sudarymo ir gyventojų gyvenimo kokybės didinimo. Pagal parengtą techninį projektą, bus
vykdomi 6090 m ilgio vandentiekio tinklų ir savitakių bei slėginių nuotekų tinklų (bendras ilgis 6310 m) statybos darbai, vandens siurblinės rekonstrukcijos
darbai, o taip pat vandentiekio bei nuotekų tinklų išbandymai.
Projekto metu bus surengti du seminarai aplinkos apsaugos temomis - vienas Suvalkų valsčiuje ir vienas Marijampolės savivaldybėje. Papildomai, bus
išleista 200 vientų 2012 metų lkalendorių su projekte dalyvaujančių partnerių teritorijų gamtos vaizdais.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

LT-PL/064

Pasienio kelių
infrastruktūros
gerinimas
Vilkaviškio ir
Suvalkų rajonų
savivaldybėse

2010.01.11 –
2011.06.10.

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Suvalkų
pavietas, PL
Rutka-Tartak
valsčius, PL

1.1.

LT-PL/065

Europos kultūrų
bendradarbiavimo
stiprinimas
išsaugant kultūrinį
tapatumą

2009.06.22 –
2010.04.21

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Punsko
valsčius, PL

2.1.

Trumpas
aprašymas

Projekto pagrindinis tikslas yra stiprinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų. Pagrindinės veiklos - kultūriniai renginiai,
festivaliai, mobilios scenos su įgarsinimo ir apšvietimo aparatūra įsigijimas (pagrindinis partneris), scenos remontas ir apšvietimo ir įgarsinimo aparatūros
įsigijimas (antrasis partneris), Lietuvos/Lenkijos pasienio regionų kultūros poreikių skatinimo galimybių studijų parengimas, Kurnėnų mokyklos ir Punsko
senosios klebonijos techninių dokumentacijų parengimas. Scenos remontas, mobilios scenos ir aparatūros įsigijimas reikalingi norint užtikrinti renginių
kokybę, pritraukti kuo daugiau žiūrovų. Šiuo metu, Alytaus rajono savivaldybė neturi daugiafunkcinės salės kur būtų galima organizuoti įvairius vietos bei
tarptautinius renginius, konferencijas, seminarus. Šių kompleksų techninės dokumentacijos parengimas paskatins pažintinio-kultūrinio turizmo
infrastruktūros plėtrą abiejuose regionuose, taip pat bus sukurta patraukli kultūrinių renginių organizavimo vieta. Projekto metu bus suorganizuota 12
renginių Lietuvos ir Lenkijos pusėje. Visuose renginiuose dalyvaus abiejų partnerių atstovai, meno kolektyvai, saviveiklininkai, taip bus palaikomi jau esami
kultūriniai ryšiai ir užmezgami nauji kontaktai. Renginiai bus fiksuojami, vėliau bus išleistas leidinys apie tradicinius renginius 3 kalbomis ir atnaujinta virtuali
paroda "Tradiciniai renginiai".

LT-PL/067

Pasienio turizmo
plėtra – palikimas
ateities kartoms

Trumpas
aprašymas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
488 841,75
EUR

ERPF skiriama
suma

194 539,57
EUR

165 358,56 EUR

Pagrindinė programos
415 515,45 EUR
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Suvalkų pavietas.
LT: Marijampolės apskritis,
Vilkaviškio rajonas.
Projektas "Pasienio kelių infrastruktūros gerinimas Vilkaviškio ir Suvalkų rajonų savivaldybėse" yra skirtas gerinti komunikavimo galimybes tarp Lietuvos ir
Lenkijos respublikų. Projekto partneriai: Vilkaviškio rajono savivaldybės, Suvalkų "poviato" ir Rutka-Tartak "gminos" administracijos. Šių vietovių tarpusavio
ryšiai pastaraisiais metais labai sustiprėjo, ypač turizmo srityje, tačiau nepakankamai išvystyta kelių infrastruktūra gali būti vienas iš stabdžių. Projekto metu
planuojama rekonstruoti (išasfaltuojant) 6 kelių atkarpas pasienio teritorijose (po 3 kiekvienoje iš šalių). Bendras šių kelių ruožas sieks 7,158 km.
Planuojama projekto trukmė - 17 mėnesių (2009 m. rugsėjis - 2011 m. sausis). Visiems investicijų objektams (keliams) yra parengtos galimybių studijos ir
techniniai projektai. Projekto generuojama nauda pasireikš pagerėjusiomis eismo sąlygomis, sutrumpėjusiu kelionės laiku, pagerėjusiu kai kurių vietovių
pasiekiamumu. Tai leis gerinti vietos gyvenimo sąlygas bei didinti vietovių patrauklumą užsieniečiams, ypač turistams.

2009.09.01 –
2011.03.31.

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

Olecko
valsčius PL

1.3.

Pagrindinė programos
teritorija:
LT: Alytaus apskritis;
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas.

Pagrindinė programos
teritorija:
LT: Alytaus apskritis, Alytaus
raj., Simno miestas.
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
Elko subregionas, Olecko

1 044 620,44
EUR

887 927,33 EUR
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Projekto
numeris

Trumpas
aprašymas

LT-PL/070

Trumpas
aprašymas

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

valsčius.
Stiorinant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo ryšius bus renovuotos dvi aikštės, suorganizuotos naujos tradicinėmis tapsiančios regioninės - kultūrinės
šventės: Lenkijos - Lietuvos liaudės mugės (Oleckas), kultūrinis susitikimas (Simnas), Kalėdinių giesmių koncertas (Oleckas) ir 3 kelionės.
Pagrindinis projekto tikslas - skatinant pasienio bendradarbiavimą pritraukti turistus, kurie domėtūsi kultūros paveldo išsaugojimu Olecke ir Simne.
Tiesioginis projekto tikslas 1. Organizuoti bendrus kultūrinius renginius.
2. Pagerinti istorinę - turistinę infrastruktūrą rekonstravus viešas aikštes Simne ir Olecke.
3. Organizuoti jaunimo mainus, įtraukiant ir neįgalų jaunimą.
4. Bendradarbiavimo viešinimas.
5 Skleisti ir plėtoti liaudies kultūros palikimą.
Šie tikslai iš dalies skirti visiems gyventojams, o labiausiai kultūrinio gyvenimo pagyvinimui ir turistų pritraukimui. įgyvendinus šį projektą bus gerokai išlyginti
skirtumai tarp Olecko ir Alytaus rajono bei kitų Europos sąjungos regionų ir sustiprins socialinę, teritorinę ir ekonominę partnerystę.
Projekto partneriai yra Olecko Valsčius ir Alytaus rajono savivaldybė.
Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
regiono pramonės
zonų viešosios
infrastruktūros
plėtra

2009.08.03 –
2011.08.02

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija,
LT

Suvalkų
miestas, PL

1.1.

Pagrindinė programos
teritorija:
LT: Alytaus apskritis, Alytus.
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Suvalkai.

2 385 491,02
EUR

2 027 667,32
EUR

Už programos teritorijos ribų:
LT: Vilniaus apskritis, Vilniaus
miestas.
PL: Mažosios Lenkijos
vaivadija, Krokuvos miestas.
Alytus ir Suvalkai - vidutinio dydžio miestai LIetuvos - Lenkijos pasienio regione (beveik 70 tūkst. gyventojų kiekviename) - praeityje buvo sėkmingai
gyvuojantys pramonės miestai, tačiau šiuo metu, nors ir pasižymėdami palyginti žemais kvalifikuotos darbo jėgos kaštais, didele palyginti nebrangių laisvų
pramonės sklypų ir patalpų pasiūla, negali pasidžiaugti didesnėmis investicijomis, kurios nusėda stambesniuose abiejų šalių miestuose. Ši neadekvati
pasienio regiono situacija yra sąlygojama keleto priežasčių, kurių svarbiausios yra nesutvarkyta viešoji pramonės zonų infrastruktūra ir informacijos apie abu
miestus, jų plėtrą, palankias investavimo galimybes trūkumas. Šio projekto tikslas - minimizuoti šaias dvi pagrindines priežastis, kliudančias tolygiai pasienio
regiono plėtrai, todėl juo numatoma:
1. 2 pramonės zonų rekonstrukcija - Kepyklos g. Alytuje ir "Papiernia" Suvalkuose - pagal ankstesniu INTERREG IIIA projektu parengtą techninę
dokumentaciją;
2. Informacinė parama, skirta naujiems investuotojams ir naujiems klientams pritraukti, verslo partneriams rasti per 3 jungtines veiklas: abiejų savivaldybių
dalyvavimą tarptautinėse parodose "Statybos ir baldų mugė tabelaofert.pl 2009" Krokuvoje ir "Miestas. Nekilnojamas turtas 2010" Vilniuje, "Investuotojo
aplanko Alytus - Suvalkai" parengimą ir baigiamosios konferencijos organizavimą.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/071

Energijos
efektyvumo
didinimas švietimo
įstaigose ir
atsinaujinančių
energijos šaltinių
propagavimas

2009.07.06 2011.01.05

Gižycko
(Giżycko)
pavietas, PL

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija,
LT

2.2.

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
Elko subregionas, Gižycko
pavietas.
LT: Alytaus apskritis, Alytaus
miestas.

Trumpas
aprašymas

Projektas sudarytas iš daugelio veiklų: energijos sunaudojimo stebėsenos sistemos įdiegimo mokyklose, mokymo kursų apie aplinkos apsaugos valdymo
sistemą organizavimo, pasirinktų mokyklų apšiltinimo, atsinaujinačių energijos šaltinių naudojimo, atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimo mokyklose
strategijos parengimas, daug energijos naudojančių tradicinių šviesos šaltinių, šiuo metu dar plačiai naudojamų, pakeitimo, dalykų apie energijos tausojimą
įdiegimo į mokyklos programas, Lietuvos – Lenkijos eko-mokyklų tinklo sukūrimas. Paskutinės dvi veiklos (viešinimas ir valdymas) nėra techninės, tačiau jos
būtinos, kad projektas būtų tinkamai įgyvendintas.
Visų veiklų įgyvendinimas įdiegs pavyzdinį energijos vartojimo mažinimo planą švietimo paskirties patalpose ir tuo prisidės prie pagrindinio tikslo – oro
kokybės apsaugos Lietuvos – Lenkijos pasienio regione.
Projekto rezultatais naudosis visa bendruomenė, nes teršalų išmetimo sumažinimas leis naudotis švaresniu oru – visų mūsų bendru turtu.
Visose projekto veiklose dalyvauja visi partyneriai: Gižycko pavietas – kaip pagrindinis partneris, ir Alytaus miesto savivaldybės administracija - kaip
projekto partneris.

LT-PL/072

Infrastruktūros
plėtra ir
bendradarbiavima
s sportinio ugdymo
srityje

Trumpas
aprašymas

2009.07.01 –
2010.12.31.

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
1 285 613,52
EUR

ERPF skiriama
suma
1 092 771,45
EUR

Gižycko
(Giżycko)
pavietas, PL

Alytaus
2.1.
Pagrindinė programos
766 219,43
651 286,43 EUR
jaunimo ir
teritorija:
EUR
suaugusiųjų
PL: Varmijos Mozūrų vaivadijo,
mokykla, LT
Elko subregionas, Gižycko
Jurbarko
pavietas;
rajono kūno
LT: Alytaus apskritis, Alytaus.
kultūros ir
miestas
sporto centras,
LT
Besiribojanti teritorija:
Varėnos
LT: Tauragės apskritis,
rajono
Jurbarkas.
savivaldybės
administracija,
LT
Projekto tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą abipus sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos per sportinį ugdymą
Projekto tikslinės grupės: jaunimas ir mokytojai iš Lenkijos ir Lietuvos, netiesioginės tikslinės grupės – Alytaus ir Gižycko vietos bendruomenės.
Veiklos:
1.
Komandinės sporto varžybos Gižycke (160 asmenų);
2.
Sportinių veiklų pasirodymas Gižycke, skirtas pademonstruoti sporto vaidmens svarbą jaunimo ugdyme.
3.
Gižycko kovų menų klubų (karate, aikido, imtynės) pasirodymai Alytuje, Jurbarke ir Varėnoje (80 asmenų x 3 dienos).
4.
Mokytojų konferencija Gižycke „Papildantis sporto vaidmuo jaunimo ugdyme“
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas
5.
6.
7.
8.
9.

LT-PL/074

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

Sportinės stovyklos Gižycke (40 asmenų), Alytuje (40 asmenų), Jurbarke (40 asmenų), Varėnoje (40 asmenų).
Kelionė kanojomis Merkio upe (40 asmenų).
Sporto salės statyba.
Techninės dokumentacijos sporto salės statybai Alytaus jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje rengimas.
Viešinimas

Medicinos
infrastruktūros ir
bendradarbiavimo
plėtra žmonių
saugumui gerinti
pasienio regione

2009.09.01 –
2011.02.28

Viešoji įstaiga
Marijampolės
ligoninė

Suvalkų viešoji
vaivadijos
ligoninė, PL
Kalvarijos
ligoninė, LT

2.2.

LT-PL/077

Verslumo
skatinimas
Lenkijos-Lietuvos
pasienyje

2009.10.01 –
2011.09.30

Punsko
valsčius, PL

VšĮ Lazdijų
verslo
informacijos
centras, LT
VšĮ Suvalkijos
turizmo ir
verslo
informacijos
centras, LT

1.2.

Trumpas
aprašymas

Viena iš esminių Punsko ir Kalvarijos savivaldybių bei Lazdijų rajono savivaldybių problemų - tai žemas smulkių ir vidutinių įmonių (SVI) aktyvumas regione,
todėl projekto partneriai susitikimo metu pasiūlė šios problemos sprendimą ir suformulavo projekto idėją - skatinti verslumą, sukuriant reikiamą verslo
informacijos sklaidos infrastruktūrą ir teikiant svarbią informaciją ir mokymus veikiantiems bei potencialiems regiono verslininkams. Pagrindinė tikslinė
projekto grupė - pasienio regiono (Punsko ir Kalvarijos savivaldybių bei Lazdijų rajono savivaldybių) gyventojai, ypač tie, kurie jau dalyvauja versle arba
norėtų jį pradėti. Įgyvendinus projektą numatoma pasiekti šiuos rezultatus: sukurtas verslo informacijos centras Punsko savivaldybėje; renovuotos verslo

Trumpas
aprašymas

Pagrindinė programos teritorija 1 585 888,99
1 348 005,56
LT: Marijampolės apskr.,
EUR
EUR
Marijampolės miestas ir
Kalvarijos savivaldybė,
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Suvalkų miestas.
Projekto "Medicinos infrastruktūros ir bendradarbiavimo plėtra žmonių saugumui gerinti pasienio regione" tikslas yra modernizuoti tris ligonines, esančias
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione, prie europinės magistralės Via Baltica. Projektas apima Suvalkų vaivadijos ligoninę Lenkijoje ir Marijampolės bei
Kalvarijos ligonines Lietuvoje. Pagrindinis projekto tikslas - plėtoti bendradarbiavimą sveikatos apsaugos srityje, ugdant ligoninių personalo įgūdžius,
plėtojant medicinos infrastruktūrą ir didinant pasienio regiono gyventojų bei turistų saugumą.
Projekto metu numatoma renovuoti skubios pagalbos suteikimui būtiniausias patalpas: diagnostikos tarnybos radiologijos skyrių Marijampolės ligoninėje,
chirurgijos skyrių Suvalkų ligoninėje bei sterilizacinę Kalvarijos ligoninėje. Partneriai planuoja įsigyti skubios pagalbos suteikimo ir gyvybės palaikymo
įrangos: Marijampolės ligoninė - sukomplektuotą greitosios pagalbos automobilį, hemodializės aparatą bei kitos labai svarbios įrangos; Suvalkų ligoninė ultragarsinį skanerį bei kitos įrangos, medicinos baldų; Kalvarijos ligoninė planuoja įsigyti autoklavą, distiliatorių, sandarinimo aparatą.
Projekto metu numatyta surengti dvi konferencijas. Stiprinant bendradarbiavimą tarp partnerių bei siekiant pasidalinti patirtimi, planuojami chirurgų,
ginekologų, nefrologų ir kitų sričių specialistų darbiniai susitikimai-seminarai - kiekvienoje šalyje po 6 susitikimus.
Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Punsko valsčius;
LT: Marijampolės apskritis,
Kalvarijos savivaldybė
Alytaus apskritis, Lazdijų
rajonas.

277 202,41
EUR

235 621,93 EUR
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
informacijos centrų patalpos Punsko ir Kalvarijos savivaldybėse; paruošta jungtinė regiono verslo skatinimo ir plėtros strategija; paruošta ir partnerių
interneto puslapiuose paskelbta jungtinė regiono verslo sektoriaus duomenų bazė; suorganizuota 11 renginių, kuriuos sudalyvavo 265 dalyviai; paruošti ir
išleisti 3 skirtingi informaciniai leidiniai verslui.
Projekto partneriai: Punsko savivaldybė (pagrindinis partneris), VšĮ Lazdijų informacijos centras; VšĮ Suvalkijos turizmo ir verslo informacijos centras.
Projekto trukmė - 24 mėnesiai.

LT-PL/081

Kultūrinės
industrijos –
Lietuvos ir
Lenkijos pasienio
regionų darnaus
vystymosi
galimybės

2009.10.01 –
2011.09.30.

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Jungtinė viešųjų
priešgaisrinės
apsaugos ir
gelbėjimo
paslaugų plėtra
Lietuvos-Lenkijos
pasienyje

2009.10.01 –
2010.09.30.

Lazdijų rajono
savivaldybės
administracija,
LT

Trumpas
aprašymas

LT-PL/083

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Alytaus rajono 1.3.
Pagrindinė programos
1 038 996,82
883 147,20 EUR
savivaldybės
teritorija:
EUR
administracija,
LT: Lazdijų rajonas; Kalvarijos
LT
savivaldybė, Alytaus rajonas;
Kalvarijos
PL: Palenkės vaivadija,
savivaldybės
Balstogės ir Suvalkų
administracija,
subregionas, Punsko ir
LT
Krasnapolio valsčiai.
Punsko
valsčius, PL
Krasnapolio
(Krasnopol)
valsčius, PL
Projektą "Kultūrinės industrijos- Letuvos ir Lenkijos pasienio regionų darnaus vystymosi galimybės" įgyvendins penki partneriai: Lazdijų savivaldybės
administracija, Alytaus savivaldybės administracija, Kalvarijos savivaldybė, Krasnapolio bei Punsko valsčiai. Visi partneriai nuolat intensyviai
bendradarbiauja socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje srityse. Bendradarbiavimo pasėkoje buvo sukurtas projektas, kurio pagrindinis tikslas yra padidinti
Lietuvos- Lenkijos regiono konkurencingumą įgyvendinant Kūrybinių bei Kultūrinių industrijų modelį tokiose srityse kaip kultūra bei turizmas. Kūrybinės bei
Kultūrinės industrijos yra patogiausias metodas siekiant sujungti į vieną visumą tokius atskirus aspektus kaip pavyzdžiui amatai, menai, architektūra ir
verslas. Pagrindinis projekto tikslas bus pasiektas vystant ekonominę ir kultūrinę infrastruktūrą tokia linkme, kuri būtų tinkamiausia Kūrybinėms bei
Kultūrinėms industrijoms plėtoti; kuriant techninius projektus kitiems objektams, kurie padės užtikrinti tolimesnį KKI plėtojimą; pritaikant jungtinę visų
partnerių sukurtą KKI strategiją; įdiegiant amatų duomenų bazę, organizuojant tarptautinius plenerus, paviešinant pasienio regioną apimantį KKI žemėlapį.
Punsko
valsčius, PL
Krasnapolio
(Krasnopol)
valsčius, PL
Alytaus rajono
savivaldybės
administracija,
LT
Plaskos
(Płaska)
valsčius, PL

2.1.

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Punsko,
Krasnapolio, Plaskos valsčiai;
LT: Alytaus apskritis, Lazdijų
rajonas, Alytaus rajonas.

769 243,98
EUR

653 857,31 EUR
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Projekto
numeris
Trumpas
aprašymas

LT-PL/086

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
Gamtiniai ir kultūriniai teritorijų, kurioms skirtas šis projektas, ištekliai, ypač neužteršti ežerai ir miškai, kultūros paveldo vertybės, esančios pagrindiniais
regionų konkurencingumą užtikrinančiais veiksniais, nepaiso administracinių sienų ir yra nusidriekę per kelių savivaldybių teritorijas. Todėl bendras aplinkos
išteklių valdymas, susijęs su priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų teikimu yra būtinas. Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti jungtinių savivaldos
lygmens priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų teikimo efektyvumą Lietuvos-Lenkijos pasienyje. Tikslas bus pasiektas vystant 5 savivaldos
institucijų bendradarbiavimą priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo srityje. Pasirengimas reaguoti į ekstremalias situacijas ir jų neutralizavimo efektyvumas
bus padidintas sukūrus bendrą koordinavimo sistemą, veikiančią radijo bangomis, įvykdžius bendrus specialistų mokymus bei jaunus žmones įtraukiant į
prevencines veiklas ir užtikrinant vienodus įrangos standartus. Projekto trukmė - 12 mėnesių.
Saugumo ir ekomunikacijos
sistemos –
pasienio socialinio
gyvenimo
gerinimui

2012.01.02 –
2013.09.01.

Monkų valsčius,
PL

Knišino
valsčius, PL
Goniondzo
valsčius, PL
Alytaus rajono
savivaldybės
administracija,
LT
Trakų rajono
savivaldybės
administracija,
LT

2.2

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija,
Balstogės ir Suvalkų
subregionas, Monkų, Knišino ir
Goniondzo valsčiai;
LT: Alytaus apskritis, Alytaus
rajonas

1951978,45
EUR

1659181,66 EUR

Besiribojanti teritorija:
LT: Vilniaus apskritis, Trakų
rajonas

Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – užtikrinti šiuolaikinių komunikacijos technologijų prieinamumą Monkų, Goniondzo, Knišyno bei Alytaus ir Trakų gyventojams,
sukuriant saugią ugdymo ir švietimo aplinką jaunajai kartai.
Šių tikslų bus siekiama, užtikrinant vienodas sąlygas visiems naudotis šiuolaikinėmis moymo bei komunikacijos priemonėmis, keičiantis patirtimi ir
užtikrinant geresnį pasienio gyventojų, kaip tikslinės projekto grupės, saugumą. Kad visa tai būtų įgyvendinta, planuojama savivaldybes Lenkijos pusėje
aprūpinti plačiajuostės radijo tinklo sistema su vieša interneto prieiga (PIAP). Taip pat planuojama įrengti stebėjimo kameras ir įsigyti videokonferencijos
įrangos visose projekto įgyvendinimo vietose abiejose sienos pusėse. Naujoji įranga leis parengti ir vykdyti mokymo programas, įskaitant ir moksleivių
mainus tarp Lenkijos ir Lietuvos partnerių. Organizuojant videokonferencijas, išaugs žinomumas apie atliekų rūšiavimo galimybes, socialinių nusikaltimų
prevenciją bei sprendimus esamoms socialinėms problemoms įveikti.
Siekiant kuo plačiau paskleisti projekto rezultatus, bus įgyvendinamos įvairios viešinimo veiklos: skelbiami straipsniai spaudoje, rengiamos laidos vietinėje
TV, dedami viešinimo ženklai ant įsigytos įrangos.

LT-PL/091

Aktyvi
veikla
pasienio ežeruose

Trumpas

Projekto partneriai yra Pišo rajono, Lenkijos Respublika, ir Alytaus rajono, Lietuvos Respublika, savivaldybės. Pagrindinis projekto partneris yra Pišo rajono

02/08/201001/05/2012

Pišo
rajono
savivaldybės
administracija

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

1.3

Varmijos-Mozūrų vaivadija,
Alytaus apskritis

2 072 977,86
EUR

1 762 031,14
EUR
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Projekto
numeris
aprašymas

LT-PL/095

Trumpas
aprašymas

LT-PL/100

Trumpas
aprašymas

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
savivaldybė. Projekte numatytos veiklos yra skirtos Pišo sporto centro ir Daugų irklavimo bazės infrastruktūros sutvarkymui ir pritaikymui aktyvių turizmo
paslaugų teikimui. Visų projekte numatytų veiklų pagrindinis tikslas yra suvienodinti aktyvaus turizmo paslaugų paketus, kuriuos teiks Pišo sporto centras ir
Daugų irklavimo bazė. Projektas taip pat prisideda prie turizmo plėtros Pišo ir Alytaus pasienio regionuose ir jame yra numatyti įgyvendinti pagrindiniai trys
veiklų paketai, kurie apima: infrastruktūros darbus, aktyvią pasienio vandens turizmo plėtrą ir projekto viešinimą.
1.3
Palenkės vaivadija,
3 291 048,50 2 797 391,22
Augustavo
Alytaus apskritis
EUR
EUR
savivaldybės
administracija
Jaunimo
užimtumo
centras
Druskininkuose
Augustavo
kultūros
organizacija
Projektą įgyvendins 4 partneriai: Druskininkų savivaldybės administracija - pagrindinis partneris, Augustavo savivaldybės administracija, Jaunimo užimtumo
centras iš Druskininkų ir Augustavo kultūros organizacija.
Pagrindinis projekto tikslas - pasienio bendradarbiavimo stiprinimas ir kultūros paveldo išsaugojimas.
Projekto uždaviniai: esamos kultūros infrastruktūros kokybės Druskininkuose ir Augustave gerinimas ir plėtra, sąlygų ilgalaikiam pasienio bendradarbiavimo
tarp dviejų miestų skatinimas ir bendro pasienio regiono įvaizdžio skatinimas.
Uždaviniai bus įgyvendinti per šias veiklas:
1. Renovuojant buvusios katilinės patalpas ir pritaikant jas Druskininkų Jaunimo užimtumo centrui;
2 Amfiteatro Augustave statyba;
3. reikalingos įrangos įsigijimas ir instaliacija;
4. Bendrai organizuoti 4 pasienio svarbos renginius Druskininkuos ir Augustave (Fotografijų plenerus, Kultūros renginį; Lenkų -Lietuvių festivalį);
5. Užtikrinti projekto viešinimą interneto puslapiuose, informacinėse lentose, atminimo lentose ir straipsniuose spaudoje.
Pasienio kultūros
infrastruktūros
ir
bendradarbiavimo
tarp Druskininkų ir
Augustavo
plėtojimas

15/09/201014/08/2013

Druskininkų
savivaldybės
administracija

Pasienio
keliai 01/07/2010Punsko
Suvalkų
1.1
Palenkės vaivadija,
3 226 355,56 2 742 402,21
ateities
30/06/2012
valsčiaus
valsčiaus
Alytaus apskritis
EUR
EUR
bendradarbiavimui
administracija
administracija
tarp
Punsko,
Krasnopolio
Suvalkų,
valsčiaus
Krasnopolio
administracija
valsčių ir Lazdijų
Lazdijų
rajono
rajono
savivaldybės
savivaldybės
administracija
Projektas „Pasienio keliai ateities bendradarbiavimui tarp Punsko, Suvalkų, Krasnopolio valsčių ir Lazdijų rajono savivaldybės” yra skirtas gerinti
komunikavimo galimybes tarp Lietuvos ir Lenkijos respublikų. Šių vietovių tarpusavio ryšiai pastaraisiais metais labai sustiprejo, ypač turizmo srityje, tačiau
nepakankamai išvystyta kelių infrastruktūra gali būti vienas iš stabdžių. Projekto metu planuojama rekonstruoti (išasfaltuojant) 9 kelių atkarpas pasienio
teritorijose. Bendras šių kelių ruožas sieks 25,625 km. Visiems investicijų objektams (keliams) yra parengtos galimybių studijos ir techniniai projektai.
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Projekto
numeris

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
Projekto generuojama nauda pasireikš pagerejusiomis eismo sąlygomis, sutrumpejusiu kelionės laiku, pagerėjusiu kai kurių vietovių pasiekiamumu. Tai leis
gerinti vietos gyventojų gyvenimo sąlygas bei didinti vietovių patrauklumą užsieniečiams, ypač turistams.

LT-PL/107

Palenkės vaivadija,
3 635 592,00 3 090 253,20
Lazdijų
rajono 1.3
01/09/2010Plaskos
Ekoturizmo
Alytaus apskritis
EUR
EUR
savivaldybės
31/08/2012
valsčiaus
vystymas
administracija
administracija
Lietuvos–Lenkijos
pasienio regione
Plaskos valsčius ir Lazdijų rajono savivaldybė, kaip artimiausi pasienio kaimynai, siekia bendradarbiauti. Viena iš pasienio regionų bendradarbiavimo sričių
yra bendradarbiavimas turizmo, ypač ekologinio, vystymo srityje bei bendrų veiklų, skatinančių ekologinį, poilsinį, pažintinį bei kultūrinį turizmą pasienio
regione, vykdymas. Galimybė kartu spręsti bendro regiono įvaizdžio skatinimo klausimus, gerinti bei kurti smulkaus masto pasienio turizmo infrastruktūrą,
remti ekologinį turizmą bei racionalų gamtos resursų naudojimą yra itin svarbi abiems partneriams. Tai užtikrina bendro požiūrio į pasienio tvaraus turizmo
vystymą suformavimą bei prisidės prie partnerių bendradarbiavimo eko-turizmo vystymo ir gamtos resursų išsaugojimo, kurie šiuo metu nėra pakankami,
srityje.
Bendras projekto tikslas yra sustiprinti aplinkosauginio, poilsinio ir kultūrinio turizmo vystymą Lietuvos – Lenkijos pasienio regione.
Projekto įgyvendinimas įtakos ekologinės regionio aplinkos pagerėjimą įrengus vandens valymo įrenginius smulkaus masto objektuose; projekto metu bus
modernizuojama regiono turizmo infrastruktūra, žymimi turizmo maršrutai bei kuriami nauji turizmo traukos objektai, pav. Lazdijų miesto parkas; bei užtikrins
regiono turizmo situacijos viešinimą.

Trumpas
aprašymas

LT-PL/110

Trumpas
aprašymas

Projekto
pavadinimas

Tarpvalstybinė
kultūrinė
centrų
integracija
„Scenos
abipus
sienos“

Pradžia/
Pabaiga

01/10/201031/12/2012

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Elko
kultūros
centras

Alytaus kultūros 1.3.
Varmijos-Mozūrų vaivadija, 2 548 383,37
2 166 125,71
ir komunikacijos
Alytaus apskritis
EUR
EUR
centras;
Alytus
miesto
savivaldybės
administracija;
Elko
miesto
savivaldybės
administracija
Šiuo projektu siekiama sukurti infrastruktūrą Lietuvos ir Lenkijos partnerių teritorijose. Santykiai paremti tarpvalstybinio bendradarbiavimo kultūros ir turizmo
srityse bei stiprinant plėtrą abipus sienos. Taip pat siekiama sukurti kultūrinių įstaigų išteklių struktūrą bei viešinimą abipus sienos (leidinys – Kultūra abipus
sienos). Leidinys „Kultūra abipus sienos“ bus panašus į bendrą kultūrinio turizmo gidą, kurio pagalba partnerių regionai sukurs glaudesnį ryšį tolimesniam
bendradarbiavimui. Elko ir Alytaus miestuose amfiteatrų statyba, kultūrinio turizmo leidinio kūrimas abipus sienos, tai daugelio diskusijų ir susitikimų su
partneriais rezultatas. Pasiekti rezultatai duos naudos visuomenei abipus sienos, prisidės prie turizmo potencialo didinimo ir konkurencingumo abiejose
regionuose. Projektas duos naudą kultūros ir turizmo tolimesniam vystymuisi tarp kaimyninių regionų.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

LT-PL/113

Sintautai –
Goldapas 2

01/02/201130/09/2012

Šakių rajono
savivaldybės
administracija
LT

Trumpas
aprašymas

LT-PL/116

Trumpas
aprašymas

LT-PL/121

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
1 135 279,34
EUR

ERPF skiriama
suma

Goldapo
1.3
Pagrindinė programos
964 987,33 EUR
(Gołdap)
teritorija:
kultūros
LT: Marijampolės apskr., Šakių
centras, PL;
rajonas;
Šešupės
euroregiono
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
Šakių biuras,
Elko subregionas, Goldapo
LT
(Gołdap) pavietas.
Projektas "Sintautai-Gołdap 2" yra antrasis projekto LT-PL/020 "Sintautai-Gołdap"" etapas. Juo siekiama plėtoti turizmo ir kultūros infrastruktūrą abipus
sienos įrengiant dvi viešos paskirties kultūrinės-rekreacines teritorijas (parkus) Sintautuose (Šakių raj., Lietuva) ir Grabove (Geldapės (Gołdap) apskritis,
Lenkija), skirtas pasienio regiono kultūriniams renginiams organizuoti ir šeimyniniam bei turistų poilsiui, stiprinti Lietuvos ir Lenkijos menininkų ryšius surengti jungtinius skulptūros, dailės ir muzikos vasaros plenerus bei pristatyti bendrai sukurtus produktus ir rezultatus vietos gyventojams ir turistams parkų
atidarymo renginiuose, kurie bus organizuojami abiejuose miesteliuose. Atidarymo renginių metu bus surengta po vieną menininkų darbų parodą ir koncertą
bei išleistas plenerų metu sukurtų skulptūros ir dailės darbų katalogas. Skulptorių sukurti kūriniai papuoš Sintautų ir Grabovo parkus. Siekiant įamžinti
ilgamečius kultūrinius ir istorinius pasienio regionų ryšius, bus parengtas ir išleistas enciklopedinis leidinys apie Sintautus ir Grabovą. Siekiant plėtoti esamus
ryšius, bus įkurta asociacija Sintautai - Geldapė (SG).
278 100,00
236 385,00 EUR
1.3
Pagrindinė programos
Suvalkų
01/05/2011Alytaus
Istorinės Jotvingių
EUR
teritorija:
regiono
30/04/2013
kraštotyros
žemės gyventojų
LT: Alytaus apskritis, Alytaus
muziejus
muziejus
pasaulėžiūros
miestas
pažinimas per
simbolius ir jos
PL: Palenkės vaivadija,
pristatymas
Suvalkų miestas
archeologinėje
ekspozicijoje
Pagrindinė projekto idėja – sukurti archeologines ekspozicijas Alytaus kraštotyros muziejuje (kuris tokios ekspozicijos neturi) ir Suvalkų regiono muziejuje
(kurio pagrindinis pastatas šiuo metu yra rekonstruojamas ir jame reikalinga nauja ekspozicija). Kitos projekto veiklos papildo pagrindinę projekto veiklą:
projekto metu ketinama parengti 2 koncepcijas archeologinėms ekspozicijoms demonstruoti, bus surengtos keliaujančios parodos, konferencijos,
archeologinis festivalis, išleista publikacijų archeologine tematika, siekiant sužinoti geriausių Europos muziejų praktiką archeologinių ekspozicijų srityje,
išspausdintas žemėlapis su Alytaus ir Suvalkų regionų įdomiausių archeloginių vietų trumpais aprašymais ir bendradarbiavimas su partneriais, siekiant
geresnio supratimo ir geresnių projekto rezultatų.
Kaimyninių
bendruomenių
aktyvinimas
plečiant sporto
infrastruktūrą ir
edukacinę veiklą

01/04/201130/09/2013

Alytaus jaunimo
ir suaugusiųjų
mokykla

Lėciaus
(Giżycko)
apskrities
Švietimo
įstaigų
susivienijimas

1.1

Pagrindinė programos
teritorija:
LT: Alytaus apskritis, Alytaus
miestas

2.299.340,00
EUR

1.954.439,00
EUR

PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

Elko subregionas, Lėčius
(Giżycko)
Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra stiprinti bendradarbiavimą abipus sienos tarp Alytaus ir Lėciaus (Giżycko, Lenkija) modernizuojant sporto aplinką ir plečiant
inovatyvią edukacinę veiklą.
Projekto tikslinės grupės: švietimo vadybininkai, verslininkai, vietos valdžios atstovai, atsakingi už švietimą ir sporto bei rekreacijos sritį; jaunimas, pagyvenę
ir neįgalūs asmenys; netiesioginės tikslinės grupės - Alytaus ir Lėciaus (Giżycko) vietos bendruomenės. Įgyvendinant projektą partneriai numato tokias
veiklas: sporto salės statyba Alytuje, stadiono, šuolių į tolį, rutulio stūmimo, automobilių stovėjimo aikštelių su priklausiniais rekonstrukcija ir renovacija
Lėciuje (Giżycke), mokymų, konferencijos, sportinės stovyklos jaunimui Lietuvoje ir Lenkijoje, sveikos gyvensenos dienų Alytuje ir Lėciuje (Gizycke) ir
komandinių sporto varžybų organizavimas..

LT-PL/122

Profesinis
mokymas pasienio
regione - pramonės
vystymosi
pagrindas

01/04/201130/09/2012

Lėciaus
(Giżycko)
apskrities
Švietimo įstaigų
susivienijimas

Alytaus
profesinio
rengimo
centras

1.1

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
Elko subregionas, Lėčius
(Giżycko)

785 662,09
EUR

667 812,72 EUR

LT: Alytaus apskritis, Alytaus
miestas
Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti Lėciaus (Giżycko) apskrities ir Alytaus miesto įmonių konkurencingumą, organizuojant bendradarbiavimą tarp
Lėciaus (Giżycko) apskrities ir Alytaus miesto įmonių, didinant įmonių darbuotojų gebėjimus bei sukuriant tinkamas sąlygas mokymui profesinėse mokyklose.
Įgyvendinant projektą, bus vykdomos tokios veiklos: konferencijų ir verslo parodų (verslo forumo) organizavimas, įmonių darbuotojų mokymai, tyrimo
publikacijos apie verslą Lėciaus (Giżycko) apskrityje ir Alytaus mieste sukūrimas bei praktikų organizavimas profesinių mokyklų mokiniams kaimyninėje
šalyje.
Projekte taip pat numatomos ir infrastuktūros veiklos: bus rekonstruotas profesinio mokymo centras Lėciuje (Giżycke), o Alytaus profesinio mokymo centras
įsigis naujos įrangos.

LT-PL/124

Pasienio keliai –
Punsko, Alytaus,
Krasnapolio,
Suvalkų
savivaldybių ir
Seinų apskrities
bendradarbiavimo
tinklo plėtra

Trumpas
aprašymas

01/04/201131/10/2012

Punsko valsčius

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija,
Krasnapolio
valsčius,
Suvalkų
valsčius, Seinų
apskritis

1.1

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Palenkės vaivadija, Seinų
apskritis (Punskas,
Krasnapolis, Seinai), Suvalkų
apskritis (Suvalkų valsčius).

2 957 080,52
EUR

2 513 518,36
EUR

LT: Alytaus apskritis, Alytaus
rajonas
Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti vietinių kelių, vedančių į kaimo turizmo sodybas ir objektus, infrastruktūrą. Kertinės projekto veiklos – 7 kelių atkarpų
pasienio teritorijose išasfaltavimas. Be to, numatoma organizuoti dviejų etapų rungtynes dviračiais, kuriose dalyvaus 50 dalyvių, įskaitant žurnalistus ir
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
turizmo institucijų atstovus. Projekto generuojama nauda pasireikš pagerėjusiomis eismo sąlygomis, sutrumpėjusiu kelionės laiku, pagerėjusiu kai kurių
vietovių pasiekiamumu.

LT-PL/127

Bendro Kazlų
Rūdos ir Olecko
turistinio produkto
sukūrimas
remiantis sporto
infrastruktūros
plėtojimu

01/03/201131/01/2012

Olecko valsčius

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

1.3

Pagrindinė programos
teritorija:
PL: Varmijos Mozūrų vaivadija,
Olecko valsčius

308 375,29
EUR

262 118,97 EUR

LT: Marijampolės apskritis,
Kazlų Rūda

Trumpas
aprašymas

Lenkijos ir Lietuvos pasienio regiono santykiai bus stiprinami įgyvendinant infrastruktūrinį projektą, kurio metu bus sukurtas bendras turistinis produktas –
„nuotykių stovykla” (stovyklos ir virvių parko įrengimas). Stovyklos bus organizuojamos dviem etapais. Pirmasis etapas bus vykdomas Olecke, kuris vadinsis
„Vandenų takais”. Antrasis etapas bus vykdomas Kazlų Rūdoje, kuris vadinsis „Miškų takais”. Abiejų partnerių bendrą veiklą taip pat papildys parengtas ir
išleistas bendras turistinis vadovas, kuriame bus aprašomi turistiniai produktai bei pramogos. Šis turistinis vadovas bus platinamas nemokamai partnerių
regionuose esančiuose turizmo informaciniuose centruose.
Pagrindinis projekto tikslas yra skatinti tarptautinių turistinių produktų, susijusių su pramogomis, sukūrimą, kurie sudarys palankias sąlygas ir galimybes
tolimesnei turizmo infrastruktūros plėtrai.

LT-PL/128

Bendri pasienio
01/01/2013Orzysz’o
Alytaus rajono
2.1
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
360 449,1
306 381,73
veiksmai
31/12/2013
savivaldybės
savivaldybės
vaivadija,
gyvybės, gamtos
administracija
administracija
Lietuva, Alytaus apskritis
ir gyvenamosios
aplinkos apsaugai
Projekto įgyvendinimas tęsia dviejų pasienio regiono savivaldybių bendradarbiavimą ir stiprina partnerystę, sprendžiant socialines problemas: gyvybės ir
sveikatos apsaugą, pasitikėjimą vietos valdžios institucijomis. Šių problemų išsprendimas užtikrins tvarią pasienio plėtrą, paskatins bendradarbiavimą tarp
pasienio jaunimo. Pagrindinė abiejų savivaldybių užduotis teikti aukštos kvalifikacijos gelbėjimo paslaugas, sustiprinat ugniagesių komandas. Naujų
gebėjimų įgijimas, įrangos įsigijimas, patirties pasidalijimas suteiks pasienio ugniagesiams galimybę užtikrinti aukštesnės kokybės paslaugas bendruomenės
nariams. Projekto rezultatai bus pristatyti galutinės konferencijos metu.

Trumpas
aprašymas

LT-PL/129

Lietuva, Alytaus apskritis,
529 085,0
449 722,25
Gibų valsčiaus 1.1
Lenkija, Palenkės vaivadija
valdyba;
Alytaus rajono
savivaldybės
administracija
Bendrasis projekto tikslas - skatinti tvarų pasienio miestų vystymąsi per bendrai įgyvendinamas veiklas, skirtas energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir
naujų energijos tinklų įrengimui. Pagrindinė projekto veikla - apšvietimo sistemos modernizavimo darbai trijuose pasienio miestuose.
Pagrindinė projekto tikslinė grupė - Varėnos, Gibų ir Daugų miestų gyventojai. Tikslinė grupė iš šio projekto gaus ilgalaikę naudą – sumažės energijos
suvartojimas, padidės saugumas pasienio miestuose, sumažės anglies dioksido kiekis aplinkoje bei pagerės gatvių apšvietimo paslaugos bendruomenės
nariams.
Šviečiantys
pasienio miestai

Trumpas
aprašymas

01/11/201230/04/2014

Varėnos rajono
savivaldybės
administracija
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

LT-PL/130

Teritorijų
01/09/2012Varėnos rajono
Gibų valsčiaus 1.1
Lietuva, Alytaus apskritis
221 168,0
187 992,8
planavimas –
28/02/2014
savivaldybės
valdyba;
Lenkija, Palenkės vaivadija
ekologinio
administracija
Alytaus rajono
transporto
savivaldybės
infrastruktūros
administracija
plėtrai
Projektas sprendžia vieną pagrindinių regiono problemų - teritorinio planavimo dokumentų ekologinio transporto (dviračių) infrastruktūros plėtrai trūkumą
pasienio miestuose: Varėnoje, Gibuose, Dauguose. Teritorinio planavimo dokumentai, parengti projekto metu, pateiks sprendinius ekologinio transporto,
kaip susisiekimo priemonės, infrastruktūros plėtrai minėtuose miestuose.
Projektas suteiks galimybę pasienio savivaldybėms, pasirengus teritorijų planavimo dokumentus, toliau investuoti į infrastruktūrą - kad ekologinio transporto
susisiekimo priemonėmis kasdien būtų galima keliauti į mokyklas, darbovietes, parduotuves ir kitur. Rezultatai bei ateitties planai bus pristatyti baigiamojoje
konferencijoje.

Trumpas
aprašymas

LT-PL/131
Trumpas
aprašymas

Pasienio bėgimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

Lenkija, Palenkės vaivadija
483 044,39
410 587,73
Alytaus rajono 1.1.
Punsko
Lietuva, Alytaus apskritis
savivaldybės
valsčiaus
administracija
valdyba
Projekto tikslas yra pagerinti susisiekimo infrastruktūrą, kuria naudojasi pasienio Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonės, kaimo turizmo ir ūkininkų
sodybos. Nepaisant vietos valdžios institucijų, dalyvaujančių projekte, begalės pastangų, transporto tinklų infrastruktūra šiose teritorijose nėra pilnai
pritaikyta. Dauguma projekto teritorijos vietinės reikšmės kelių yra duobėti ir be asfalto dangos. Tai sukelia vietos bendruomenėms nepatogumus
kasdieniniams susisiekimo poreikiams tenkinti. Taip pat šios projekto teritorijos tampa nepatraukliomis turistams ir potencialiems investuotojams. Projekto
įgyvendinimo metu planuojama rekonstruoti 3 kelius, kurių bendras ilgis yra 1,848 km. Baigus rekonstrukcijos darbus, bus suorganizuotos 120 dalyvių
bendros pasienio bėgimo varžybos. Projekto tikslinės grupės yra pasienio vietos gyventojai, turistai, potencialūs investuotojai, abi vietos valdžios institucijos.
Pagrindinė projekto nauda yra pagerinta susisiekimo infrastruktūra ir sustiprintas per bendrus renginius pasienio bendruomenių bendradrabiavimas.
01/12/201231/05/2014

PA 11
LT-PL/132

Trumpas
aprašymas

Lietuvos2.2.
Lenkija, Palenkės vaivadija,
521 658,26
443 409,52
01/09/2012Seinų apskrities Lazdijų meno
Lenkijos
Lietuva, Alytaus apskritis
28/02/2014
administracija
mokykla,
bendradarbiavim
Lazdijų rajono
as siekiant gerinti
savivaldybės
gyvenamąją
administracija
aplinką
Projektu siekiama didinti vietos gyventojų užimtumą, skatinti verslumą, tuo pačiu stiprinti vartotojų perkamąją galią, skatinti kaimyninių šalių glaudų
bendradarbiavimą, mažinti emigraciją.
Projekto metu abiejose šalyse bus organizuojami mokymai amatų bei meno srityse. Projekto dalyviai turės galimybę susipažinti, išmokti ir vėliau
savarankiškai gaminti įvairius produktus, kuriuos galės realizuoti projekto metu sukurtoje internetinėje svetainėje su parduotuve. Suinteresuoti asmenys
turės galimybę mokytis ir nedalyvaujant mokymuose, nes planuojama internetinėje svetainėje publikuoti vaizdinę projekto organizuojamų mokymų medžiagą
ir išleisti amatų knygelę.
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Projekto
numeris

PA 12
LT-PL/134

Trumpas
aprašymas

LT-PL/136
Trumpas
aprašymas

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
Projekto metu numatoma išvyka, kurios metu partneriai susipažins su sėkmingai įgyvendintais projektais, pasidalins gerąja patirtimi bei užmegs kontaktus
tolimesniam bendradarbiavimui. Projekto pabaigoje numatoma surengti galutinę konfereciją su projekto dalyvių suorganizuota paroda bei parengtu
koncertu.

Infrastruktūros
314 746,03
267 534,12
1.1
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
01/09/2012Elko apskrities
Birštono
plėtra ir partnerių 30/06/2013
vaivadija,
administracija
savivaldybės
veiklos didinti
Lithuania, Kauno apskritis.
administracija
jaunimo sporto
veiklas
Pagrindinis projekto tikslas – gerinti sporto infrastruktūros prieinamumą Elko apskrities ir Birštono savivaldybės gyventojams. Tikslui pasiekti numatomos
investicijos į infrastruktūrą (Elko aukštosios mokyklos sportinės aikštelės su poliuretano danga statyba), investicijos į sporto įrangą (Birštono gimnazijoje) bei
Lenkijos - Lietuvos jaunimo sporto mainai. Bus organizuojamos 3 grupės iš Lenkijos ir 3 grupės iš Lietuvos, po 28 žmonių tiek iš Elko apskrities, tiek iš
Birštono savivaldybės, kurias sudarys 16 - 19 metų asmenys (ir 3 instruktoriai / arba kuratoriai), kurios vykdys veiklas 5 dienų laikotarpyje. Mainų metu
jaunimas bus skatinimas dalyvauti sporto, kultūros ir tarpusavio pažinimo veiklose.
Aktyvaus verslo
kaimynai

01/10/201231/03/2014

Pišo apskrities
administracija

Alytaus rajono 1.2.
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
151 877,00
129 095,44
savivaldybės
vaivadija,
administracija
Lietuva, Alytaus apskritis.
Kertinė projekto veikla - 2 verslo aplinkos stiprinimo institucijų įsteigimas (viena Piše, Lenkijoje, kita Dauguose, Alytaus rajone). Šie centrai vykdys veiklas,
kurių metu SVV įmonės bus skatinamos bendradarbiauti per bendrus verslo tinklus. Panašių verslą remiančių ir skatinančių institucijų šiose vietovėse nėra,
o esamoms abiejų savivaldybių SVV įmonėms trūksta finansinių, technologinių ar gamybinių žinių, kad galėtų vykdyti tokias veiklas savarankiškai.
SVV įmonių rėmimas ir skaitinimas yra vienas iš pagrindinių abiejų savivaldybių tikslų, siekiant mažinti bedarbystę Piše ir Dauguose, susitikimų metu
užmezgant asmeninius kontaktus, kur verslo įmonės galėtų pasikeisti informacija, patirtimi, diskutuoti apie galimas bendras idėjas verslo skatinimui.
Per projekto įgyvendinimo laikotarpį planuojama suorganizuoti 2 konferencijas, 2 parodas ir 4 praktinius mokomuosius vizitus į įmones.
Taip pat planuojama pravesti geriausios verslo idėjos konkursą, o laimėjusiai įmonei, padedant konsultantams, bus parengtas verslo planas.
Planuojamos įgyvendinti ir kitos, SVV įmonėms skirtos, veiklos. Projekto metu bus sukurta bendra duomenų bazė su konkrečiais bendradarbiavimo
pasiūlymais Lenkijos ir Lietuvos įmonėms, taip pat informacinis leidinys apie įmonių investavimo galimybes.

PA 8
LT-PL/139

Trumpas
aprašymas

Lenkijos ir
497 032,82
422 477,88
Lazdijų
2.1
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
01/09/2012Regioninė
Lietuvos
ligoninė
vaivadija,
31/10/2013
greitosios
medicinos įstaigų
Lietuva, Alytaus apskritis
medicininės
bendradarbiavi
pagalbos stotis
mas planuojant ir
Olštyne
valdant
medicininę
pagalbą krizinių
situacijų atveju
Projekto partneriai siekia nustatyti bendrus metodus planuojant ir valdant medicininę pagalbą krizinių situacijų atveju. Tikimasi, kad medicininių įstaigų
bendradarbiavimas krizinių situacijų atveju suteiks galimybę imtis efektyvių veiksmų ir bus apsaugoti vietos gyventojai Lietuvos – Lenkijos pasienyje. Vienas
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/140

Saugūs keliaitarpvalstybinis
Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavim
as siekiant gerinti
gyventojų ir
aplinkos apsaugą

01/01/201330/06/2013

Vaivadijos kelių
transporto
inspekcija
Balstogėje

Vaivadijos
kelių
transporto
inspekcija
Olštyne,
Kelių
transporto
inspekcija prie
Susisiekimo
ministerijos

2.1

Lenkija, Varmijos-Mozūrų ir
Palenkės vaivadijos,
Lietuva, Alytaus ir
Marijampolės apskritys

Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – gerinti žmonių ir aplinkos apsaugą Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje ir kurti šiuolaikišką valstybių bendradarbiavimo patirtį.
Siekdami užsibrėžtų tikslų, partneriai numato tokias bendras veiklas, kaip darbo grupės susitikimai, praktiniai mokymai bei konferencija. Tarp veiklų taip pat
numatytas specialių automobilių – mobilių laboratorijų įsigijimas. Ši įranga pasitarnaus atliekant matavimus vietoje – bus galima pamatuoti automobilio masę
ir ilgį, ašies apkrovimą, naudojamą degalų tipą. Siekiant sumažinti eksplotavimo išlaidas bei neigiamą poveikį aplinkai, automobiliai bus aprūpinti saulės
baterijomis. Projekto veiklos bus pristatytos regioninėje žiniasklaidoje.

LT-PL/141

Pasienio regiono
cheminės –
ekologinės
apsaugos ir
gelbėjimo
vandenyje
sistema

Trumpas
aprašymas

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
iš pagrindinių projekto tikslų – įdiegti efektyvų bendradarbiavimą tarp medicinos įstaigų, rajono ir regiono valdžių Lenkijos ir Lietuvos pasienyje krizinių
situacijų atveju. Planuojamos veiklos: medicininės įrangos įsigijimas, bendros iškvietimų sistemos pirkimas ir įdiegimas Greitosios medicines pagalbos
stotyje Olštyne, remonto darbai Lazdijų ligoninėje ir medicininės įrangos įsigijimas, specialūs pirmos pagalbos teikimo mokymai policininkams taip pat
viešinimo veiklos. Suprantamas ir aiškus veiklos plano parengimas krizinių situacijų atveju pagerins efektyvumą ir veiksmingumą teikiant medicininę
pagalbą.

01/01/201330/06/2014

342 298,00

290 953,30

Marijampolės
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba

Valstybinės
2.1.
Lietuva, Alytaus ir
583 556,00
496 022,60
ugniagesių
Marijampolės apskritys,
tarnybos
Lenkija, Palenkės vaivadija
vaivadijos
būstinė
Balstogėje;
Alytaus
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba
Strateginis projekto tikslas – stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybinių pasienio regionų priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų siekiant paremti ir sustiprinti
tarnybų pajėgumus ir pastangas spręsti nelaimių likvidavimo ir padarinių šalinimo problemas, kartu tobulinti nelaimių valdymą, veiksmų koordinavimą,
siekiant užtikrinti pasienio regionų gyventojų saugumą, aplinkos ir turto apsaugą nelaimių metu. Šis projektas yra būtinas dėl esamo nepakankamo vykdomų
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Personalo ir
įrangos
potencialo
stiprinimas
LenkijosLietuvos gamtos
ir žmonių
apsaugos
sistemoje

01/10/201231/03/2014

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
ERPF skiriama
tinkama
suma
finansuoti
suma
bendrų pasienio gelbėjimo tarnybų veiksmų aprūpinimo, ribojančio tinkamą kokybės ir efektyvumo užtikrinimą vykdant cheminių-ekologinių avarijų
likvidavimo bei gelbėjimo vandenyje darbus. Pagrindinė problema - bendras įrangos ir žinių trūkumas gelbėjimo pajėgoms organizuojant ir vykdant
specifinius gelbėjimo bei nukenksminimo darbus. Vienas iš sprendimo būdų yra aprūpinti pasienio regiono gelbėjimo tarnybas specialia gelbėjimo įranga, o
taip pat organizuoti mokymus.
Projektas bus realizuojamas Lietuvoje, Marijampolės ir Alytaus apskrityse ir Lenkijoje Palenkės vaivadijos ribose.

PA 14
LT-PL/142

Trumpas
aprašymas

LT-PL/145

Trumpas
aprašymas

588 000,00
499 800,00
2.1
Lietuva, Alytaus ir
Marijampolės
Marijampolės apskritys,
apskrities
Lenkija, Palenkės vaivadija
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba;
Alytaus
apskrities
priešgaisrinė
gelbėjimo
valdyba
Įgyvendindami šį projektą partneriai siekia padidinti Lietuvos – Lenkijos pasienio gyventojų ir aplinkos apsaugos sistemos bendrų gelbėjimo tarnybų veiksmų
efektyvumą, stiprinant personalo ir įrangos galimybes. Situacijos analizė parodė nepakankamą aprūpinimą ir nepakankamą keitimąsi informacija tarp
tarnybų. Vienas iš sprendimo būdų yra aprūpinti pasienio regiono gelbėjimo tarnybas specialia gelbėjimo – gaisrų gesinimo įranga, o taip pat organizuoti
teorinius ir praktinius mokymus. Projektas bus realizuojamas Lenkijoje, Palenkės vaivadijos ribose, o taip pat Lietuvoje, Marijampolės ir Alytaus apskrityse.
Valstybinės
ugniagesių
tarnybos
vaivadijos
būstinė
Balstogėje

Bendradarbiavim 01/10/2012Elko miesto
Alytaus miesto 2.2.
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
521 437,00
443 221,45
as energijos
31/03/2014
administracija
savivaldybės
vaivadija,
taupymo
administracija;
Lietuva, Alytaus apskritis.
sprendimuose
Alytaus sporto
Lietuvos ir
ir rekreacijos
Lenkijos pasienio
centras
regione
Projektas yra skirtas modernizuoti sporto infrastrukturą, naudojant atsinaujinančios energijos šaltinius, ir integruoti vaikus bei jaunimą iš Elko ir Alytaus per
sportą į naujai modernizuotą infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatoma 12 sporto renginių, kuriuose dalyvaus virš 250 dalyvių iš abiejų
šalių. Bus suorganizuotos dvi konferencijas, viešinančios projektą, jo rezultatus ir skatinančios atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir energijos
taupymą. Projekto pasiekti rezultatai tarnaus bendruomenėms abiejose sienos pusėse, jie pagerins regionų investicinį patrauklumą, konkurencingumą ir
bendruomenės prieigą prie sporto infrastruktūros.
Projekto investicijos skirtos diegti švarios ir atsinaujinančios energijos ir energijos taupymo sprendimus Elko ir Alytaus sporto ir rekreacijos objektuose.

PA 5
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

LT-PL/146

Švietimo pastatų
01/10/2012Elko miesto
Alytaus
1.1.
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
585 699,67
497 844,71
energijos
31/03/2014
administracija
Panemunės
vaivadija,
vartojimo
pagrindinė
Lietuva, Alytaus apskritis.
efektyvumo
mokykla
didinimas
Projekto tikslas – tvaraus vystymosi rėmimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose, bendrai įgyvendinant su energijos taupymu susijusias veiklas Alytaus
ir Elko miestuose.
Projektu siekiama modernizuoti 2 mokyklas Lietuvoje ir Lenkijoje bei įgyvendinti susijusias veiklas: suorganizuoti bendras konferencijas, mokomuosius
vizitus, siekiant pasikeisti patirtimi apie aplinkos apsaugos ir energijos taupymo technologijas ir trimis kalbomis išleisti brošiūrą apie abiejų miestų gerosios
patirties praktiką. Visos šios veiklos prisidės prie energijos taupymo didinimo, taršos mažinimo ir informuotumo apie energijos taupymą didinimo Alytaus ir
Elko miestuose. Projektu ne tik siekiama patenkinti abiejų partnerių poreikius, bet ir prisidedama prie tarpvalstybinio bendradarbiavimo plėtros, kartu
įgyvendinant bendras veiklas, siekiant bendrų tikslų.

Trumpas
aprašymas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

PA 5
LT-PL/148

Trumpas
aprašymas

LT-PL/151

Trumpas
aprašymas

Veiklios
584 789,30
497 070,90
1.1.
Lietuva, Marijampolės
Suvalkų
01/09/2012Vilkaviškio
apskritis,
savivaldybės
31/12/2013
rajono
kaimynystės
viešosios
Lenkija, Palenkės vaivadija
administracija
savivaldybės
paskirties erdvių
administracija
modernizavimas
Įgyvendinant projektą siekiama didinti vietos bendruomenių konkurencingumą, skatinti aktyvų gyvenimo būdą gerinant viešąją infrastruktūrą abipus Lietuvos
ir Lenkijos sienos esančiuose regionuose. Įgyvendinant projektą numatoma rekonstruoti miesto aikštę Kybartų mieste, rekonstruoti dalį kelio ruožo pasienio
regione, suorganizuoti dviračių žygį, kuriame dalyvaus 40 dalyvių, suorganizuoti sporto renginį "Aktyvių kaimynų diena" bei viešinti projekto metu numatytas
įgyvendinti veiklas ir skatinti aktyvų vietos bendruomenių abipus sienos esančiuose regionuose gyvenimo būdą.
Už projekto valdymą, koordinavimą ir įgyvendinimą bus atsakinga projekto valdymo grupė, kurią sudarys kompetetingi abiejų partnerių atstovai, turintys
didelę projektų valdymo patirtį.
Mokykimės vieni
iš kitų

585 646,96
497 799,90
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
Alytaus miesto 1.1.
vaivadija,
savivaldybės
Lietuva, Alytaus apskritis.
administracija,
Alytaus dailiųjų
amatų
mokykla
Strateginis projekto siekis – didinti regiono konkurencingumą, pritaikant prie poreikio konkuruoti pasaulio ekonomikoje. Įgyvendinant šį strateginį tikslą,
partneriai numato pagerinti infrastruktūros, technines ir organizacines sąlygas, būtinas vaikų ir jaunimo su negalia ir besimokančių meno profesijų švietimui.
Projekto veiklos apima mokyklų pastatų modernizavimą Gižycke ir Alytuje, švietimo įrangos pirkimą Gižycko mokyklai, mokymo metodųtobulinimą, taip pat
renginių: 2 teminių susitikimų susijusių su modernizavimu ir energijos vartojimo efektyvumu pritaikytuose ir istoriniuose pastatuose, 2 konferencijų
mokytojams susijusiems su mokinių su protine negalia mokymu, 5 dienų trukmės dviejų jungtinių meno mokomųjų seminarų mokiniams su protine negalia,
01/09/201228/02/2014

Lėciaus
(Gizycko)
apskrities
Švietimo įstaigų
susivienijimas
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

organizavimą.
PA 5
LT-PL/152

Trumpas
aprašymas

LT-PL/158

Trumpas
aprašymas

Lietuvos ir
1.1
Lenkija, Palenkės vaivadija,
588 235,00
499 999,75
Suvalkų
01/09/2012Alytaus miesto
Lenkijos pasienio 28/02/2014
Lietuva, Alytaus apskritis.
miesto
savivaldybės
regiono
administracija
administracija
pramonės zonų
infrastruktūros
plėtros 2-asis
etapas
Šis projektas yra kito sėkmingo projekto, įgyvendinto viešosios pramonės infrastruktūros (tiek fizinės, tiek informacinės) sutvarkymo srityje, tąsa: 2008 m.
partneriai drauge pasirengė infrastruktūros sutvarkymo techninę dokumentaciją, 2011 m. tęsė bendradarbiavimą ir visas veiklas iš popieriaus perkėlė į
gyvenimą, o dabar siekia sutvarkyti aplinkines pramonės zonų Alytuje bei Suvalkuose teritorijas ir toliau bendradarbiauti plėtojant verslo ryšius tarp miestų
verslininkų ir didinant dviejų pramonės zonų, esančių Lietuvos - Lenkijos pasienyje investicinių galimybių matomumą, kadangi drauge įgyvendinamos
informacinės veiklos (verslo mugė, reprezentaciniai suvenyrai, baigiamoji konferencija) apjungs abiejų savivaldybių jėgas investicijų ir verslo skatinimo
srityje ir pritrauks didesnį abiejų kaimyninių šalių potencialių investuotojų ir verslo partnerių dėmesį. Sutvarkyta pramonės zonų aplinkinių teritorijų
infrastruktūra skatins pasienio regiono ekonomikos ir eksporto augimą, padės pritraukti naujus investuotojus, sukurti naujas darbo vietas ir išlaikyti esamas,
taip pat turės ir teigiamą poveikį aplinkai.
Jaunimo
verslumo
vystymas
siekiant
ekonominės
plėtros pasienio
regione

01/01/201330/06/2014

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

Bakalarzevo
savivaldybės
administracija

1.1.

Lietuva, Marijampolės
apskritis,
Lenkija, Palenkės vaivadija,.

541 650,00

460 402,50

Pagrindinis projekto tikslas - Lietuvos ir Lenkijos regiono abipus sienos konkurencingumo didinimas verslumo ir ekonominės plėtros srityje modernizuojant
abipus sienos infrastruktūrą, kuri reikalinga jaunimo ekonominėms ir verslumo žinioms ir įgūdžiams lavinti bei stiprinti. Tiesiogiai su pagrindiniu tikslu susiję
ir kiti tikslai: infrastruktūros plėtra, ekonominių žinių sklaida, verslumo plėtros ir ekonominio mąstymo skatinimas.
Įgyvendinant projektą numatomos tokios veiklos: mokyklų rekonstrukcija, jaunųjų ekonomistų Klubo užsiėmimai, mainų programos, tarpusavio vizitai, Verslo
plėtros plano, skirto partneriams, sukūrimas.

PA 8
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/169

Investicijų
pritraukimas į
subalansuotą
bendruomenės
sporto
infrastruktūros
plėtrą

01/01/201431/12/2014

Pišo
rajono
savivaldybės
administracija

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija

1.1

Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija,
Lietuva, Alytaus apskritis.

Trumpas
aprašymas

Projektas skirtas bendrų aktyvaus sporto ir laisvalaikio veiklų įgyvendinimui, taip pat ir mažos ekonominės infrastruktūros modernizavimui: Pišo ZSO
vidurinės mokyklos stadiono komplekso ir bėgimo takų Butrimonyse rekonstrukcijai. Projekto įgyvendinimas tęsia sėkmingai pradėtą bendradarbiavimą ir
stiprina abiejų savivaldybių partnerystę, sprendžiant bendrą pasienio problemą - investicijų pritraukimą į pasienio regionus, siekiant užtikrinti sveikesnį ir
aktyvesnį bendruomenės narių gyvenimą. Projekte numatytos trys pagrindinės veiklos: investicijų įgyvendinimas (viešųjų pirkimų dokumentų parengimas,
pirkimų organizavimas, rekonstrukcijos darbai, užbaigimas), aktyvaus pasienio bendradarbiavimo veiklų skatinimas per bendrus renginius (dvi konferencijos
ir kelionė), projekto administravimas ir viešinimas.

LT-PL/170

Visi pasienio
keliai veda į
draugų namus

Trumpas
aprašymas

Šiuo projektu siekiama pagerinti mažos ekonominės susisiekimo infrastruktūros būklę, kuri veda į pasienio kaimo turizmo sodybas, verslo įmones,
bendruomenės narių namus. Pagrindinis tikslas - vietinių pasienio kelių plėtra, siekiant pagerinti transporto sąlygas ir atokias kaimiškas vietoves padaryti
kuo patrauklesnes turistams ir potencialiems investuotojams. Projekto metu numatyta rekonstruoti 4,92 km kelių: Punsko valsčiaus Morkusa gatvės, Alytaus
rajono savivaldybės kelio AL0016 Vaidaugai-Vaisodžiai ir Seinų apskrities kelio Jenorajście – Burbiszki rekonstrukcija. Tikslinė projekto grupė yra pasienio
bendruomenių vietos gyventojai, verslo įmonės, turistai, taip pat trys vietos savivaldos institucijos. Projektas sudarys geresnes gyvenimo sąlygas vietos
gyventojams ir suteiks galimybes pasienio regionams būti patrauklesniais turistams ir potencialiems investuotojams. Beto, projekto tikslinės grupės atstovai
turės galimybę išbandyti kelius dalyvaudami bendrose inovatyviose su ekologinėmis transporto priemonėmis veiklose: pasivažinėti rogėmis žiemą,
pasivažinėti vežimais pavasarį, pasivažinėti riedžiais vasarą ir stovyklauti rudenį. Planuojama, kad veiklose dalyvaus apie 120 dalyvių.

01/10/201331/10/2014

Punsko
valsčiaus
valdyba

Alytaus rajono
savivaldybės
administracija;
Seinų
apskrities
administracija

1.1

Lenkija, Palenkės vaivadija,
Lietuva, Alytaus apskritis.

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
1 140 948,00

901 270,08

ERPF skiriama
suma
969 805,80

766 079,56

PA 11
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
579731,5

ERPF skiriama
suma

LT-PL/171

Šilčiau + šviesiau
= pigiau:
Lietuvos ir
Lenkijos
bendradarbiavi
mas per sieną

01/10/201331/12/2014

Aštriosios
Kiršnos mokykla

Stare Juchy
bendruomenės
administracija

1.1

Lietuva, Alytaus apskritis;
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija.

Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra prisidėti prie konkurencingumo ir pasienio regiono našumo augimo modernizuojant mažos apimties infrastruktūrą ir skatinant
jaunimo aplinką tausojančias iniciatyvas, susijusias su ekologija, energijos taupymu bei jos efektyvumu. Projektu siekiama gerinti blogą esamos viešosios
infrastruktūros būklę ir blogą susisiekimą tarp pasienio regionų, padidinti investuotojų susidomėjimą regionu, skleisti daugiau žinių apie aplinką tausojančius
ir energiją taupančius sprendimus bei paskatinti glaudesnį kaimyninių šalių bendradarbiavimą.

492771,77

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama modernizuoti 2 viešosios paskirties pastatus. Be to, gatvių ir pėsčiųjų takų infrastruktūra bus pagerinta
įdiegiant naujas apšvietimo technologijas. Beto, yra planuojama surengti 8 bendrus renginius. Modernizuota viešoji infrastruktūra ir laukiami bendrų renginių
rezultatai turės ilgalaikį poveikį, kuris prisidės prie pasienio regiono konkurencingumo ir našumo augimo.

LT-PL/174

Turizmo abipus
sienos plėtra
Elke ir Alytuje

Trumpas
aprašymas

Projekto tikslas yra turizmo patrauklumo didinimas Elko ir Alytaus miestuose, sutvarkant miestų viešąsias aikštes, atliekant kultūrinio paveldo pastato rūsio
tvarkybos darbus, parengiant Elko ir Alytaus tarptautinę turizmo vystymo strategiją, publikuojant miestus pristatančią knygą su miestų įžymiomis vietomis,
žemėlapiais. Investicijų rezultatas - žmonės su negalia galės naudotis rekonstruotomis vietomis Elke ir Alytuje. Projekto įgyvendinimo metu bus
suorganizuoti 8 susitikimai: darbo grupė susitiks 4 kartus, įvyks 1 mokomasis vizitas Alytuje (20 dalyvių), 1 susitikimas Elke ir 1 Alytuje, kurių tikslas parengti Tarptautinę turizmo vystymo strategiją (14 dalyvių), baigiamoji projekto konferencija Elke (60 dalyvių). Projekto rezultatai teigiamai įtakos abiejų
šalių bendruomenes ir didins turizmo patrauklumą ir konkurencingumą abiejuose regionuose. Projekto rezultatai taip pat pagerins galimybes gauti turizmo
informaciją tiek miesto gyventojams, tiek turistams.

01/12/201331/12/2014

Elko miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

1.3

Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija,
Lietuva, Alytaus apskritis.

929407,5

789996,36

PA 12
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

LT-PL/175

Pasienis –
žaliasis sporto
tinklas

01/01/2014031/12/2014

Szypliszki vietos
bendruomenės
administracija

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

1.3

Lenkija, Palenkės vaivadija,
Lietuva, Marijampolės
apskritis.

334242,02

284105,71

Trumpas
aprašymas

Projekto bendrasis tikslas- Lietuvos ir Lenkijos pasieno gyvenimo kokybės gerinimas propaguojant ir įgyvendinant tvaraus sporto idėją.
Konkretūs tikslai:
1. Tarpvalstybinės sporto infrastruktūros ir įrengimų tobulinimas;
2. Tarpvalstybinių santykių stiprinimas sporto srityje;
3. Tarpvalstybinių nuoseklios sporto politikos plėtros problemų sprendimų vystymas.
Veiklos:
1. Darnaus tarpvalstybinio sporto valdymo tinklo sukūrimas (2 mokymų organizavimas; strateginio dokumento “Darnaus tarpvalstybinio pasienio sporto
plėtros programa” parengimas; naujos tarpvalstybinio bendradarbiavimo struktūros “Tarpvalstybinio žaliojo sporto tinklas” įsteigimas);
2. Esamos sporto infrastruktūros gerinimas (sporto salės renovavimas);
3. Pasienio “žaliosios” sporto žaidynės (numatomi suorganizuoti 2 tarptautiniai sporto renginiai - tarptautinė “žalioji” sporto stovykla ir pasienio “žaliosios”
sporto žaidynės).

LT-PL/178

Šviesesnė
kaimynystė

Trumpas
aprašymas

01/12/201331/12/2014

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

Elko miesto
savivaldybės
administracija

904368,49

1.1

768713,21

Lietuva, Alytaus apskritis;
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija.

Pagrindinė problema, kurią siekiama išspręsti - pagerinti pasienio miestuose energijos vartojimo efektyvumą. Pagrindinis projekto tikslas - energijos
vartojimo efektyvumo gerinimas Alytuje ir Elke, pakeičiant gatvių apšvietimo senus, neekonomiškus šviestuvus naujais, su ekonomiškomis lempomis.
Bendrasis projekto tikslas - skatinti tvarų pasienio miestų vystymąsi per bendrai įgyvendinamas veiklas, skirtas energijos vartojimo efektyvumo didinimui ir
naujų energijos tinklų rengimui. Projekto tikslinė grupė - Alytaus ir Elko miestų gyventojai. Tikslinė grupė iš šio projekto gaus ilgalaikę naudą - sumažės
energijos suvartojimas, padidės saugumas pasienio miestuose, sumažės anglies dioksido kiekis aplinkoje, pagerės apšvietimo kokybė miestų gatvėse.
Pagrindinės veiklos: apšvietimo modernizavimo darbai, bendrų renginių įgyvendinimas, projekto viešinimas.
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/179

Sporto ir kultūros
infrastruktūros
plėtra Lietuvos Lenkijos
pasienyje

01/09/201331/12/2014

Alytaus sporto ir
rekreacijos
centras

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija,
Elko kultūros
centras

1.3

Lietuva, Alytaus apskritis;
Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija.

Trumpas
aprašymas

Projekto tikslas - skatinti ir plėtoti sportinį ir kultūrinį turizmą Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione. Taip pat projektu siekiama skatinti Lietuvos ir Lenkijos
pasienio regionų jaunimo bendravimą ir bendradarbiavimą sporto ir kultūros srityje. Siekiant šio tikslo Alytuje bus pastatyta 3 aukštų sporto salė su 14 vietos
rūbine vyrams ir moterims, dušais, patalpa dviratininkams, patalpa treneriams, sale pirmame aukšte, antrame aukšte199 vietų balkonu žiūrovams, trečiame
aukšte 10 dviviečių kambarių laikinam apsistojimui. Atvykę sportininkai turės galimybę persirengti čia pat, kur sportuoja, nereikės gaišti laiko vykimui nuo
persirengimo kambarių į sportavimo vietą. Elke, siekiant bendrų projekto tikslų bus modernizuotos Elko kultūros centro patalpos: remontuojami pasažai ir
pagrindinis įėjimas, tuoletai vyrams, moterims ir neįgaliesiems, remontuojama pagrindinė foje, modernizuojama rūbinė bei prie pagrindinio įėjimo įrengiamas
liftas, kino salės, galerijos, pasažo oro kondicionavimo sistema.
Pastatyta ir rekonstruota infrastruktūra pasienio regione praplės sportinio ir kultūrinio turizmo galimybes pirmiausia abiejų regionų gyventojams, o taip pat ir
atvykstantiems turistams. Projekto rezultatai prisidės prie abiejų regionų konkurencingumo didinimo.

LT-PL/183

Bendradarbiavimo
stiprinimas tarp
Olecko ir Kazlų
Rūdos skatinant
turizmo plėtrą

Trumpas
aprašymas

Partneriai Olecko Ir Kazlų Rūdos savivaldybės įgyvendinę bendrą projektą sukūrė bendrą turistinį produktą „Nuotykių stovykla”. Kaip papildomą turizmo
plėtros elementą, partneriai siekia įtraukti ir dviračių turizmą. Tuo tikslu yra planuojama nutiesti pėsčiųjų-dviračių taką Olecke prie ežero šalia įrengtos
stovyklavietės (ir pėsčiųjų- dviračių taką Kazlų Rūdos parke. Projekte numatoma suremontuoti molą, esantį šalia stovyklos ir taip pat sutvarkyti žalumos
masyvą, siekiant pagerinti susisiekimą maudykloje (tarp prieplaukos baidarėms bei vandens dviračiams ir stovyklavietės). Projekto tikslinė grupė yra
jaunimas - 50 asmenų, kurie aktyviai dalyvaus partnerių inicijuotose veiklose: 10 dienų „Nuotykių stovykloje” ir 4 dienų dviračių turnyre. Dalyvavimas šiose
veiklose užtikrins glaudesnį ryšį tarp jaunosios kartos atstovų ir tai bus pagrindas regiono ateities bendradarbiavimui stiprinti. Projekto tikslas yra gyventojų
gyvenimo kokybės gerinimas ir turistinio konkurencingumo didinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regione, puoselėjant ir didinant Olecko ir Kazlų Rūdos
bendradarbiavimą, taip pat siekiant bendros dviračių infrastruktūros sukūrimo iki 2014 m. Projekto rezultatas bus dviračių takų trasų įjungimas į tarptautinę
dviračių trasų sistemą EUROVELO.

01/01/201431/12/2014

Olecko
bendruomenės
administracija

Kazlų Rūdos
savivaldybės
administracija

1.3

Lenkija, Varmijos-Mozūrų
vaivadija;
Lietuva, Marijampolės
apskritis.

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
1165657,67

540001,00

ERPF skiriama
suma
990809,01

459000,85

PA 12
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Projekto
numeris

Projekto
pavadinimas

Pradžia/
Pabaiga

Pagrindinis
partneris

Partneriai

Subprioritetas

Projekto vietovė

LT-PL/185

Lygumų
slidinėjimas turizmo plėtros
potencialas
Lietuvos ir
Lenkijos
pasienyje

01/09/201331/05/2014

Augustavo
savivaldybės
administracija

Druskininkų
Turizmo ir
informacijos
centras;
Goldapės
savivaldybės
administracija

1.3

Lenkija, Varmijos-Mozūrų ir
Palenkės vaivadijos;
Lietuva, Alytaus apskritis.

Trumpas
aprašymas

Projektas planuojamas įgyvendinti trijų savivaldybių teritorijose – dviejų Lenkijoje (Augustavo ir Geldapės) ir vienos Lietuvoje (Druskininkuose). Kiekviena
minėta savivaldybė, įtraukta į projektą, turi panašių tarpusavyje charakteringų bruožų. Visos savivaldybės turi patrauklią geografinę padėtį, taip pat atskirtos
nuo didesnių gyvenamųjų centrų (miestų). Atsižvelgiant į išvardintas sąlygas, viena pagrindinių vystomų verslo šakų projekto teritorijoje yra turizmas.
Projekto tikslas yra išspręsti jo įgyvendinimo srityje identifikuotas problemas, viena didžiausių iš jų – pernelyg trumpas turistinis sezonas. Šią sezoniškumo
problemą ypatingai skaudžiai jaučia vietinės aptarnavimo paslaugas teikiančios verslo įmonės, kurios sudaro regiono verslo pagrindą bei generuoja didesnę
vietinių gyventojų pajamų dalį.
Bendras projekto tikslas yra Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionų turistinio patrauklumo ir konkurencingumo didinimas, gerinant ir praturtinant turizmo
paslaugų pasiūlą. Projekto veiklos apima slidinėjimo įrangos nuomos punkto įkūrimą, slidinėjimo varžybų ciklo organizavimą, taip pat mokymo ir projekto
viešinimo veiklas. Šio projekto dėka turistinis sezonas būtų papildytas žiemos sezono laikotarpiu. Akivaizdu, kad tai generuos papildomas pajamas, kurias
sudarys nakvynės, maitinimo ir kitų papildomų paslaugų pirkimas regione.

LT-PL/191

Energetinio
efektyvumo
didinimas
pasienio regiono
švietimo
įstaigose

Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti oro kokybę mažinant oro užterštumo lygį pasienio regione.
Projekto objektas yra 3 mokyklų šiluminio efektyvumo gerinimas: mokyklos komplekso Nr. 8 Suvalkuose (PL), Dailės ir Volungės mokyklų Alytuje (LT)
sutvarkymas.
Viešųjų įstaigų šiluminio efektyvumo didinimas atitinka aplinkos apsaugos ir natūralios aplinkos išsaugojimą pasienio regione. Mokyklų pastatų šiluminio
efektyvumo didinimas pagerins jų energetinį efektyvumą ir sumažins sunaudojamos energijos kiekius. Tokiu būdu sumažės taršalų emisija į aplinką.
Projekte numatyti pažintiniai vizitai žmonėms, besidomintiems naujais pastatų energijos taupymo sprendimais (t.y. priežiūros inspektoriai, dizaineriai ir
rangovai) taip pat bus suorganizuotos aplinkosaugos švietimo pamokos lenkų ir lietuvių mokiniams.

01/12/201331/12/2014

Suvalkų miesto
savivaldybės
administracija

Alytaus miesto
savivaldybės
administracija

1.1

Lenkija, Palenkės vaivadija;
Lietuva, Alytaus apskritis.

Bendra
tinkama
finansuoti
suma
252849,00

1088678,49

ERPF skiriama
suma
214921,65

925376,71
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Bendra
tinkama
finansuoti
suma

ERPF skiriama
suma

LT-PL/193

Veiklios
kaimynystės
viešosios
paskirties erdvių
modernizavimas
– II etapas

01/11/2013 –
31/12/2014

Suvalkų
apskrities
administracija

Vilkaviškio
rajono
savivaldybės
administracija;
Šešupės
Euroregiono
Turizmo ir
informacijos
centras,
Vižainio
seniūnijos
administracija

1.1

Lenkija, Palenkės vaivadija;
Lietuva, Marijampolės
apskritis.

438692,5

372888,61

Trumpas
aprašymas

Pagrindinis projekto tikslas yra partnerių regionų konkurencingumo stiprinimas gerinant viešąją infrastruktūrą bei partnerių pasienio regionų bendruomenių
bendradarbiavimo stiprinimas. Kiti tikslai: 1) infrastruktūros statyba numatyto mažo judėjimo pasienio posto vietovėje Bolcie/PL; 2) rekreacinės zonos
statyba Viščiakaimio k./LT; 3) rekreacinių zonų statyba ir Šešupės vandens kelio ženklinimas Šakių rajone/LT; 4) prieinamumo žymėjimo prie traukos
objektų Suvalkų rajone gerinimas/PL; 5) dokumento parengimas – pasirinktų pasienio regiono sričių ūkio plėtros koncepcija. Minėti tikslai – tai pagrindinės
projekto veiklos. Jas papildys viešinimo veiklos - investicijų vietų atidarymo šventės, baigiamoji konferencija ceremonijų, kurioje bus pristatytas parengtas
pasienio regiono sričių ūkio plėtros planas, bendrų projektą viešinančių leidinių parengimas. Projekto rezultatai duos naudos partnerių regionų gyventojams,
verslininkams ir svečiams.
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