Ūdekų kaimo bendruomenės vietos projektas
„Mus vienija sportas“ Nr. PAKR-LEADER-6B-I-3-2
Vietos projekto vykdytojas Ūdekų kaimo bendruomenė, kodas 268294610, Pušyno g. 23,
Ūdekų k., Pakruojo r., bendruomenės pirmininkė Gitana Misiūnienė.
Projektas įgyvendinamas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Bendradarbiavimo tinklų
ir savanoriškos veiklos organizavimas“, LEADER-19.2-SAVA-8.
Sprendimas skirti paramą Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos sprendimas ,,Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus 2018 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. BR1-150 ,,Dėl projektų, kuriems skiriama parama
ir neskiriama parama pagal vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisykles, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ 2018 m. birželio 19 d. Nr. BR1154.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2018 m. liepos 2 d. Nr. PAKR-LEADER-6B-I-3-2.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. liepos 2 d.
Planuojama projekto pabaiga 2018 m. gruodžio 31 d.
Skirta paramos suma 19 139,59 Eur su PVM.
Projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Ūdekų kaimo bendruomenės nariams ir
Guostagalio sporto klubui „Uranas“ jaunimui įdomiai ir turiningai leisti laisvalaikį, sportuoti, būti
aktyviems ir sveikiems, ugdyti bendradarbiavimo ir savanorystės tradicijas.
Ūdekų kaimo bendruomenė projektą įgyvendina bendradarbiaudama su Guostagalio sporto
klubu „Uranas“. Projekto įgyvendinimo metu Ūdekų kaime bus įrengtos krepšinio ir tinklinio
aikštelės, Guostagalio laisvalaikio klubo „Uranas“ veiklos teritorijoje bus įrengti lauko treniruokliai.
Projektas prisidės prie bendros Ūdekų ir Guostagalio kaimų gyvenamosios aplinkos
patrauklumo didinimo. Įgyvendinus vietos projektą kaimuose išaugs aktyvaus laisvalaikio,
kultūrinių ir sporto pramogų galimybės, atsiras daugiau sportuojančių asmenų, pagerės jų fizinis
aktyvumas bei sveikata. Įgyvendinamas projektas ugdys kaimo bendruomeninių organizacijų ir kitų
NVO žmogiškuosius ir institucinius gebėjimus veikti kartu ir praktiškai realizuoti savanoriškos
veiklos potencialą.
Paramos intensyvumas 80 proc., paramos suma 19 139,59 Eur su PVM. Ūdekų kaimo
bendruomenė prie vietos projekto prisidės savanorišku darbu, nuosavomis lėšomis ir Pakruojo
rajono savivaldybės biudžeto lėšomis.
Pasiekimų rodikliai: įgyvendinus projektą projekto tikslinės grupės potencialių naudos
gavėjų skaičius bus 200, tai yra Ūdekų ir Guostagalio kaimuose gyvenantis jaunimas nuo 14 iki 29
m. ir skurdo riziką patiriantys asmenys. Į projekto veiklų įgyvendinimą bus įtraukti 13 įvairaus
amžiaus savanorių. Projekto rezultatams pristatyti gyventojams ir svečiams bus suorganizuoti du
renginiai. Numatoma po 40 dalyvių kiekviename renginyje. Projekto rezultatais naudosis 3
seniūnijų (Linkuvos, Guostagalio, Žeimelio) kaimų gyventojai.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – plakatas.

