Pašušvio bendruomenės vietos projektas
„Judėk daugiau – gyvenk ilgiau“
Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-12-2-2019
Vietos projekto vykdytojas Pašušvio bendruomenė, kodas 171770082, Mokyklos g. 2,
Pašušvio mstl., Radviliškio r.
Projektas įgyvendinamas pagal vietos veiklos grupės „Radviliškio lyderis“ vietos plėtros
strategijos „VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategiją 2016 – 2023 m.“ II
prioriteto „Bendruomenės telkimas ir jaunimo įgalinimas mažinti socialinę atskirtį“ priemonę Nr.
LEADER-19.2.-SAVA-9 „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“.
Sprendimas skirti parama. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
direktoriaus pavaduotojo 2020 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. BR1-8.
Vietos projekto vykdymo sutartis 2020 m. sausio 22 d. Nr. RADV-LEADER-6B-JIK-122-2019/ 42VS-PV-19-1-09724-PR001
Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. kovo 1 d.
Planuojama projekto pabaiga 2020 m. rugpjūčio 5 d.
Projekto tikslas – puoselėjant bendruomeniškumą ir kuriant tematinius bendradarbiavimo
tinklus su kitomis bendruomenėmis plėtoti sveikos gyvensenos ir sporto veiklas, gerinti jaunimo
užimtumą, bei vykdyti veiklas, susijusias su krašto tradicijų pažinimu.
Bendruomenė šio projekto pagalba planuoja įrengti Pašušvio bendruomenėje pusinę
krepšinio aikštelę ir lauko treniruoklius bei surengti sporto populiarinimo renginių ciklą, skirtą
jaunimo užimtumui didinti. Taip pat bus surengiamas projekto rezultatų pristatymo renginys „Judėk
daugiau – gyvenk ilgiau“ su sporto populiarinimo veiklomis jaunimui - tinklinio ir krepšinio
varžybomis, bei vaikams ir paaugliams skirtomis įdomiomis pramogomis. Vyresnio amžiaus
žmonėms planuojama skaityti paskaitas apie sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją, o jaunimui
paskaitas apie sveikos mitybos įgūdžių formavimą, bei surengti parodomąją karate programą.
Siekiant kokybiškai įgyvendinti projektą ir kurti, bei plėtoti bendradarbiavimo tinklus yra
reikalingi patikimi ir savo indėliu prisidedantys prie projekto įgyvendinimo partneriai:
Radviliškio rajono savivaldybės administracija (prisideda piniginiu įnašu), Mėnaičių, Kairėnų
kaimo, Grinkiškio bei Baisogalos priestočio „Imantai“ bendruomenės.
Pusinė krepšinio aikštelė ir treniruokliai bus įrengiami žemės sklype, esančio adresu:
Pašušvio mstl., Grinkiškio sen., Radviliškio r. sav., kuris nuosavybės teise priklauso Pašušvio
bendruomenei.
Įgyvendinus projektą „Judėk daugiau – gyvenk ilgiau“, įrengus pusinę krepšinio aikštelę,
suorganizavus sveikos gyvensenos puoselėjimo renginius, bei jaunimo užimtumo skatinimo
renginius įtraukiant į sportines ir edukacines veiklas, bei surengiant vasaros renginį – Pašušvio ir
Grinkiškio miestelių, Mėnaičių, Kairėnų, Baisogalos kaimų viešasis gyvenimas bus pagyvintas ir
atnaujintas. Įgyvendinat numatytas veiklas, bus skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas tarp
skirtingų bendruomenių, kuriant ryšius ir mažinant socialinę kaimo žmonių atskirtį, jaunimas
įtraukiamas prisidedant prie projekto rengimo ir įgyvendinimo.
Paramos intensyvumas 80 proc., prašoma paramos suma 37 895,00 Eur su PVM. Projekto
partneris Radviliškio rajono savivaldybės administracija prie projekto prisidės 20 proc. biudžeto
lėšomis (t. y. iki 9 950,00 Eur su PVM).

Pasiekimų rodikliai:
Eil.
Rodiklio pavadinimas
Nr.
1.
Projekto naudos gavėjų skaičius (vnt.)
2.
Projekto veiklų skaičius (vnt.)
3.
Projektinė naudos gavėjų teritorinė aprėptis pagal
seniūnijas (vnt.)
4.
VVG teritorijos gyventojų, gaunančių naudą dėl
pagerintos infrastruktūros, skaičius (vnt.)
5.
Renginių skaičius (vnt.) ir planuojamų dalyvių skaičius
5.1. Paskaitų (seminarų) ciklas sveikatos temomis (vnt.) ir
planuojamas dalyvių skaičius (asm.)
5.2. Sporto renginių ciklas (vnt.) ir planuojamas dalyvių
skaičius (asm.)
5.3. Projekto pristatymo renginys (vnt.) ir planuojamas
dalyvių skaičius (asm.)

Pasiekimo reikšmė
301
4
2
2984
7 vnt.
3 vnt.

190 asm.
45 asm.

3 vnt.

45 asm.

1 vnt.

100 asm.

Pradėjus vykdyti projekte numatytus darbus, bus vykdomas projekto viešinimas, kuris
bus įgyvendinamas paramos viešinimo aiškinamajame stende adresu: Pašušvio mstl., Grinkiškio
sen., Radviliškio r. sav. Taip pat įsigyta įranga bus paženklinta viešinimo lipdukais.

