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PROJEKTO TERITORIJA: Pietų Lietuva ir Palenkės regionas 
 

 

PROJEKTO LAIKOTARPIS: 2017-04-01 - 2018-12-31 (18 mėn.) 
 

 

PROJEKTĄ ĮGYVENDINA: 

  Pagrindinis partneris: 

  Dzūkijos nacionalinis parkas 
 

 

  Susiję partneriai:  

  Lietuvos ornitologų draugija; Bierbža NP 
 

PROJEKTO BIUDŽETAS: ~ 1 mln. Eur (lėšas paskirstant maždaug 
proporcingai tarp partnerių – LOD mažiausias ~ 0,3 mln. Eur) 
 

PROJEKTĄ FINANSUOJA: 

INTERREG Lietuva-Polska – 85%  

Nacionalinės institucijos– 7,5 % 

Projekto partneriai – 7,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Projekto tikslai:  

 Plėtoti ornitologinį turizmą, tam panaudojant 
vietos gamtos paveldą ir esamus pajėgumus 
Dzūkijos-Palenkės regione; 

 Gerinti gamtos vertybių apsaugos būklę, pritaikant 
juos darniam turizmui; 

 Plėtoti ornitologiniam turizmui būtiną  
infrastruktūrą ir esamus pajėgumus. 

 



 

 
 

 

 

Projekto indikatoriai: 

 Apsistojusių nakvynei gamtos turistų skaičius; 

 Sutvarkytų gamtos paveldo objektų skaičius; 

 Suformuotų ornitologinio turizmo maršrutų skaičius; 

 Įrengtų naujų infrastruktūros objektų, skirtų gamtinio turizmo 
plėtrai skaičius; 

 Ornitologinio turizmo plėtrai skirtuose mokymuose dalyvavusių 
suinteresuotų institucijų ir žmonių skaičius; 

 Visuomenei skirtų ornitologinio turizmo renginių dalyvių skaičius; 

 Pranešimų ir straipsnių žiniasklaidoje skaičius: straipsniai, radijo, 
TV laidos; 

 Ornitologiniam turizmui skirti informaciniai produktai: leidiniai, 
filmas, parodos, stendai, žemėlapiai; 

 Internetinio įrankio sukūrimas. 

 



 

 
 

 

 

Projekto metu visi trys projekto partneriai įgyvendins 7 
pagrindines veiklas (standartiškai numatomas 
INTERREG programos)  

 

Projekto veiklų struktūra: 

 Infrastruktūros įrengimas; 

 Gamtotvarkos darbai; 

 Informacinių produktų turistams ir lankytojams kūrimas; 

 Mokymai, seminarai, pažintinės kelionės; 

 Projekto administravimas; 

 Projekto rezultatų viešinimas; 

 Projekto užbaigimas/atsiskaitymas. 

 



7 veiklos apima 32 subveiklas Dzūkijoje (LT):  
 

 Infrastruktūros įrengimas – 8 subveiklos (5 LOD); 

 Gamtotvarkos darbai – 4 subveiklos (2 LOD); 

 Informacinių produktų turistams ir lankytojams 
kūrimas – 8 subveikos (7 LOD); 

 Mokymai, seminarai, pažintinės kelionės – 3 
subveiklos (3 LOD); 

 Projekto administravimas (visi partneriai); 

 Projekto rezultatų viešinimas – 7 subveiklos (7 LOD); 

 Projekto užbaigimas/atsiskaitymas (visi partneriai). 

 

 

Parengiamosios veiklos 




