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Nėra neišsprendžiamų problemų
Rengiantieji vietos projektus ES paramai gauti dažnai klaidingai įsivaizduoja, ką
akcentuoti prašant paramos: vieni stengiasi savo tikslus grįsti tik rėmėjo poreikiais ir
interesais, kiti mano, kad pagrąžinus faktus apie organizaciją yra didesnė tikimybė gauti
paramą, treti įsivaizduoja, kad kuo daugiau paramos prašys, tuo daugiau jos gaus. Lapkričio 22
d. Kupiškio raj. VVG organizuotuose mokymuose „Projektas: nuo idėjos iki rezultato“ ir
lapkričio 29 d. mokymuose „Projektų, finansuojamų pagal vietos plėtros strategiją, rengimo
praktiniai aspektai“ LEADER metodo įgyvendinimo akredituota konsultantė Reda
Kneizevičienė suinteresuotus pareiškėjus supažindimo su dažniausiai pasitaikančiomis
paraiškų teikimo problemomis, pateikė konkrečių sprendimo būdų ir patarimų.
Specialistė pabrėžė, kad vietos projektas pirmiausia turi atitikti priemonės tikslus,
nepažeisti ES horizontaliųjų sričių bei vietos projekto tęstinumo. Seminaruose pareiškėjai
sužinojo, kas yra projekto valdymo ciklas, analizavo savo projekto vizijos problemas (pagal
schemą: pasekmės ←problema→ priežastys). Lektorė akcentavo, kad visi kilę sunkumai yra
išsprendžiami, o konkreti problema turi būti apibrėžiama kaip susidariusi nepageidaujama
situacija, bet ne kaip sprendimo nebuvimas (arba pageidaujamos ateities nebuvimas).
Dėstytoja patarė, kaip formuluoti ir planuoti projektus, juos rengiant nebijoti pokyčių, kurie
projektą gali net patobulinti. Labai svarbu sudaryti darbo planą, numatyti kiekvieno
konkretaus darbo trukmę, laiką, paskirti už įgyvendinimą atsakingą asmenį, grupę ar instituciją
ir, esant reikalui – numatyti darbui atlikti reikalingų lėšų bei jų šaltinius.
Dalyviai ėmėsi ir praktinių užduočių: išklausę lektorės patarimų sudarinėjo projektų
biudžetus. Projekto biudžetas – visas projekto veiklos sritis apimantis išlaidų planas (sąmata),
leidžiantis planuoti ir kontroliuoti išlaidas projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Geras biudžetas,
pasak R. Kneizevičienės, turi būti išsamus, jame būtina nurodyti išlaidas, jas pagrįsti. Taip pat
lektorė su bendruomenių atstovais aptarė, kaip organizuoti ir vertinti projektus, kaip valdyti
komandą ir partnerius, paskirstyti atsakomybę, įtraukti bendruomenės narius, viešinti ir
vertinti projektą, valdyti lėšas.
Patarimai ruošiant LEADER metodo vietos projektus:
atidžiai susipažinti su Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos taisyklėmis;
įsidėmėti administravimo reikalavimus ir paraiškų vertinimo kriterijus;
pasitikrinti idėją su tiksline grupe ir potencialiai suinteresuotomis šalimis;
suformuoti aiškius, konkrečius, išmatuojamus, įvykdomus tikslus ir uždavinius;
numatyti projekto pasiekimų ilgalaikiškumą ir tęstinumą;
sudaryti darbo planą ir laikytis loginės matricos struktūros;
parengti realistinį biudžetą, bendrauti su partneriais, surinkti priedus, pagrindžiančius
organizacijos gebėjimus;
nuolat konsultuotis.

1

Gruodis, 2010

2 p.

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė

*
*
*
Kupiškio raj. VVG darbuotojai įgijo patirties
Daugelyje Lietuvos rajonų vietos plėtros strategijos, įgyvendinamos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2007-2013 metų krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų
įgyvendinimas“, yra jau įsibėgėję arba įgauna pagreitį. Nors daugelyje rajonų strategijos yra skirtingos, bet
VVG darbuotojams tenka susidurti su panašiomis problemomis: yra klausimų, kuriems atsakyti neturime
pakankamai informacijos, keičiasi kai kurios tasyklės ir nuostatos. Norėdami pasidalinti patirtimi ir
išsiaiškinti kilusias problemas Šiaurės Rytų Lietuvos VVG atstovai lapkričio 3 d. Kupiškio rajone susirinko į
apskritojo stalo diskusiją „LEADER metodo įgyvendinimo aktualijos“.
Neformalioje, bet dalykiškoje diskusijoje dalyvavo Kupiškio, Pasvalio, Rokiškio, Biržų, Utenos,
Panevėžio, Ignalinos, Anykščių, Zarasų, Švenčionių, Molėtų rajonų VVG darbuotojai, Nacionalinės
mokėjimo agentūros (NMA) atstovės ir Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) alternatyvios veiklos skyriaus
vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė.
Susirinkę nagrinėjome sudėtingesnius galimų vietos projektų idėjų atvejus, mokėjimo
prašymuose pasitaikančius netikslumus, aptarėme vietos projektų pareiškėjams ir administruojantiems
asmenims skirtų mokymų aktualijas, kaimų atnaujinimo ir plėtros įgyvendinimo problemas.
N. Padvaiskaitė išaiškino numatomus vietos plėtros strategijos administravimo taisyklių pakeitimus,
Lina Brūzgienė, NMA Mokėjimų prašymų skyriaus vyriausioji specialistė, įvardijo pagrindines mokėjimo
prašymuose daromas klaidas. Diskusijos dalyviai patys drąsiai kėlė rūpimus klausimus, o dalyvavusios
NMA atstovės dalijosi patirtimi ir siūlė galimų sprendimų.
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Kviečiame
Gruodžio 9 d. 9 val. kviečiame Jus dalyvauti mokymuose „Projektų, finansuojamų pagal vietos
plėtros strategiją, administravimo ypatumai“. Juose bus aiškinama, kokius dokumentus pateikti, jei vietos
projekte numatyti statybos, kapitalinio remonto ir rekonstrukcijos darbai, mokoma žemės teisėtumo
dokumentų pateikimo tvarkos, teikti mokėjimo prašymų grafiką. Kviečiame dalyvauti visus suinteresuotus
galimus pareiškėjus. Mokymai vyks Kupiškio raj. verslo informacijos centre, Gedimino g. 34.
Gruodžio 22 d. 9 val. VVG narius kviečiame dalyvauti mokymuose „Etiketas“. Atestuota įvaizdžio
konsultantė bei trenerė Alvyda Jasilionytė patars dalykinio etiketo (kūno kalba, svečio sutikimas,
efektyvus klausymasis, tarptautinė komunikacija) ir naujų technologijų etiketo (modernios technologijos,
telefono etiketas, faksas, konferencija, trumposios žinutės, e. pašto etiketas, pokalbiai socialiniuose
tinklapiuose) klausimais. Mokymai vyks Kupiškio raj. verslo informacijos centre, Gedimino g. 34.
Visus norinčius prašome registruotis:
Tel. (8 459) 51475, e. paštas: murnikovadina5@gmail.com
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