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Vietos veiklos grupės dalinosi patirtimi
Sausio 21 d. Kupiškio raj. vietos veiklos grupės (VVG) atstovai dalyvavo Utenos regiono
VVG surengtoje Šiaurės Rytų Lietuvos regiono konferencijoje, kurioje aptarė planuojamus
bendradarbiavimo projektus, pasidalino ir pasisėmė idėjų, įkvėpimo bei patirties.
VVG turi galimybę bendradarbiaudami su Lietuvos ir kitų šalių kolegomis, įgyvendinti ir
tarptautinius, ir teritorinius kaimo plėtrai naudingus bendradarbiavimo projektus. Tokie
projektai remiami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos (KPP) IV krypties
„LEADER metodo įgyvendinimas" priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“.
Neoficialūs susitikimai jau buvo surengti Rokiškio, Biržų, Pasvalio bei Kupiškio rajonuose.
Tradiciškai susirinkę Kupiškio, Utenos, Zarasų, Ignalinos, Molėtų, Anykščių, Rokiškio, Panevėžio,
Biržų rajonų VVG administracijos darbuotojai diskutavo apie pasitaikančias sudėtingas situacijas,
susijusias su bendradarbiavimo projektais. Dalyviams padėjo Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM)
kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė, ŽŪM alternatyviosios veiklos skyriaus
vedėja Regina Voverytė, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) kaimo plėtros programų
departamento direktoriaus pavaduotoja Vida Ačienė ir NMA kaimo vystymo programų skyriaus
vedėja Aurelija Ložytė.
R. Voverytė dar kartą akcentavo, kad tarptautinio bendradarbiavimo projektai gali būti
sudaromi tarp mažiausiai dviejų partnerių - VVG, veikiančių Lietuvos Respublikos ir Europos
Sąjungos (ES) ar trečiųjų šalių teritorijoje. Susitikime aiškintasi, jog viena VVG vienu metu gali
įgyvendinti kelis teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektus arba dalyvauti kaip
partneris. Patys projektai turi būti įgyvendinami bendradarbiaujančiųjų VVG teritorijose, vienos iš
bendradarbiaujančių VVG teritorijoje ir įgyvendinami dviem etapais: projekto inicijavimo
(ikiprojektinė veikla) bei projekto įgyvendinimo. Šiuo metu visi sustikime dalyvių atstovauti šalies
VVG yra ikiprojektinės veiklos etape. Būtent todėl šios diskusijos ir susitikimai yra reikšmingi - juk
mūsų problemos vienodos, galima pasidalinti patirtimi ir rasti visiems tinkančių sprendimo būdų.
Atstovai iš ŽŪM bei NMA priminė, kad kiekvienai VVG per visą 2007-2013 metų laikotarpį
gali būti skirta ne daugiau kaip 282.317 litų paramos lėšų. Šią paramą galima panaudoti tiek
tarptautinio, tiek teritorinio bendradarbiavimo projektams.
Diskutuojant išryškėjo galimos teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo kryptys, šiuo
metu svarstoma keletas bendrų projektinių sumanymų: pavyzdžiui, dviračių maršrutas Šimonių
girioje, nurodant lankytinus objektus, bei dviračių maršrutas, kuris supažindintų su Kupiškio
rajono dvarais (Antašavos rūmais, Noriūnų, Komarų, Salamiesčio Tiškevičių bei Adomynės
dvarais). Ne visi žino, kad Kupiškio rajone pelkės užima net 3.697 ha plotą, todėl, pasitelkiant
tarptautinę pagalbą, numatoma įgyvendinti su jomis susijusį projektą: nutiesti pažintinį pelkių
maršrutą.
Po dalykinės diskusijos buvome pakviesti apžiūrėti Vytauto Valiušio keramikos
muziejaus. Lilija Jovariene, Utenos kraštotyros muziejaus direktorė, pristatė muziejaus veiklą bei
jo įkūrėją V. Valiušį, šis projektas buvo finansuojamas pagal įgyvendinamą Aukštaitijos
bendruomenių asociacijos VVG bandomąją integruotą strategiją.
Daugiau informacijos apie KPP priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“
galite rasti Žemės ūkio ministerijos tinklapyje www.zum.lt.
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Informuojame
Sausio 28 d. 11 val. įvyko Kupiškio rajono VVG valdybos posėdis.
Posėdyje patvirtintos bendrosios ir specialiosios taisyklės pareiškėjams, teikiantiems vietos projektų
paraiškas pagal vietos plėtros strategiją „Kupiškio rajono integruota 2007-2013 m. vietos plėtros strategija
gyvenimo kokybei kaime gerinti“.
Posėdyje nutarta paskelbti pirmąjį kvietimą teikti vietos projektus. Vietos projektų paraiškos bus
renkamos daugiau kaip mėnesį: nuo šių metų vasario 7 d. iki kovo 31 d., 17 val. Daugiau informacijos
tinklapyje www.kvvg.lt

Kviečiame
Vasario 9 d. 11 val. šaukiamas Kupiškio rajono VVG eilinis ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimas vyks Kupiškio raj. turizmo ir verslo informacijos centre, Gedimino g. 34-5.
Susirinkimo darbotvarkė:
1. Dėl 2010 m. Kupiškio rajono VVG veiklos ataskaitos.
2. Dėl Kupiškio rajono VVG metinio nario mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarkos.
3. Dėl naujų narių priėmimo.
4. Kiti klausimai.
Daugiau informacijos:
Telefonas 8 656 50534
E. paštas neringa.antasava@gmail.com
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