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Taisyklių netobulumas – kliūtis įsisavinant ES paramą

Šiemet ir toliau vietos veiklos grupės (VVG), pasinaudojant Europos Sąjungos (ES) lėšomis,
skatinamos įgyvendinti vietinius bei tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Dalis VVG jau
suplanavusios projektus pagal šią priemonę, tačiau dėl taisyklių netobulumo ne visi sumanymai
galėjo būti realizuoti. Aptarti, diskutuoti ir rasti sprendimus vasario 3 d. Kupiškio VVG pirmininkė
Neringa Čemerienė kartu su kitais VVG atstovais buvo pakviesti į apskrito stalo diskusiją su Žemės
ūkio viceministru Aušriu Macijausku, Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) direktoriumi Sauliumi
Silickiu, Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos
skyriaus vyriausiąja specialiste Ilona Sadovskaite bei NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų
departamento Kaimo vystymo programų skyriaus vedėja Aurelija Ložyte.
Kiekviena VVG buvo paprašyta teikti pastabas, patarimus ar patobulinimus dėl Lietuvos
kaimo plėtros 2007-2013 m. programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonės
„Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ taisyklių ydų, tikėdamiesi geresnio taisyklių keitimo
projekto bandėme išskirti niuansus, kurie stabdo ir trukdo priemonės įgyvendinimą. VVG atstovai iš
visos Lietuvos aktyviai diskutavo aktualiais projektų rengimo ir jiems įgyvendinti reikalingų remiamų
veiklų bei bendrųjų išlaidų sąvokų praplėtimo numatant statybą, naujų investicijų numatymu
papildant tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą viešųjų erdvių sutvarkymo išlaidomis, investicijomis į
žemę ir kitais klausimais.
I. Sadovskaitės pranešime „ES paramos teritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo
projektams teikimo nuostatos“ pristatyta naujovė – laikinasis pritarimas, galiojantis 9 mėn. Ilgesnis
terminas, pasak specialistės, numatytas tam, kad projekto partneris spėtų gauti laikiną pritarimą ir
savo šalyje. Primename, kad tarptautinio bendradarbiavimo projektai gali būti sudaromi tarp
mažiausiai dviejų partnerių - VVG, veikiančių Lietuvos Respublikos ir ES ar trečiųjų šalių teritorijoje.
Taip pat ŽŪM specialistė įspėjo, kad ieškant partnerių, reikėtų atkreipti dėmesį į Europos tinklo
nuorodą –enrd.ec.europa, čia skelbiami tarptautiniai projektai bei ieškoma partnerių.
Įpusėjus diskusijai, NMA atstovė A. Ložytė pateikė klausytojams atsakymus į iš anksto
pateiktus klausimus. Vieni dažniausiai pasitaikančių – aktualios problemos, susijusios su strategijų ir
mokymų projektų administravimu, kalbėta apie savanoriškų darbų patikras ir įkainio skaičiavimą,
vietos projektų vykdytojų viešųjų pirkimų vertinimą, teikti pasiūlymai dėl mokėjimo prašymų sumų
mažinimo ir suvienodinimo su avansinio mokėjimo prašymo sumomis ir kt.
Tam, kad sėkmingai ir sklandžiai VVG įgyvendintų vietinius bei tarptautinius projektus, daliai
pasiūlymų pritarta ir šiuo metu jau parengtas tarpteritorinio bendradarbiavimo taisyklių keitimo
projektas.
Visą informacija apie Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos IV krypties „LEADER
metodo įgyvendinimas“ priemonę „Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas“ galite rasti Žemės
ūkio ministerijos tinklapyje www.zum.lt.
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Informuojame
Vasario 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės taryba nusprendė pritarti projektams: “Puponių kaimo
buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“ „Skapiškio kultūros namų pastato
dalies patalpų pritaikymas Skapiškio bibliotekos poreikiams“, Kupiškio rajono Adomynės pagrindinės mokyklos
„Šilta ir jauki mokykla kaime“, „Alizavos administracinių patalpų pritaikymas bendruomenės veikloms“, „Poilsio ir
sporto erdvės „Valakai“ įrengimas“, „Noriūnų buvusio bendrabučio pastato dalies pritaikymas vietos
bendruomenės poreikiams“, „Juodpėnų buvusios mokyklos pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės
poreikiams“, „Kreipšių kaimo buvusio darželio pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“,
„Subačiaus miestelio buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, „Miliūnų kaimo
buvusios mokyklos pastato pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, „Salamiesčio buvusio vaikų lopšeliodarželio pastato dalies pritaikymas vietos bendruomenės poreikiams“, teikiamiems Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai finansavimui gauti. Nuspręsta leisti keisti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybes teise
priklausančio, šiuo metu pagal panaudos sutartį naudojamo pastatų paskirtis ir atlikti rekonstrukcijos darbus. Tuo
pačiu pritarta dalyvauti šių projektų partnerio teisėmis bei nustatytas partnerio įnašas (iki 10 proc. projekto
vertės) natūra – perduotų pagal panaudos sutartį patalpų vertei.
Visą informaciją rasite - www.kupiskis.lt ir www.kvvg.lt svetainėse.
Vasario 9 d. val. įvyko KVVG eilinis visuotinis susirinkimas. Buvo nutarta patvirtinti 2010 m. veiklos
ataskaitą, finansinę ataskaitą bei KVVG nario metinio mokesčio dydžio ir mokėjimo tvarką.
Susirinkimo metu priimti du nauji nariai - Danguolė Mašauskienė ir Algirdas Venckus.

Kviečiame
Kovo 7 d. 8.00 val. VVG narius kviečiame dalyvauti mokymuose „Pasirengimas teikti paraiškas pagal
priemonę „Kaimų atnaujinimas ir plėtra“. Mokymai, kuriuos ves Vyta Semėnienė, vyks Kupiškio rajono turizmo ir
verslo informacijos centre, Gedimino g. 34-5.
Kovo 10 d. 8.00 val. kviečiame Jus dalyvauti mokymuose „Paraiškų pildymas pagal priemonę „Kaimų
atnaujinimas ir plėtra“. Mokymai vyks Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centre, Gedimino g. 34-5.

Daugiau informacijos:
Telefonas 8-459 51 475
E. paštas neringa.antasava@gmail.com
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