
 
   

 

TARPTAUTINIO DALYKINIO SUSITIKIMO RODO SALOJE ATASKAITA 

2012-05-07 

Kupiškis 

Šių metų balandţio 24 -28 dienomis Kupiškio, Jurbarko ir Akmenės rajonų vietos veiklos 

grupių nariai ir darbuotojai dalyvavo dalykiniame susitikime Rodo saloje, Graikijoje. Susitikimo 

tikslas - susipaţinti su Graikijos Dodekanisa regiono plėtros agentūros (ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε.) patirtimi, įgyvendinant priemones, susijusias su kaimo atnaujinimu ir 

plėtra. Susitikimo metu buvo lankomi projektai, finansuoti ES lėšomis.  

Dodekanisa plėtros agentūros teritorija apima Dodekanisa salyną, tai 12 didesnių ir 150 

maţesnių rytinės Graikijos salų grupė. Daugiausia projektų įgyvendinama maţosiose salelėse, taip 

skatinant jų gyvybingumą. Didţiausia problema su kuria susiduria agentūra – pareiškėjų trūkumas. 

Nedaugelis ryţtąsi investuoti į maţas gyvenvietes, neturinčias nei mokyklos, nei gydymo įstaigos. 

Agentūros darbuotojai pastebėjo, kad geriausių rezultatų, ieškant investuotojų, duoda ne gyventojų 

kvietimas į konferencijų sales ir pasakojimas apie LEADER metodo programos privalumus, bet 

tiesioginis bendravimas su pavieniais vietos gyventojais ir raginimas įgyvendinti projektus. 

Dodekanisa plėtros agentūra įkurta 1993 metais, šiuo metu ji dirba su trimis priemonėmis: 

LEADER kryptis (6 mln. eurų), Ţuvininkystės kryptis (5 mln. eurų) ir 3 kryptis (1 mln. eurų). 

Agentūroje dirba 11 darbuotojų. LEADER ir ţuvininkystės kryptims agentūroje suformuotos 

atskiros valdybos, kurios priima sprendimus dėl paramos skyrimo. VVG teritorijoje gyvena apie 

130 tūkst. gyventojų. 

Dodekanisa plėtros agentūros VVG – lyderė Graikijoje, ji turi daugiausiai įgyvendinamų ir 

jau baigtų įgyvendinti vietos projektų. Gerus rezultatus lėmė tai, jog VVG savo veiklą pradėjo 

vykdyti dar neprasidėjus ekonominei krizei. Kadangi VVG administruoja ir paramos lėšas, VVG 

turi gauti banko garantiją, o prasidėjus bankų krizei, vėliau startavusios VVG buvo priverstos ilgai 

laukti ir jos tik dabar pradeda įgyvendinti vietos plėtros strategijas. Dodekanisa plėtros agentūros 

vietos plėtros strategijoje numatyta įgyvendinti 45 projektus - šiuo metu baigti 15 vietos projektų, 

dar 15 įgyvendinami. Maksimali paramos suma vienam projektui siekia 300 tūkst. eurų, tačiau jei 

projektas susijęs su viešbučių veikla – parama siekia 600 tūkst. eurų. 

Daugiausia inicijuojama pelno projektų, susijusių su turizmu ir viešbučių verslu. Pelno 

projektams kompensuojama 35 proc. projekto vertės. Nevyriausybinės (daugiausia kultūrinės) 

organizacijos remiamos nuo 75 proc. iki 90 proc. projekto vertės, priklausomai nuo pareiškėjų 

statuso ir projekto pobūdţio. Savivaldybių kaimo atnaujinimo projektai remiami 100 proc. 

 

Dalykinio susitikimo išlaidų finansavimo šaltiniai: Kelionė finansuota Kupiškio VVG 

strategijos ,,Kupiškio rajono integruota 2007-2013m. vietos plėtros strategija gyvenimo kokybei 

kaime gerinti“ lėšomis. Tarptautiniame susitikime iš Kupiškio VVG  dalyvavo 1 dalyvis. 

  

Ataskaitą pateikė: Alma Valiušienė 

 


