
 

 

 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė įgyvendina projektą (toliau – Kupiškio VVG) „Bendraujame 

be ribų“ finansuojamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonę ,,Teritorinis ir 

tarptautinis bendradarbiavimas“  

Projekto partneriai :  

 Kėdainių rajono vietos veiklos grupė 

 Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“ 

 

Projekto tikslai: 

Bendrasis tikslas – skatinti vietos iniciatyvas ir partnerystes, bendradarbiaujant ir keičiantis gerąja 

patirtimi kaimo plėtros srityje. 

Projekto tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, stiprinant materialinę bazę. 

 

        Projekto esmė – nešvaistyti pinigų įrangos nuomai tik keliems renginiams, o užtikrinti ilgalaikę, 

tarptautinių renginių organizavimo galimybę, įsigyjant mobilią sinchroninio vertimo sistemą. Siekiant kuo 

efektyviau ir racionaliau panaudoti lėšas, nėra tikslinga pirkti analogišką įrangą kiekviename rajone. 

Įvertinus tarptautinių renginių praktiką rajonuose, nutarta, kad optimaliausiai variantas įsigyti mobilų 

sinchroninio vertimo įrangos komplektą 40 asmenų. Taikant bendradarbiavimo principus, sudarius 

išankstinį renginių grafiką juo galima bus sėkmingai dalintis. 

         Projekto metu bus sukurta bendra organizacinė struktūra – asociacija (toliau – asociacija), įsigyta 

sinchroninio vertimo įranga bei užtikrinta galimybė ja nemokamai pasinaudoti bendruomenėms ir vietos 

veiklos grupėms organizuojant tarptautinius renginius Kėdainių, Rietavo bei Kupiškio rajonuose. 

Asociacijos steigėjai bus juridiniai asmenys – projekto partneriai: Kėdainių rajono vietos veiklos grupė, 

Kupiškio rajono vietos veiklos grupė ir Vietos veiklos grupė „Rietavo iniciatyvos“. 

          Projekto metu bus organizuoti du bendradarbiavimo renginiai – dvi tarptautinės konferencijos, 

po vieną Kėdainių VVG teritorijoje ir Rietavo VVG teritorijoje. Į konferencijas bus kviečiami visų 

projekte dalyvaujančių VVG bendruomenių atstovai bei užsienio partneriai. Renginiuose pristatysime 

įsigytą sinchroninio vertimo sistemą. Renginių metu bendruomenių atstovai bus pakviesti pasidalinti 

idėjomis, vyks darbas teminėse grupėse (amatų, jaunimo, teminių kaimų). Šių konferencijų tikslas – 

sudaryti sąlygas užmegzti naujus kontaktus, skatinti projektinių idėjų kūrimą bei stiprinti 

bendradarbiavimą tarp partnerių. 

2013 m. kovo 21 d. pasirašyta teritorinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti paramos sutartis. 

Sutarties Nr. 4TT-KP-12-1-0012-PR001. Bendra projekto vertė 70 043,55 Lt. Projekto trukmė nuo 2013-

03-01 iki 2013-09-30, bendra projekto trukmė 7  mėn.  
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