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Pažangaus kaimo 
tinklaveikos kūrimas
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INFORMACINIS RENGINYS

2021 06 14 Druskininkų r. VVG 
2021 06 17 Kauno r. VVG

2021 06 20  Panevėžio r. VVG
2021 06 21 Dzūkijos VVG



Renginio eiga



1. Projekto gimimas



Idėja+GALIMYBĖ

= PROJEKTAS 



Finansavimo šaltiniai ir partneriai
GALIMYBĖ. Teritorino bendradarbiavimo projektas įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

PROJEKTO KOORDINATORIUS PARTNERIAI

PARTNERIS RAJONE 



Idėja ne kartą  gludinta 
nuotoliniu būdu, svajota apie 

gyvus susitikimus ☺



PROJEKTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
LABAI SVARBŪS

Tikslas – skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką.

Uždaviniai:

1. Įgalinti bendruomenines organizacijas pažangaus kaimo vystymuisi.

2. Sukurti pažangaus kaimo judėjimą partnerių VVG teritorijose.



2. Projekto veiklos



Projekto veiklos 1 

1. Informaciniai, pristatomieji renginiai bendruomenėms 4 vnt. visų 
partnerių teritorijose.

Renginių tikslas „užnorinti“ dalyvauti projekte. 

Bendruomeninės organizacijos (toliau – BO) turi informuoti VVG apie norą dalyvauti!



Projekto veiklos 2 
2. Kaimo bendruomeninių organizacijų pažangaus kaimo strategijų kūrimo 
renginiai;

Kauno r. VVG - 10 bendruomeninių organizacijų,

Panevėžio r. VVG – 8 bendruomeninės organizacijos,

Druskininkų VVG – 6 bendruomeninės organizacijos, 

Dzūkijos VVG – 4 bendruomeninės organizacijos.

Kiekvienoje BO vyks po 5 renginius (po 4 val.), skirtus BO pažangaus kaimo strategijai parengti. 

Iš viso bus parengtos 28  BO pažangaus kaimo strategijos ir jų vizualinis pateikimas el. formate

BO gaus:

Renginio moderatorių - 5 vnt., aprūpinimą kavos pertraukomis, trumpą strategiją su vizualiniu pristatymu.

BO turi įsipareigoti:

Nurodyti jiems tinkamiausią renginio vietą, užtikrinti 15 žmonių dalyvavimą kiekviename renginyje.



Projekto veiklos 3 

3. 12 vnt. (3x4) išvažiuojamųjų susitikimų tarp partnerių VVG, 8 val. 

po 30 žmonių.

BO nariai, kurie kurs pažangaus kaimo strategijas, turės galimybę pabendrauti tarpusavyje, pasimokyti vieni iš kitų kaip 
skirtingose bendruomenėse sprendžiamos panašios problemos, kokius tikslus ir uždavinius bendruomeninės organizacijos 
kelia savo veiklai ir ko sieks įgyvendindamos pažangaus kaimo strategijas. 

Taip pat šių išvažiuojamųjų renginių tikslas – sukurti pažangaus kaimo judėjimą tinklaveikos pagrindu. Tik pabendravę 
tarpusavyje ir pamatę vieni kitų patirtis, galės sukurti tvarią tinklaveiką ir ateityje glaudžiai bendradarbiauti pažangaus 
kaimo plėtroje. 



2. BO atranka



Kas apsisprendžia greičiau, tie rašomi į norinčių sąrašą.

Esant konkursui kiekviena VVG sprendžia kaip atrenka.

Vienas iš galimų atrankos kriterijų, prioritetas VVG nariams.

Kitas – burtų keliu. 



Taigi, pažangus 
kaimas jau čia. 



Ačiū už dėmesį


