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Suma, Eur
(su PVM)

Apskritojo stalo diskusija dėl
priemonių, skirtų alternatyviosioms
veikloms skatinti kaimo vietovėse,
įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programą (KPP)
Seminaras „Gamintojų kooperacija –
parama ir galimybės 2014–2020 m.
laikotarpiu“

Socialinis dialogas, siekiant optimalaus rezultato
įgyvendinant KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
2016.04.06
veiklos sritis „Parama ekonominės veiklos pradžiai
Vilnius
kaimo vietovėse“ ir „Parama investicijoms, skirtoms
ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“.
Diskusija apie gamintojų kooperacijos horizontalias
nuostatas, kooperacijos teikiamas galimybes pieno,
vaisių ir daržovių, javų sektoriuose (COPA2016.05.06
COGECA atstovai). Pristatyta kooperacijos situacija
Vilnius
Lietuvoje, numatomos KPP paramos priemonės jai
skatinti („Gamintojų grupių ir organizacijų
įsisteigimas“ ir kt.).
Seminaras „Paramos galimybės pagal Diskusija su galimais EIP veiklos grupių dalyviais.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
2016.05.10 programos
priemonės
Panevėžio r. „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį
„Parama EIP veiklos grupėms kurti ir
jų veiklai vystyti“
Seminaras „Kaimo turizmo kūrimo ir Diskusija apie KPP paramos galimybes.
plėtros
galimybės
įgyvendinant
2016.05.12
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
Anykščių r.
programos priemonę „Ūkio ir verslo
plėtra“
Išvažiuojamoji
apskritojo
stalo Po pirmosios diskusijos su socialiniais partneriais
diskusija dėl Lietuvos kaimo plėtros gauti socialinių partnerių pastabos ir pasiūlymai, dėl
2014–2020 m. programos paramos įgyvendinimo taisyklių nuostatų todėl antrosios
2016.05.12-13
galimybių ne žemės ūkio verslams apskritojo stalo diskusijos metu socialiniams
Anykščių r.
kurti bei plėtoti
partneriams pristatyti teisės aktų projektai,
identifikuotos galimos rizikos bei suformuluoti
priemonių valdymo uždaviniai.
Seminaras „Parama alternatyviems Diskusija apie KPP paramos galimybes.
žemės ūkiui verslams kurti ir plėtoti
2016.05.14 kaimo vietovėse pagal Lietuvos
Varėnos r.
kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemonę „Ūkio ir verslo
plėtra“
2016.06.01 Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. Diskusija su EK atstovais dėl planuojamo KPP
Vilnius
programos keitimo aptarimas
pakeitimo.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. Diskusija siekiant įvertinti 2014–2020 m.
2016.06.03-04 programos įgyvendinimo peržiūra
programiniu laikotarpiu įvykusių paramos paraiškų
Trakų r.
surinkimo rezultatus ir numatyti, išdiskutuoti
reikalingus KPP pakeitimus.
Lietuvos kaimo tinklo veiklos Pristatyti LKT 2016–2023 m. veiksmų programos ir
2016.06.30
koordinavimo grupės posėdis
2016 m. veiksmų plano projektams pateiktas
Vilnius
pastabas ir atnaujintą veiksmų programos projektą.
Apskritojo stalo diskusija dėl Tinklo narių diskusija apie naujas 2014–2020 m.
2016.07.12
Lietuvos kaimo tinklo 2014–2020 m. tinklo veiklos nuostatas.
Akademija
veiklos modelio pristatymo
Apskritojo stalo diskusija dėl metinių VVG atstovams pristatyti metinių vietos plėtros
2016.07.13 vietos
plėtros
strategijų strategijų administravimo išlaidų finansinio plano
Vilnius
administravimo išlaidų poreikio rengimo reikalavimai.
pagrindimo
Lietuvos kaimo tinklo veiklos Pristatyti LKT 2016–2023 m. veiksmų programos ir
2016.07.21
koordinavimo grupės posėdis
2016 m. veiksmų plano projektams naujai pateiktas
Vilnius
pastabas, padiskutuoti dėl LKT strateginių klausimų.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. Diskusija apie KPP įgyvendinimo aktualijas bei ES
programos
aktualijų
aptarimas paramos galimybes.
2016.08.06
konkurso
„Geriausi
Lietuvos
Šilalės r.
bitininkai ir jų bitininkavimo
metodai“ metu
2016.08.18 Lietuvos kaimo tinklo darbo grupės LEADER darbo grupės posėdis dėl Vietos projektų
Vilnius
„Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014– administravimo taisyklių rengimo.
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2020 m. programos LEADER
priemonės“ posėdis
Kaimo plėtros aptarimas Albanijos Albanijos delegacijos nariams pristatyti Lietuvos
2016.09.06-08
delegacijos vizito Lietuvoje metu
kaimo plėtros programų įgyvendinimo patirtį ir
Vilnius
perspektyvas.
Seminaras „Gyvulių veislininkystės Diskusijos, siekiant įgyvendinti Lietuvos kaimo
pasiekimai ir iššūkiai Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę
plėtros 2014–2020 m. programos „Bendradarbiavimas“, skatinant didinti pirminės
2016.09.08
kontekste“
produkcijos
gamintojų
konkurencingumą
Kėdainių r.
pasidalinant patirtimi su užsienio šalių atstovais.
Diskusijų metu įgytas žinias pritaikyti plėtojant šalies
gyvulių veislininkystę.
Konferencija
„Vietos
plėtros Aptarti Lietuvos LEADER nuveiktus darbus.
strategijos: kartu mes galime Atrinkus vietos veiklos grupes ir jų strategijas,
daugiau!“
kursiančias
kaimo
ateitį
–
padiskutuoti
2016.09.22-23
LEADER/BIVP
aktualiomis
temomis,
Molėtų r.
išskiriančiomis LEADER priemonę iš kitų Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių,
temomis, kurios suteiktų naujų idėjų sėkmingam
vietos plėtros strategijų įgyvendinimui.
Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros Aptarti bendruomeniškumo skatinimo iniciatyvas
2016.09.27 2014–2020 m. programos priemonės įgyvendinant Vietos plėtros strategijas ir socialinio
Vilnius
LEADER įgyvendinimo aktualijos verslo galimybes kaimo vietovėse.
vietos plėtros strategijų kontekste“
Susitikimas-diskusija apie ES BJRS ir Su Lietuvos KPP socialiniais partneriais,
jos sąsajas su Lietuvos KPP
potencialiais paramos ir naudos gavėjais aptarti
2016.09.27
bendrąją informaciją apie ES BJRS ir jos sąsajas su
Vilnius
Lietuvos KPP, bei diskutuoti šios tematikos
aktualiais klausimais.
2016.09.28 Lietuvos kaimo tinklo veiklos Patvirtinti LKT 2016–2023 m. veiksmų programą ir
Vilnius
koordinavimo grupės posėdis
2016 m. veiksmų planą.
Išvažiuojamasis renginys „Tradicinių Bus aptariami tradicinių amatų centrams aktualūs
amatų centrų plėtra ir tradicinių amatų klausimai, kuriais siekiama aktyviau populiarinti
2016.09.29-30 populiarinimas“
tradicinius amatus ir tautinio paveldo produktus
regionuose. Taip pat ketinama aplankyti pažinimui
naudingus objektus.
Tarptautinė Baltijos šalių kaimo Mugės metu ketinama aktyvinti kaimo moterų
moterų verslo mugė ir Lietuvos kaimo dalyvavimą paramos priemonėse pagal KPP,
plėtros 2014–2020 m. programos įtraukiant jas į žemės ūkio ir kaimo plėtros
2016.09.30 – galimybių verslui apžvalga
informacijos bei žinių sklaidos procesus, skatinant
2016.10.01
skurdo mažinimą, socialinę įtrauktį bei ekonominę
Molėtų r.
plėtrą kaime. Šio renginio metu bus suteikta
galimybė pristatyti Baltijos šalių produktus bei
užmegzti naujus verslo partnerystės ryšius, dalintis
gerąja patirtimi kooperacijos srityje.
Viešųjų ir privačių interesų derinimas Supažindinti VVG veikloje dalyvaujančius asmenis
VVG veikloje, įgyvendinant Lietuvos apie reikalavimus derinti viešuosius ir privačius
2016.10.11
kaimo plėtros 2014–2020 m. interesus.
Kaunas
programos priemonės „LEADER“
vietos plėtros strategijas
2016.10.17 LEADER metodo įgyvendinimo Aptarti aktualius LEADER metodo klausimus.
Vilnius
koordinavimo grupės posėdis
Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos Konkurso-šventės „Geriausias Trakų krašto
kaimo plėtros 2014–2020 metų bitininkas“ metu organizuojamos diskusijos, bus
2016.11.18
programos įgyvendinimo aktualijos, aptartos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
Trakai
rezultatai bei ES paramos galimybės“ programos įgyvendinimo aktualijos bei ES paramos
galimybės.
Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos Konkurso „Metų ūkis“ metu organizuojama diskusija
2016.11.18 kaimo plėtros 2014–2020 metų siekiant pristatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
Kaunas
programos įgyvendinimo aktualijos, m. programos įgyvendinimo aktualijas, rezultatus
rezultatai bei ES paramos galimybės“ bei ES paramos galimybes.
2016.11.18 Apskritojo stalo diskusija „Paramos Konkurso „Metų ūkis“ metu organizuojama
Kaunas
ne žemės ūkio verslui pradėti kaimo diskusija, kurios metu Lietuvos ūkininkų sąjungos
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vietovėse galimybės įgyvendinant nariai, socialiniai partneriai, galimi pareiškėjai bus
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 supažindinti galimybėmis vystyti ne žemės ūkio
metų programą“
verslą įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 m. programą
Konkursas „Geriausia kaimo turizmo Konkurso metu norima pristatyti ir apdovanoti
sodyba“
geriausias Lietuvos kaimo turizmo sodybas.
Kadangi dalis turizmo sodybų šeimininkų yra
2016.11.23
pasinaudoję parama pagal Lietuvos kaimo plėtros
Raseinių r.
2007–2013 m. programos priemones, šiuo renginiu
siekiama galimus pareiškėjus informuoti apie
geruosius, sektinus pavyzdžius.
2016.11.24 LEADER metodo įgyvendinimo Aptarti aktualius LEADER metodo klausimus.
Vilnius
koordinavimo grupės posėdis
Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos Renginio „Kaimo moterų verslumas“ metu
kaimo plėtros 2014–2020 m. organizuojama diskusija siekiant pristatyti Lietuvos
2016.11.25
programos įgyvendinimo aktualijos, kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP)
Panevėžio r.
rezultatai bei ES paramos galimybės“ įgyvendinimo aktualijas, rezultatus bei ES paramos
galimybes.
Laikinosios Lietuvos kaimo tinklo Lietuvos kaimo tinklo nariai (VVG) inicijuoja darbo
Vietos plėtros strategijų kokybės grupę siekiant išanalizuoti vietos plėtros strategijų
2016.12.06 analizės darbo grupės posėdis
kokybę bei aktualumą, idant būtų užtikrinta tinkama
Kauno r.
vietos projektų atranka (vietos projektų atrankos
kriterijų tobulinimas, nediskriminavimo principų
užtikrinimas).
Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos Konkurso „Pavyzdingai tvarkoma privataus miško
kaimo plėtros 2014–2020 m. valda“ metu organizuojama diskusija siekiant
2016.12.08
programos įgyvendinimo aktualijos, pristatyti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
Vilnius
rezultatai bei ES paramos galimybės“ programos (KPP) įgyvendinimo aktualijas, rezultatus
bei ES paramos priemonėmis.
Laikinosios Lietuvos kaimo tinklo Lietuvos kaimo tinklo nariai (VVG) inicijuoja darbo
Vietos plėtros strategijų kokybės grupę siekiant išanalizuoti vietos plėtros strategijų
2016.12.19 analizės darbo grupės posėdis
kokybę bei aktualumą, idant būtų užtikrinta tinkama
Kauno r.
vietos projektų atranka (vietos projektų atrankos
kriterijų tobulinimas, nediskriminavimo principų
užtikrinimas).
Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros Renginio metu aptartos Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020
m.
programos 2014–2020 m. programos įgyvendinimo aktualijos
2016.12.23 įgyvendinimo aktualijos“
bei perspektyvos, aptarti planuojami Lietuvos kaimo
Vilnius
plėtros 2014–2020 m. programos keitimai, pristatyta
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos
galutinio (ex-post) vertinimo ataskaita.
Seminaras „Lietuvos kaimo plėtros Renginio metu siekiama pristatyti Lietuvos kaimo
2014–2020 m. programos aktualijos“ plėtros 2014–2020 m. programos aktualijas, aptarti
paramos galimybes valstybės valdomoms įmonėms
2016.12.28
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
Kaunas
programos priemones. Taip pat aptarti valstybės
valdomoms
įmonėms
aktualius
su
KPP
įgyvendinimu susijusius klausimus ir pasidalinti
gerąja patirtimi.
Plakatas, kuriuo viešinama Žemės Įgyvendinama prievolė vadovaujantis suteiktos
ūkio ministerijos gauta parama pagal paramos pagal KPP viešinimo taisyklėmis.
Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos priemonės „Techninė
2016 m.
pagalba“ veiklos sritį „Programos
birželio mėn.
įgyvendinimas“,
veiklos
sritį
„Programos
informavimas
ir
viešinimas“ ir veiklos sritį „Lietuvos
kaimo tinklas“
2016 m.
Informaciniai stendai
Informacinius „roll-up“ tipo stendus su LKT
gruodžio mėn.
simbolika ketinama naudoti įvairių renginių metu.
Iš viso:
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