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Leader metodo taikymas kaimo
plėtroje ir žuvininkystės sektoriuje
KAIMO PLĖTRA

ŽUVININKYSTĖS PLĖTRA

Pradėta taikyti Lietuvoje nuo 2004 m.
(ES nuo 1990)

Pradėta taikyti ES nuo 2007 m.

Dalyvaujančios institucijos:
Žemės ūkio ministerija Kaimo plėtros

Dalyvaujančios institucijos:
Žemės ūkio ministerija Žuvininkystės

-

departamentas,
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)
Programos “Leader” ir ţemdirbių
mokymo metodikos centras,

Finansavimas – Europos žemės ūkio
fondas kaimo plėtrai (pagal KPP
2007-2013 ) - 473 mln. lt
Įkurtų Leader VVG – 45 (planuojama iki
50)
Įkurtas nacionalinis Leader VVG tinklas
(iki 2007 m. – neformalus)

-

departamentas,
Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA)
Programos “Leader” ir ţemdirbių mokymo
metodikos centras,

Finansavimas – Europos žuvininkystės fondas
(pagal Žuvininkystės sektoriaus veiksmų
programą 2007-2013) – 31 mln. lt
Planuojama įkurti žuvininkystės VVG – 3
Turi būti įkurtas ŢVVG tinklas.
2

Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (1)
2007 - 2008

Partnerių informavimas apie
ŽVVG galimybes

2008 - 2009

ŽVVG steigimas

2008-2009

ŽVVG strategijos rengimas.
ŽVVG strategijos atranka

2010-2013
(iki 2015)

ŽVVG strategijos
įgyvendinimas

ŢVVG
gebėjimų
stiprinimas
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (2)
1. Suinteresuotų partnerių informavimas
Žvejų bendruomenės atstovų, žuvininkystės verslo įmonių,
savivaldybių, Leader VVG informavimas (pvz., 2007
gruodžio 6 d. konferencija)

Atsakingas: ŢŪM ţuvininkystės departamentas
Preliminarus laikotarpis: 2007-2008
Informacija turi būti kuo plačiau skelbiama ir viešinama,
siekiant pritraukti platesnį suinteresuotų partnerių ratą ir
uţtikrinti aktyvų jų dalyvavimą ŢVVG veikloje
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (3)
2. ŽVVG steigimas
Partnerių apsisprendimas, teritorijos apsibrėžimas,
steigiamasis posėdis (valdybos suformavimas, nuostatų
tvirtinimas), organizacijos registracija.
Atsakingas: besisteigianti ţuvininkystės VVG (ŢVVG)
Preliminarus laikotarpis: 2008-2009
ŢVVG – visuomeninė asociacija, kurios nariai dirba visuomeninį
neapmokamą darbą. Siekiant efektyvaus ŢVVG darbo, tikslinga turėti
įdarbintus (pvz., iš projektų lėšų) administratorių ir finansininką,
kurie būtų atsakingi uţ ŢVVG projektų vykdymą. ŢVVG gali vykdyti
projektus ne tik iš ţuvininkystės, bet ir kitų fondų ar programų.
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (4)
3.

ŽVVG gebėjimų formavimas ir stiprinimas
Dalyvavimas specializuotuose mokymuose,
informaciniuose renginiuose, seminaruose, konferencijose,
tarpteritorinio ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų
įgyvendinimas, aktyvus dalyvavimas ŽVVG veikloje.

Atsakingas: ŢVVG, ŢŪM ţuvininkystės departamentas,
Programos “Leader” ir ţemdirbių mokymo metodikos
centras
Laikotarpis: tęstinis procesas
Naudinga susitikti su Lietuvos VVG ir susipaţinti su jų veikla,
vykdytais projektais.
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (5)
4. ŽVVG strategijos rengimas
Kiekviena įregistruota ŽVVG galės kreiptis (teikiant
projektą NMA) paramos strategijos rengimui.
Atsakingas: ŢVVG
Preliminarus laikotarpis: 2008-2009
Paprastai strategijos rengimas trunka vienerius metus.
Strategija gali būti rengiama įvairiais būdais: parengta
konsultanto; parengta ŢVVG narių (turinčių gebėjimų);
parengta ŢVVG narių bendradarbiaujant kartu su konsultantu.
Pastarasis būdas duoda geriausių rezultatų ir ypatingai
tikslingas naujoms VVG.
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (6)
5.

ŽVVG strategijų atranka
Parengtos strategijos vertinimas vyks pagal numatytus
vertinimo rodiklius.
Atsakingas: NMA, ŢŪM Ţuvininkystės departamentas
Preliminarus laikotarpis: 2009-2010
Rengiant strategiją būtina atsiţvelgti į visus strategijos
vertinimo kriterijus, kuriuos parengs ŢŪM ţuvininkystės
departamentas.
Remiantis Leader VVG patirtimi, NMA būtų teikiami dveji
projektai: pirmas – dėl strategijos rengimo, antras – dėl
strategijos įgyvendinimo.
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Leader metodo taikymo
žuvininkystės sektoriuje etapai (7)
6. ŽVVG strategijos įgyvendinimas
Patvirtintos strategijos įgyvendinimas suinteresuotiems
žuvininkystės plėtros dalyviams teikiant ir įgyvendinant
projektus. ŽVVG atsakinga už projektų rinkimą ir atranką,
NMA – už projektų finansavimą.
Atsakingas: ŢVVG, NMA, projektų rengėjai.
Preliminarus laikotarpis: 2010-2013 (iki 2015)
•
•
•

Pagrindiniai strategijos įgyvendinimo sėkmės veiksniai:
gerai parengta ir ŢVVG teritorijoje paviešinta strategija,
geri administratoriai,
tinkamų projektų gausa.
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Žuvininkystės vietos veiklos grupių
gebėjimų formavimas ir stiprinimas (1)
Mokymas bus organizuojamas skirtingais lygiais ir
būdais.
Mokymo lygiai:
1. ŽVVG konsultantų mokymas (Leader metodikos ir
žuvininkystės specializuotų žinių)
2. ŽVVG narių mokymas (ŢVVG kūrimo ir strategijos
rengimo bazinių ţinių)
3. ŽVVG personalo mokymas (administratoriaus ir
finansininko mokymas buhalterijos ir projektų finansų
valdymo, viešųjų pirkimų vykdymo ir kt.)
4. Projektų rengėjų mokymas (projektų rengimo ir
įgyvendinimo ţinių)
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Žuvininkystės vietos veiklos grupių
gebėjimų formavimas ir stiprinimas (2)
Mokymo būdai
1. Centralizuoti mokymai
Iš techninės paramos lėšų bus suteikiamos bendros
vieningos žinios ŽVVG veiklos klausimais (rengiami
ŽVVG konsultantai; ŽVVG nariams suteikiamos
bendros žinios apie Leader metodą ir jo taikymą,
žuvininkystės veiksmų programos ypatumus; ŽVVG
administratoriai ir finansininkai bus apmokomi
buhalterijos ir projektų finansų valdymo aspektų; ir kt. )
Vykdytojai: ŢŪM ţuvininkystės departamentas, Programos
“Leader” ir ţemdirbių mokymo metodikos centras
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Žuvininkystės vietos veiklos grupių
gebėjimų formavimas ir stiprinimas (3)
2. Organizuojami pačios ŽVVG pagal poreikį.
ŽVVG pačios pasirinktų joms tinkamus konsultantus ir
lektorius. Mokymai, dalyvavimas renginiuose, pažintinių
kelionių išlaidos būtų finansuojamas iš projektų lėšų (jei
tokios išlaidos būtų numatytos kaip tinkamos išlaidos).
Specializuotų mokymų temos gali būti ekoturizmas,
žuvininkystės produkcijos pridėtinės vertės kūrimas ir kt.
Vykdytojai:
• ŢVVG konsultantai,
• ŢVVG pasirinktos mokymo ir konsultavimo
įmonės/lektoriai,
• ŢVVG nariai.
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Žuvininkystės vietos veiklos grupių
gebėjimų formavimas ir stiprinimas (4)
Leader VVG strategijos rengimo projekto pavyzdys:
Kiekviena Leader VVG 2007-2008 m. gali kreiptis
paramos iki 70 tūkst. lt strategijos rengimui.

•
•
•
•

Galimas VVG išlaidų paskirstymas pagal kategorijas:
pažintinių kelionių išlaidos – iki 14 tūkst. lt,
mokomųjų ir informacinių renginių išlaidos – iki 12
tūkst. lt.,
projekto viešinimo išlaidos – iki 5 tūkst. lt.,
atlyginimas strategijos rengėjams ir (arba)
konsultantams – likusi dalis.
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VVG tarpteritorinis ir tarptautinis
bendradarbiavimas
Kodėl bendradarbiavimo projektai yra reikalingi?
•
•
•
•

Leidžia sužinoti ir pamatyti naujovių,
Didina ŽVVG partnerių konkurencingumą,
Leidžia surasti naujas rinkas,
Didina ŽVVG narių motyvaciją.

Būtina pritraukti į ŢVVG narius, mokančius uţsienio kalbas
arba stiprinti pačių ŢVVG narių kalbos gebėjimus.
Išaugus lietuvių emigracijai, tikslinga uţmegzti ryšius su
šalimis, turinčiomis dideles lietuvių emigrantų
bendruomenes.
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VVG tarptautinis bendradarbiavimas

Apsilankymas
projekte
Leader+
baigiamosios
konferencijos
metu
2007 lapkritis,
Portugalija
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VVG tarptautinis bendradarbiavimas
Šiaurės vakarų Lietuvos
(Maţeikių) VVG susitikimas
su Cork VVG Airijoje.
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VVG veiklos “foto galerija”

Panevėţio r. VVG
strategijos
rengimo posėdis
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VVG veiklos “foto galerija”
Kauno r.
VVG
mokymo
seminaras
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Ačiū už dėmesį!

linag@zum.lt
jurates@zum.lt
www.leaderplius.lt
19

