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Dalyvavimo konferencijoje „Vietos plėtros strategijos: kartu mes galime daugiau!“,
2016 m. rugsėjo 22–23 Giraičių k. 8, Dubingių sen., Molėtų rajone.
Ataskaita
Žemės ūkio ministerijos Molėtų rajone surengtame forume-diskusijoje „Vietos plėtros strategijos:
kartu mes galime daugiau“ susirinko visi, kurie prisidėjo prie Lietuvos LEADER programos
istorijos kūrimo: vietos veiklos grupės, verslo ir mokslo, regioninės valdžios, ES, šalies valdžios
institucijų, kitų su LEADER iniciatyva susijusių organizacijų atstovai bei socialiniai partneriai.
Šio forumo moderatorius, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka pabrėžė, kad: „Vietos veiklos
grupės turės ne tik laikytis LEADER principų, bet ir spręsti darbo vietų kūrimo, verslumo kaimo
vietovėse skatinimo klausimus. Šiandien visi čia susirinkome įvertinti esamą situaciją – kas mes
esame ir ką turime, ko siekiame. Net forumo pavadinimą pasirinkome neatsitiktinai – dirbdami po
vieną gerų rezultatų nepasieksime. Turime dirbti kartu, nes tik tada mes galime daugiau, nueiti
toliau“.
Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros direktorato G4 skyriaus vadovas Felix Lozano
Gallego kalbėdamas apie LEADER/BIVP svarbą Europos Sąjungos kaimo plėtros programose
nurodė, kad labai svarbu nuolat galvoti, ko visuomenė tikisi iš mūsų. Esmė ne įsisavinti pinigus, bet
pasiekti norimus rezultatus, įkurti darbo vietas. Įgyvendindami strategijas turime labai aiškiai tai
apsibrėžti.
Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro koordinatorė Lietuvai Gaya Ducceschi forume
apžvelgė LEADER situaciją naujuoju programiniu laikotarpiu Europos Sąjungoje, peržvelgė
Lietuvos VVG pasiekimus kitų ES šalių VVG kontekste.
„ES Baltijos jūros regiono strategija, jungianti aštuonias valstybes, gali atverti vietos veiklos
grupėms platesnius horizontus ir sukurti papildomą platformą bendradarbiauti“, – sakė šios
strategijos nacionalinė koordinatorė Raimonda Liutkevičienė.
Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Alternatyviosios veiklos skyriaus patarėja
Sigutė Mečkovskienė apžvelgė naująsias kaimo vietovių ir dvisektores vietos plėtros 2014–2020 m.
strategijas. Naujuoju finansiniu laikotarpiu ruošiamasi įgyvendinti daugiau kaip 2000 vietos
projektų, vidutinė paramos suma vienam projektui įgyvendinti – apie 42 tūkst. eurų. Planuojama
sukurti 1413 naujų darbo vietų.
Kaišiadorių vietos veiklos grupės pirmininkė Janina Augustinavičienė forume pasidalijo gerąja
LEADER ir vietos veiklos grupių patirtimi ateičiai: „būtina bendrauti ir bendradarbiauti. Mes labai
laukiame tokių konferencijų, nes jų metu nevartome popierių, o dalijamės patirtimi“.
Liuksemburgo žemės ūkio ministerijos atstovas Arnaudas Frisingas, pristatė savo šalies, vienos
mažiausių ES valstybių narių, patirtimi kaimo plėtros srityje.
Apibendrinant forumo moderatorius, žemės ūkio viceministras Saulius Cironka nurodė: „Tikimės,
kad renginyje išklausyti pranešimai, įgytos žinios, kitoks požiūris, diskusijos suteiks naujų idėjų
sėkmingam vietos plėtros strategijų įgyvendinimui“
Visiems forumo dalyviams, VVG atstovams, buvo įteikta dovana – obelaitė, kurios vaisių bus
laukiama po septynerių metų.
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