DARBO PLANAS
ES PROJEKTŲ RAŠYMAS: PASIDARYK PATS
2018 m. spalio 24 d.
I dalis. ES struktūrinės paramos administravimo sistema ir teisinis reguliavimas
9.00 – 9.30
Dalyvių registracija

9.30 – 13.00

•
•
•
•
•

13.00 – 13.45
13.45 – 15.00

•
•

ES investicijų rūšys, investicijos skirtos verslui ir viešąjam
sektoriui: kas, kada ir kam tinka.
ES struktūrinės paramos sistema ir administruojančios institucijos.
2014-2020 m. ES investicijas reglamentuojantys dokumentai.
Veiksmų programa.
Projektų konkursų dokumentacija: kaip ją skaityti, kas
svarbiausia. Dokumentų analizės praktinės pratybos.
Prioritetai ir priemonės.
PIETŪS
Bendrieji atrankos kriterijai ir horizontalūs principai. Pagal ką
vertinami projektai? Praktinė užduotis.
Valstybės ir regionų projektų vertinimo tvarka.

Lektorė: Ieva
AdomaitytėSubačienė

Lektorės: Justina
Jakštienė

15.00 – 14.45
14.45 – 16.15

• Konkursiniai kvietimai viešojo sektoriaus infrastruktūros
gerinimui. Pavyzdžių analizė.

2018 m. spalio 25 d.
II dalis. Konkrečios paramos sritys
9.00 - 10.30
• SVV statuso deklaracija; de minimis taisyklė.
• Praktinė užduotis.
10.30 – 11.00
11.00 –12.30

12.30 - 13.00

•

Sumani specializacija #sumani2020.
Idėjų bankas – pratybos.

Lektorius: Gytis
Junevičius

•
•

Inovacijų politika ir parama smulkiam verslui skatinti.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimas.

Lektorius: Gytis
Junevičius

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

PIETŪS
•
•

Parama verslo pradžiai ir plėtrai kaime.
Vietos veiklos grupių projektai verslo plėtrai.

•

Klausimų/ atsakymų sesija.

15.30 - 15.45
15.45 - 16.15

Lektorė:
Advokatė Laura
Beinorienė

Lektorė:
Ona
Montrimienė

2018 m. spalio 26 d.
III dalis. Praktinės ES projektų rašymo pratybos.
9.00 – 9.30
• Finansavimo galimybės NVO - Vietos veiklos grupės.
9.30 - 11.00
• Projektų idėjų ir loginės matricos kūrimas (darbas grupėse).
11.00 – 11.30
11.30 – 13.00
13.00 – 14.00

•

Projektų paraiškų rengimo pratybos (darbas grupėse)

Seminaro užbaigimas, testas.

Mokymų vieta: Lietuvos žinių konferencijų salė, I a. Vykinto g. 14, Vilnius.

Daugiau informacijos: www.innovate.lt
arba Tel. (8 652 161 54) arba mokymai@innovate.lt

Lektorės:
Justina
Jakštienė, Ieva
Vizgirdienė

Lektoriai:

Ieva Adomaitytė-Subačienė,
Lietuvos projektų valdymo asociacijos narė,
Valdymo inovacijų agentūros direktorė, Vilniaus
Universiteto dėstytoja. ESF ir ERPF paraiškų
vertintoja nuo 2003 m. Buvusi EEE ir Norvegijos
Bendradarbiavimo fondo vadovė, tarptautinių
bei nacionalinių programų projektų paraiškų
rengimo ir vertinimo ekspertė.

Laura Beinorienė, advokatė,
Vilniaus Universiteto Tarptautinio verslo
mokyklos
dėstytoja,
Valdymo
inovacijų
agentūros partnerė. 8 metų patirtis didžiausioje
Lietuvoje
advokatų
kontoroje
“Lideika,
Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“, patirtis ES
Vidaus rinkos derinimo tarnyboje.

Ieva Vizgirdienė, konsultantė, VŠĮ
Sveikatingumo idėjos projektų vadovė, projektų
rengėja ir administratorė. Nuo dirbo 2009 m.
Kalvarijos sav. ekonominės plėtros ir investicijų
skyriaus vyr.specialistė, yra rengusi daugelį 20072013 m. laikotarpio valstybinio ir regioninio
planavimo priemonių. Šiuo metu rengia
paraiškas NVO srityje.

Justina Jakštienė, Centrinės
projektų valdymo agentūros Struktūrinės
paramos projektų II departamento Socialinės
apsaugos skyriaus viršininkė. Daugiau kaip 12
metų patirtis vertinant paraiškas, įgyvendinant
bei administruojant ES struktūrinių bei kitų
fondų finansuojamus infrastruktūros plėtros
projektus.

Ona Montrimienė, jau 9-erius
metus konsultuoja NVO, privatų sektorių bei
savivaldybių įmones ES investicijų pritraukimo
klausimais, projektų pagal įvairias primones,
verslo vystymo planų rengėja ir administratorė.
Padeda sėkmingai įgyvendinti tiek verslo
pradžios, tiek plėtros projektus.

Gytis Junevičius, Lietuvos
inovacijų centro ekspertas, Enterprise Europe
Network klasterių projektų darbo grupės narys.
Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros
projektų (MTTP) konsultantas. Taip pat padeda
nustatyti naujoviškus sprendimus mažoms ir
vidutinėms
įmonėms,
konsultuoja
dėl
technologijų bendradarbiavimo skatinimo, MTTP
rezultatų perkėlimo į rinką, ES struktūrinių fondų
finansavimo. Turintis 11 metų patirtį šioje
srityse.

