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RASEINIŲ RAJONO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS
2020 M. VEIKLOS VIEŠINIMO IR GYVENTOJŲ AKTYVINIMO PLANAS

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

2020 m. viešinimo ir gyventojų aktyvinimo plano sudarymas ir tvirtinimas

2.

Interneto svetainės www.raseiniuzvvg.lt medžiagos rengimas, nuolatinis
pateikiamos informacijos atnaujinimas, VPS įgyvendinimo eigos ir rezultatų
viešinimas.

Vykdymo laikas
2020 m.
I ketvirtis
Nuolat

3.

Socialinio tinklo Facebook medžiagos rengimas, nuolatinis joje pateikiamos
informacijos atnaujinimas.

Nuolat

4.

Informacinių skelbimų, pranešimų rengimas, siuntimas turimais kontaktais (el.
paštu), straipsnių interneto svetainėms rengimas.

Nuolat

5.

Informacinių renginių organizavimas.

2020 m.
I - IV ketvirtis

6.

VPS eigos viešinimo pristatymas, dalyvaujant NVO, RRŽRVVG narių
susirinkimuose ir kt. renginiuose.

2020 m.
I - IV ketvirtis

Renginiai, susiję su LEADER bei horizontaliųjų metodų principų
įgyvendinimu

2020 m.
I - IV ketvirtis

7.

LEADER metodo teritorinis principas:
Informacinis renginys tema „2016 – 2023 m.VPS įgyvendinimas. Gyventojų
motyvacija veikti kartu, idėjų generavimas.“

2020 m.
I - IV ketvirtis

8.

LADER metodo principas iš apačios į viršų:
Susitikimas, diskusija su potencialiais pareiškėjais tema: „RRŽRVVG teritorijoje
veikiančių NVO, valdžios, verslo atstovų supažindinimas su VPS įgyvendinimo
eiga, kvietimų teikti vietos projektus dokumentacija.“

2020 m.
I - IV ketvirtis

9.

LEADER metodo pertnerystės principas:
Renginio tema: „Bendruomeninių organizacijų, verslo ir valdžios atstovų
bendradarbiavimo skatinimas. VPS įgyvendinimas. Kvietimų, teikti vietos
projektus pagal priemones, dokumentacija ir keliami reikalavimai.“

2020 m.
I - IV ketvirtis

10.

LEADER metodo finansavimo ir valdymo principas:
Konsultacijų organizavimas vietos projektų pareiškėjams, idėjų generavimas.

2020 m.
II - IV ketvirtis

11.

Horizontalieji principai ir prioritetai: jaunimas:
Informacinis renginys, susitikimas su jaunimo atstovais. Renginio tema: „VPS
įgyvendinimo eiga. 2016 – 2023 m. vietos plėtros strategijoje numatytų prioritetų
ir priemonių, nukreiptų į jaunimo problemas, pristatymas, idėjų generavimas
įgyvendinant VPS.“

2020 m.
II - IV ketvirtis

12.

Horizontalieji principai ir prioritetai: kultūra:
Informacinis renginys, susitikimas su NVO atstovais. Renginio tema: „RRŽRVVG
teritorijos gyventojų ir ir jų bendruomenių kultūrinės tapatybės stiprinimas,
bendruomeniškumo ir pilietiškumo skatinimas, įgyvendinant VPS. Projektų, kurie
skatintų kaimo gyventojų kultūrinio gyvenimo pridedamąją vertę, idėjų
generavimas.”

2020 m.
I – IV ketvirtis

13.

Horizontalieji principai ir prioritetai: darnus vystymas:
Renginio tema: „Darnaus vystymosi ir aplinkos būklės gerinimo svarba VPS
įgyvendinime. Potencialių pareiškėjų konsultacijos, kvietimų, teikti vietos
projektus, dokumentacija.“

2020 m.
I - IV ketvirtis

14.

Horizontalieji principai ir prioritetai: moterų ir vyrų lygios galimybės ir
nediskriminavimo skatinimas:
Informacinis renginys tema: „Moterų ir vyrų lygių galimybių ir nediskriminavimo
skatinimas įgyvendinant 2016 – 2023 m. VPS. VPS įgyvendinimo eigos viešinimas,
projektų idėjų generavimas.“

2020 m.
I - IV ketvirtis

