
INVESTUOJU ATSAKINGAI: PRANEŠK APIE PROJEKTŲ VIEŠUOSIUS APTARIMUS IR LAIMĖK NUOSTABIŲ 
PRIZŲ!

Surenkite viešą konsultaciją ir sėkmingai įgyvendinkite projektą! Susitikimai su bendruomenėmis projekto 
vykdytojams padeda efektyviau įgyvendinti pasirinktas veiklas.

Kviečiame jus aktyviai rengti planuojamų ar vykdomų projektų aptarimus su gyventojais ir bendruomenėmis ir 
laimėti nuostabius prizus. 

Už kiekvieną suorganizuotą ir paskelbtą aptarimą gaukite dovaną iš ES investicijų užaugintų verslų. Mėnesio 
nugalėtojams bus skirti arbatų rinkiniai iš viso pasaulio pažymėti ES investicijų lipdukais. 
Surinkus penkis ES investicijų lipdukus iki 2018 m. rugsėjo 3 d., laimėtojus kviesime 
savaitgalį pailsėti kurorte dviem.

SUDOMINTI MOTYVUOTI ĮTRAUKTI

Pavadinimas;
Vieta;
Programa

Galimybė sužinoti;
Dėmesys (meras, kt.)

Galimybė veikti, 
spręsti, prisidėti, kt.

Baigėsi jau 10-ąjį kartą vykę geriausių ES 
investicinių projektų vykdytojų rinkimai „Euro-
pos burės“ – už kiekvieną jų savo balsą buvo 
galima atiduoti internete visą balandžio 
mėnesį. Šiais metais konkursas buvo pakylė-
tas į tarptautinį lygmenį – jame varžėsi projek-
tai iš visų 3 Baltijos šalių: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos.
 
Vykusiame internetiniame balsavime buvo 
galima stebėti favoritus ir dalyvaujančių 
projektų vykdytojų įvairovę – nuo valstybinių 
institucijų, universitetų, mokslo įstaigų iki 
privačių verslų savininkų. Vykęs konkursas 
atskleidė ES investicinių fondų galimybes – 
jomis finansuojami projektai būna įvairiausi: 
naudojantys lėšas inovatyvių, išmanių infor-

macinių sistemų kūrimui, verslo plėtrai, tarptautinio ir regioninio bendradarbiavimo skatini-
mui ar miesto bei aplinkos pritaikymui gyventojų poreikiams. Konkurse sulaukta paraiškų iš 
įvairiausių Lietuvos miestų: Plungės, Elektrėnų, Alytaus, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Druskin-
inkų ir kt.

Gegužės 24 d. Klaipėdos koncertų salėje vyksiančiame baigiamajame konkurso renginyje 
„Europos burių“ statulėlėmis bus apdovanoti visų nominacijų laimėtojai. Su konkurse dalyva-
vusiais projektais galima susipažinti čia: http://www.esinvesticijos.lt/lt/europos-bu-
res-2018. Daugiau informacijos apie vyksiantį renginį galima rasti renginių skiltyje.

„EUROPOS BURIŲ“ LAIMĖTOJAI BUS APDOVANOTI 
IŠKILMINGAME RENGINYJE

GEROSIOS PRAKTIKOS MAINŲ RENGINIUOSE – 
ATSAKYMAI Į VYKDYTOJAMS RŪPIMUS 
KLAUSIMUS

#investuojuatsakingai

TYRIMAS: ES INVESTICIJOMS ATVI- 
RIAUSIOS TAURAGĖS R., ELEKTRĖNŲ 
IR ŠIRVINTŲ R. SAVIVALDYBĖS

Sudarius Lietuvos savivaldybių atvirumo 
Europos Sąjungos (ES) investicijoms 
indeksą, paaiškėjo savivaldybės, kurių 
gyventojai dažniausiai naudojasi šių 
investicijų rezultatais, labiausiai jaučia jų 
poveikį gyvenimo kokybei ir daugiausiai 
žino apie jas. Sąrašo viršuje atsidūrė 
Tauragės r., Elektrėnų, Širvintų r., Jurbarko 
r., Kauno m., Ignalinos r., Alytaus r. ir m. 
savivaldybės.

Europos Sąjungos investicinių fondų projektų 
metu yra rengiami viešieji aptarimai ir pristatymai, 
užtikrinantys galimybę informuoti visuomenę apie 
nuveiktus darbus ar planuojamus procesus. Tam, 
kad tokie susitikimai būtų efektyvūs ir juos rengi-
antys projektų vykdytojai galėtų pasidalinti patirti-
mi, organizuojami Gerosios praktikos mainų 
renginiai. Šiais metais jie vyksta net 4 miestuose.
 
Renginių metu bus galima išgirsti sėkmės istorijas 
ir gauti vertingų žinių kaip efektyviai organizuoti 
viešuosius aptarimus, vyks kūrybinės komunikaci-
jos dirbtuvės, bus skiriamas laikas asmeninėms 
konsultacijoms su renginiuose dalyvaujančiais 
ekspertais. 

Gegužės 10 d. Gerosios praktikos mainai vyko 
Šiauliuose, gegužės 22 d. laukia susitikimas Alytu-
je, birželio 6 d. – Kėdainiuose, birželio 12 d. – 
Ukmergėje.

Viena iš renginio lektorių, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Želdynų poskyrio 
vedėja Giedrė Čeponytė, Šiauliuose vykusiame renginyje dalijosi vertinga patirtimi, įgyta 
rengiant viešuosius aptarimus sostinės Sapiegų parko atnaujinimo ir tvarkymo metu. 
Paklausta, ką gali patarti panašių projektų vykdytojams ir kolegoms kituose miestuose, G. 
Čeponytė sako, kad svarbiausia – išdrįsti imtis iniciatyvos ir žengti pirmąjį žingsnį: „Svarbu 
patiems ieškoti ir surasti bendruomenes bei visuomenines organizacijas, nuspėjus, kurioms iš 
jų vystomas projektas gali būti įdomus ar aktualus. Reikia išdrįsti pirmiems imtis kurti ryšius, 
nelaukiant kreipimųsi iš visuomenės atstovų, kurie, jei su jais nebuvo kontaktuojama, kartais 
būna nusiteikę priešiškai“.

Specialistė taip pat pastebi, kad dalinimasis patirtimi Gerosios praktikos mainų renginiuose 
projektų vykdytojams padeda išvengti kolegų padarytų klaidų ir įgyti žinių, kurios visuomet 
yra naudingos. 

Šiais metais aktyviausiai viešuosius aptarimus vykdžiusios savivaldybės bus apdovanotos 
„Europos burių“ konkurse.

Gerosios praktikos mainų renginys Šiauliuose 2018.05.10
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http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/byrelations?id=1946
http://www.esinvesticijos.lt/lt/naujienos/tyrimas-es-investicijoms-atviriausios-taurages-r-elektrenu-ir-sirvintu-r-savivaldybes-

