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GERIAUSIEMS ES PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS
IŠDALYTOS „EUROPOS BURĖS“

Gegužės 24 d. Klaipėdos salėje vyko jau 10-ieji
Europos Sąjungos (ES) investicinių projektų
vykdytojų apdovanojimai „Europos burės“. Įvertinimais džiaugėsi 8 nominacijų laimėtojai, atsiėmę
apdovanojimų statulėles už investicijas į žmogų,
už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą, už inovatyviausius sprendimus, už suteiktas galimybes augti, už
aktyvų viešųjų aptarimų vykdymą, už įdomiausią
smulkaus verslo projektą, už proveržį į užsienio
rinkas bei už Baltijos jūros regiono stiprinimą.
Renginio metu projektų vykdytojus sveikino
Finansų ministras Vilius Šapoka, Finansų ministerijos ES investicijų departamento direktorius
Ramūnas Dilba ir kiti garbūs svečiai. Įteikdamas
vieną iš apdovanojimų, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus pavaduotojas
Gintas Kimtys minėjo, kad ES investicijų dėka
Lietuva sparčiai vejasi inovacijų lyderius Europoje.

VIEŠŲJŲ APTARIMŲ GEROSIOS
PRAKTIKOS MAINAI
Europos Sąjungos (ES) 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu ﬁnansuojami
projektai įgyvendinami visoje Lietuvoje.
Šiuo metu jų – beveik 12 tūkst. Siekiant
užtikrinti, kad projektai būtų sėkmingi,
vykdytojai kviečiami rengti viešuosius
aptarimus ir pristatymus visuomenei
įvairiais įgyvendinimo etapais. Šiauliuose,
Alytuje ir Kėdainiuose vyko Finansų
ministerijos
organizuoti
Gerosios
praktikos mainų renginiai, kuriuose ES
projektų vykdytojai dalinosi patirtimi ir
įžvalgomis bei dalyvavo viešųjų aptarimų
organizavimo dirbtuvėse.
Renginių metu lektoriai – viešųjų ryšių
specialistai bei projektų vykdytojai,
drauge su dalyviais, kūrė viešųjų aptarimų
strategijas bei diskutavo apie pagrindines
bendruomenių įtraukimo į projektus
problemas.

Daugiau informacijos apie vykstančius
„Garsiausias mūsų dienų inovatorius Stivas Džobrenginius galima rasti: http://www.esinsas yra sakęs, kad lyderiai nuo jų sekėjų skiriasi
vesticijos.lt/lt/renginiai/
pagal kuriamas inovacijas. Tai – sėkmės veiksnys,
skatinantis konkurencingą visos valstybės ar konkrečios įmonės augimą bei viešojo sektoriaus efektyvumą. Reikia pasidžiaugti, kad su Europos
Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis sparčiai žengiame į priekį – inovacijų švieslentėje praėjusiais metais Lietuva pakilo į 16 vietą. Tai didžiausias pasiektas šalies augimo rodiklis visoje
Europos Sąjungoje“, – kalbėjo G. Kimtys.

Lietuvos verslo paramos agentūros vadovas Aurimas Pautienius išskyrė 3 svarbiausius
aspektus, kurie, jo nuomone, yra esminiai, kalbant apie ES investicinių projektų realizavimą.
„Pirma, Europos Sąjungos investicinių projektų įgyvendinimas augina ekonomiką ir garantuoja šalies nepriklausomybę, antra – viskas prasideda nuo mažų dalykų ir trečia – „neįmanoma“
yra kvietimas“, – skatino A. Pautienius.
Neįmanomus dalykus įgyvendinę ir įspūdingų rezultatų pasiekę projektų vykdytojai, atsiimdami laimėjimus, teigė vertinantys ES investicinių fondų suteiktas galimybes ir kvietė
susipažinti su jų kurtais pažangiausiais produktais, inovacijomis bei pasiekimais. „Už šiuolaikiškos aplinkos kūrimą“ apdovanojimą atsiėmęs Elektrėnų rajono savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis bei įgyvendinto projekto vadovė Kristina Vitartė kvietė pažintį pradėti nuo Elektrėnų: „Europos Sąjungos investicijų dėka mūsų miestas tapo kitoks – jau ne mes esame šalia
Vilniaus ir Kauno, tai šie didieji miestai yra šalia Elektrėnų“, – džiaugėsi meras.

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA – AKTYVIAUSIAI
ĮTRAUKIANTI PILIEČIUS
Šiais metais „Europos burės“ atsinaujino:
pirmą kartą konkurso istorijoje teikiamas
apdovanojimas už aktyvų viešųjų aptarimų
vykdymą. Kategorijos nominantus skelbęs
Finansų ministerijos ES investicijų departamento direktorius Ramūnas Dilba, džiaugėsi,
kad valstybinės įstaigos ir įvairių šalies miestų
savivaldybės, dalyvavusios konkurse, aktyviai
vykdo įgyvendinamų projektų pristatymus ir
tampa atviresnėmis visuomenei bei įtraukia
gyventojus į vykdomus pokyčius ar procesus.
„Europos burė“ už aktyviausiai vykdytus
viešuosius aptarimus atiteko Valstybinei
mokesčių inspekcijai, sukūrusiai skaitmeninę
krovinių pervežimo administravimo sistemą.
„i. VAZ“ posistemio paslaugos leidžia teikti
važtaraščių duomenis, kurti e. važtaraščius bei sekti pervežimų operacijas. Tai yra galimybė
verslui kaupti duomenis e. formatu bei atsisakyti popierinių dokumentų. Iš 35 mln. „i. VAZ“
sistemoje pateiktų važtaraščių, jau apie 13 proc. yra elektroniniai.
Projekto vadovė, Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Mokestinių prievolių departamento
direktorės pavaduotoja Virginija Ginevičienė, atsiimdama „Europos burę“, minėjo, kad VMI
specialistų komandos pastangos skatinti kalbėtis bei bendrauti jau duoda rezultatų.
„Mūsų sėkmę lėmė tai, kad projektų aptarimus vykdė tikra svajonių komanda – aplankėme
kiekvieną Lietuvos regioną, nuvažiavome tūkstančius kilometrų ir susitikome su tūkstančiu
mūsų klientų – mokesčių mokėtojų. Investiciją į žmones ir bendravimą su jais yra pati vertingiausia. Šiandien turime virš 100 tūkst. sistemos vartotojų, kurie mūsų sukurtas paslaugas
vertina 4 balais iš 5 – jaučiame, kad veiklą vystome sėkmingai ir galime siekti aukščiausių
rezultatų“, – džiaugiasi V. Ginevičienė.

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.
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