TARPTAUTINĖ VVG BENDRADARBIAVIMO KONFERENCIJA

„TINKLAVEIKA VEIKIA!“
PRELIMINARI PROGRAMA
2017 m. rugsėjo 13–14 d.
Vilnius
1 diena
Rugsėjo 13 d. (trečiadienis) – VVG projektų lankymas
Laikas
9.00–9.30

Darbotvarkė
Dalyvių atvykimas ir registracija į maršrutus
Forum Palace automobilių stovėjimo aikštelė
Konstitucijos pr. 26, Vilnius
Išvykimas pagal maršrutus (autobusais):

9.30

1 maršrutas – Vilniaus-Širvintų kraštas
2 maršrutas – Ukmergės kraštas
3 maršrutas – Molėtų kraštas.
4 maršrutas – Švenčionių-Ignalinos kraštas

9.30–13.00

Projektų lankymas – 1 dalis

13.00–14.30

Pietūs

14.30–18.00

Projektų lankymas – 2 dalis

18.00–20.00

Vakarienė Šešuolėlių dvare
(adresas: Šešuolėlių I k., Širvintų r.)

20.00–21.00

Grįžimas į Vilnių
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2 diena
Rugsėjo 14 d. (ketvirtadienis) – Tarptautinė konferencija
LITEXPO parodų rūmai
Laisvės pr. 5, Vilnius
Darbotvarkė

Laikas
9.30–10.00

Dalyvių registracija

11.00–11.10
11.10–11.20

Konferencijos atidarymas
• Sveikinimo žodžiai
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas
Europos Komisijos atstovas (derinama)
Lietuvos VVG tinklo atstovas
• Renginio darbotvarkės pristatymas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas
1 dalis – Plenarinė sesija
LEADER / BIVP bendradarbiavimo svarba ir pridėtinė vertė kaimiškai Europai,
jo situacija Europos Sąjungoje
Peter Toth, Europos kaimo plėtros tinklo kontaktų biuro atstovas
Regioninis identiteto svarba
Odd Godal, Europos Komisijos Regioninės ir miestų politikos direktorato atstovas
Klausimai–atsakymai
Bendra renginio dalyvių nuotrauka

11.20–12.00

Kava ir pokalbiai

10.00–10.10

10.10–10.20

10.20–10.40
10.40–11.00

12.00–13.00

13.00–13.10
13.10–14.40

14.40–16.10

2 dalis – Pagrindiniai akcentai bendradarbiaujant su kitomis šalimis
Trumpi valstybių narių bendradarbiavimo projektų reikalavimų pristatymai:
Estija, pranešėja – Kristine Hindriks, Kaimo reikalų ministerijos atstovė
Suomija, pranešėja – Laura Jänis, žemės ūkio ir miškų ministerija
Latvija, pranešėja – Jūlija Travina, Žemės ūkio ministerijos atstovė
Lenkija, pranešėjas – Łukasz Tomczak, Žemės ūkio ir kaimo plėtros ministerijos atstovas
Lietuva, pranešėja – Jolanta Vaičiūnienė, Žemės ūkio ministerijos atstovė.
Klausimai–atsakymai
Pietūs
3 dalis – Kūrybinės dirbtuvės / susitikimai su projektų partneriais
Paralelinės kūrybinės dirbtuvės:
• ekologija ir aplinkosauga
moderatorius – Edgars Linde, Latvijos kaimo tinklo atstovas
• vietiniai ištekliai ir verslumas
moderatorius – Linas Žabaliūnas, Lietuvos kaimo turizmo asociacijos
prezidentas
• tradicijos ir inovacijos = harmonija
moderatorė – Lina Gumbrevičienė, Programos ,,Leader“ ir žemdirbių mokymo
metodikos centro direktorė;

3
•

16.10–16.40
16.40–17.00

gyvenimo kokybės gerinimas ir įtraukiančios bendruomenės kūrimas
(moderatorė – Ave Bremse, Estijos kaimo tinklo atstovė).
Susitikimai su projektų partneriais
Kava ir pokalbiai
Kūrybinių dirbtuvių išvadų pristatymas, renginio uždarymas

17.00–18.00

Paskutinė partnerių paieškos galimybė. Kava ir atsisveikinimai

Renginio kalba. Plenarinėje sesijoje: lietuvių su vertimu į / iš anglų k., kūrybinėse dirbtuvėse – anglų k.

