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Gerbiami dalininkai,
Viešoji įstaiga Kauno regiono plėtros agentūra (toliau – Agentūra), vykdydama savo misiją organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumams
mažinti, regiono konkurencingumui didinti ir nuosekliai, Lietuvos ir Europos Sąjungos politiką
atitinkančiai regioninei plėtrai skatinti, vykdė 2010-12-07 d. visuotinio dalininkų susirinkimo
nutarimu Nr. 8 patvirtintą ir 2011-01-31 d. nutarimu Nr. 1 bei 2011-08-05 nutarimu Nr. 4 papildytą
Regioninės plėtros strategiją – 2011 m. darbo planą bei užsiėmė papildoma, Agentūros įstatuose
numatyta veikla.
Agentūros veikla 2011 metais buvo nukreipta įstaigos uždavinių įgyvendinimui ir siekė:

inicijuoti, rengti, koordinuoti ir įgyvendinti regiono plėtros programas ir projektus;

dalyvauti įgyvendinant Europos Sąjungos regioninę politiką per tarptautinio regioninio
bendradarbiavimo, kitas programas ir projektus;

skleisti informaciją apie regioninės plėtros programas ir iniciatyvas regione;

dalyvauti regioninę plėtrą skatinančių tarptautinių organizacijų veikloje, siekiant tapti šių
organizacijų nare;

pagal savo kompetenciją koordinuoti regiono socialinės ir ekonominės plėtros srityje
veikiančių institucijų ir organizacijų veiksmus;

konsultuoti Kauno apskrities savivaldybių administracijas projektų bei programų rengimo ir
įgyvendinimo, strateginių plėtros dokumentų rengimo bei įgyvendinimo klausimais;

organizuoti Kauno regiono plėtros procese dalyvaujančių institucijų ir organizacijų
darbuotojų, verslo subjektų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą regioninės plėtros, konkurencingumo
didinimo ir kitose aktualiose srityje;

organizuoti, konsultuoti ir vykdyti Kauno apskrities savivaldybių administracijų darbuotojų
mokymą bei kvalifikacijos kėlimą regioninės plėtros srityje;

teikti savivaldybėms, Regioninės plėtros tarybai, kitoms organizacijoms ir institucijoms
pasiūlymus regioninės plėtros klausimais, pagal savo kompetenciją dalyvauti rengiant regioninę
plėtrą reglamentuojančius įstatymus bei kitus su tuo susijusius norminius aktus.
2011 metais dalininkų sudėtis ir balsų pasiskirstymas nekito.
Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra įgyvendino INTERREG IVC programos remiamą projektą
„Creative Growth/ Kūrybinis augimas“ bei aktyviai ieškojo papildomų finansavimo šaltinių ir
užsiėmė papildoma veikla – teikė projektų administravimo paslaugas, rengė investicinius projektus,
galimybių studijas ir paraiškas, projektus tarptautiniam regioniniam bendradarbiavimui, organizavo
mokymus.
Detalūs finansinės veiklos rezultatai pateikiami Agentūros 2011 metų finansinėse ataskaitose su
audito išvada (pridedama).
Pažymėtina, kad Agentūros 2011 m. iš pagrindinės veiklos uždirbo 44 824 Lt pelno.
Ataskaitoje pristatoma 2011 m. vykdyta veikla, išskiriant Agentūros veiklos tobulinimo, pagrindinės
ir papildomos veiklos rezultatus.
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PAGRINDINIAI 2011 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
I. AGENTŪROS VEIKLOS TOBULINIMAS
Ataskaitiniu laikotarpiu Juridinių asmenų registre buvo registruota 2010-12-07 Visuotinio dalininkų
susirinkimo nutarimu Nr.8 patvirtinta nauja Agentūros įstatų redakcija.
Nauja įstatų redakcija buvo ruošta atsižvelgiant į Kauno apskrities viršininko administracijos
likvidavimą bei Kauno rajono savivaldybei perduodamus Kauno apskrities viršininko administracijos
balsus, taip pat siekiant patobulinti tikslus, veiklas, atlikti kitus redakcinius pakeitimus, būtinus
pasikeitus LR Civiliniam kodeksui.

2011 m. suorganizuoti trys dalininkų susirinkimai, kuriuose su dalininkais buvo nuolat diskutuojama
dėl Agentūros veiklos gerinimo, identifikuojami dalininkų poreikiai ir galimos veiklos. Taip pat
geriausios galimos veiklos kryptys bei efektyvesnių veiklos formų taikymas diskutuotas apskrities
merų, merų pavaduotojų, savivaldybių administracijos direktorių pasitarimuose.
Įvertinus esamą situaciją rinkoje ir Agentūros galimybes tinkamai vykdyti pavestas funkcijas, buvo
išskirta keletas sričių, kuriose Agentūra galėtų geriausiai realizuoti savo tikslus ir dalininkų
poreikius:
1.

Regioninis bendradarbiavimas.

Kauno regione yra parengta visa eilė strateginių dokumentų (pvz. Kauno regiono įvaizdžio
formavimo programa, Kauno regiono turizmo plėtros 2007-2013 m. strategija, Kauno regiono SVV
vystymo skatinimo studija, Vieno langelio principo taikymo Kauno apskrities viešojo
administravimo institucijose galimybių studija, Demencija sergančiųjų sveikatos ir socialinių
paslaugų gerinimo Kauno regione galimybių studija) ir daug kitų regioninių dokumentų, tačiau jie
nėra vykdomi, ne visi atspindėti Kauno regiono plėtros plane. Taip pat trūksta ir bendradarbiavimo
bei patirties mainų dalinimosi turima informacija ir sprendimais tarp atskirų institucijų, atsakingų už
planuotų priemonių įgyvendinimą regiono viduje.
Rengiantis 2014-2020 m. ES struktūrinei paramai yra svarbu identifikuoti plėtros prioritetus ir
regionui svarbius projektus, todėl Agentūra siūlo išnagrinėti visas regione turimas studijas,
dokumentus, projektus ir pagal naujai patvirtintą regioninio planavimo metodiką įvertinti prioritetus
ir projektų aktualumą, galimybes juos įgyvendinti.
Vadovaujantis Kauno regiono plėtros tarybos 2011-11-08 d. sprendimu Nr. 51/2S-65 Agentūrai yra
pavesta koordinuoti Kauno regiono plėtros plano iki 2020 m. prioritetų stebėsenos darbo grupių
veiklą ir teikti Kauno regiono plėtros tarybai apibendrintą informaciją dėl priemonių tobulinimo,
atitinkamų regioninių projektų įtraukimo į plėtros planą.
Ši veikla įtraukta į VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotinio 2012-03-06 d. dalininkų
susirinkimo nutarimu Nr. 1 patvirtintą Regioninės plėtros strategiją – 2012 m. darbo planą.
2.
Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo organizavimas ir vykdymas.
Panaikinus apskričių viršininkų administracijas, kuri iki tol vykdė regionų plėtros institucijos
funkcijas, teisės aktų numatyta tvarka dalis funkcijų buvo perduota kitoms institucijoms, tačiau
tarptautinis regioninis bendradarbiavimas nebuvo pavestas nei vienai institucijai, todėl Regiono
plėtros tarybos funkcija neturėjo vykdytojo.
2011 m. balandžio 20 d. vykusiame Kauno regiono savivaldybių merų pasitarime, skirtame
regioniniam bendradarbiavimui aptarti, buvo pasiūlyta Agentūrai vykdyti Kauno regiono
tarptautinio regioninio bendradarbiavimo 2011 – 2013 m. programą, kurioje būtų apibrėžtos
planuojamos veiklos, bendradarbiavimo sritys ir regionai. 2011-06-10 m. Kauno regiono plėtros
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taryba sprendimu Nr.51/2S-10 patvirtino Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo 2011 – 2013
m. programą bei pavedė Agentūrai vykdyti programoje numatytas veiklas. Šios Programos
įgyvendinimas 2011-08-05 d. visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu Nr.4 įtrauktas į Regioninės
plėtros strategiją – 2011 m. darbo planą, taip pat tęstinis vykdymas patvirtintas ir 2012 m.
3.
Verslumo skatinimo programa.
Atsižvelgiant į Kauno regiono plėtrai aktualias problemas: labai sparčią jaunų žmonių migraciją,
aukštą jaunų žmonių nedarbo lygį, labai žemus verslumo rodiklius, bei siekdama paskatinti jaunų
žmonių verslumą ir finansinį raštingumą, Agentūra siūlo regione aktyviai plėtoti verslumui skatinti
skirtas veiklas:
3.1. Verslumą skatinančių projektų rengimas ir įgyvendinimas (du tarptautinio
bendradarbiavimo abipus sieną projektai):
3.1.1. „Jaunimo verslumo skatinimas Kauno ir Minsko regionuose“ (angl. „Youth
Entrepreneurship Encouragement in Kaunas and Minsk regions“), santrumpa YEE! ;
3.1.2. „Create4Compet- Kūrybiškumas skatinant SVV įmonių kompetencijas ir
konkurencingumą Kaliningrado, Marijampolės ir Kauno regionuose“.
3.2. Vaikų verslumo ir finansinio raštingumo skatinimo programos parengimas ir diegimas
Kauno regiono gimnazijose. Šios paprogramės tikslas - ugdyti vaikų verslumą ir finansinį
raštingumą, siekiant padidinti jaunų žmonių konkurencingumą ir savarankiško darbo galimybes.
Programa rengiama vadovaujantis Asturias regiono (Ispanija) patirtimi. Planuojama, kad programa
bus rengiama kaip pilotinis projektas, kuris galėtų būti diegiamas visose Kauno apskrities
savivaldybėse, pasirenkant po dvi pilotines mokyklas.
Šios programos rengimas įtrauktas į VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros visuotinio 2012-03-06 d.
dalininkų susirinkimo nutarimu Nr. 1 patvirtintą Regioninės plėtros strategiją – 2012 m. darbo
planą.
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II. PAGRINDINĖS VEIKLOS REZULTATAI
2010-12-07 d. visuotinio dalininkų susirinkimas nutarimu Nr. 8 patvirtino, o 2011-01-31 d. nutarimu
Nr. 1 bei 2011-08-05 nutarimu Nr. 4 papildė Regioninės plėtros strategiją – 2011 m. darbo planą,
kuriuo įpareigojo Agentūrą įgyvendinti šias programas:
2.1. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTŲ 2007 - 2013 M.
RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMA;
2.2. ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMO PROGRAMA;
2.3. REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA;
2.4. KAUNO REGIONO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 2011 – 2013 M.
PROGRAMA;
2.5.

INVEST - INVESTICIJŲ PRITRAUKIMAS IR APTARNAVIMAS.

2.1.EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINĖS PARAMOS PROJEKTŲ 2007 - 2013 M.
RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PROGRAMA
Tikslas:
Inicijuoti, rengti ir įgyvendinti Kauno regiono plėtros tarybos patvirtintus regiono projektų sąraše
esančius bei Savivaldybių pavestus Europos Sąjungos struktūrinės paramos remiamus projektus.
Planuotos veiklos:
1.
ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos regioninių projektų rengimas ir
įgyvendinimas (patikslinus pareiškėjų, partnerių sąrašą);
2.
ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų paraiškų
rengimas pagal Kauno apskrities savivaldybių tarybų deleguotą funkciją;
3.
ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų
dokumentacijos (investicinių projektų, galimybių studijų) rengimas;
4.
ES struktūrinės paramos regioninės dimensijos projektų sąraše esančių projektų
įgyvendinimas pagal Kauno apskrities savivaldybių tarybų pavedimą;
5.
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto, pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos 3 kryptį „Gyvenimo kokybė
kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“ projektų dokumentacijos (paraiškų paramai
gauti, investicinių projektų, galimybių studijų) rengimas.
Įgyvendintos veiklos:
Įgyvendinant šią programą buvo rengtos projektų paraiškos Birštono savivaldybei:
1. Dviračių tako atkarpos Birštono savivaldybės Škėvonių kaime įrengimas (priemonė
VP3-1.3-ŪM-05-R „Viešosios turizmo infrastruktūros ir paslaugų plėtra regionuose“);
2. Birštono savivaldybės plėtros iki 2020 m. plano parengimas (priemonė VP1-4.2-VRM02-R „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių
ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“);
3. Birštono savivaldybės gyvenviečių plėtros su Birštono Vienkiemio kaimo prijungimu
prie Birštono miesto specialaus plano parengimas (priemonė VP3-1.2-VRM-01-R
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“);
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4. Pušyno gatvės rekonstrukcija Birštone (priemonė VP2-4.4-SM-02-R „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“);
5. „Birštono ir Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Raseinių rajonų savivaldybių
institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas-DAKOTA“, pagal 2007–
2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių
gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo
priemonę VP1-4.1-VRM-04-R „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas“.
Šios Programos įgyvendinimui finansavimas skirtas atskiru susitarimu su Birštono savivaldybe.
2.2.ADMINISTRACINIŲ GEBĖJIMŲ TOBULINIMO PROGRAMA
Tikslas:
Skatinti Kauno apskrities savivaldybių regioninį bendradarbiavimą ir kvalifikacijos tobulinimą,
siekiant didinti viešojo administravimo efektyvumą sprendžiant vietos savivaldos ir regiono
vystymui svarbius klausimus.
Planuotos veiklos:
1.
Organizuoti kompetencijų tobulinimo seminarus Kauno apskrities savivaldybių merams,
merų pavaduotojams bei savivaldybių tarybų nariams.
Įgyvendintos veiklos:
Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūros dalininkai Programos įgyvendinimui reikalingų lėšų neskyrė,
todėl Programa nebuvo vykdoma.
Kauno apskrities savivaldybių vadovų kvalifikacija buvo keliama įgyvendinant 2011-08-05
visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu Nr. 4 patvirtintą Kauno regiono Tarptautinio
bendradarbiavimo 2011 – 2013 m. programą, kurios metu buvo keičiamasi patirtimi ir žiniomis apie
viešų paslaugų verslui teikimą bei paramos verslui organizavimą, kūrybinių industrijų skatinimą ir
jų įtaką regiono plėtrai, vietos bendruomenių iniciatyvų skatinimą ir ES struktūrinių fondų remiamų
projektų įgyvendinimo patirtį.
2.3. REGIONINIO BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA
Tikslas:
Skatinti regioninę plėtrą inicijuojant ir rengiant regioninius bei tarptautinio bendradarbiavimo
projektus.
Planuotos veiklos:
1.
Regioninį pobūdį turinčių projektų identifikavimas;
2.
Informacijos teikimas Savivaldybėms apie regiono plėtrai aktualius šaukimus teikti paraiškas
paramai gauti;
3.
Regioninių bei tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimo inicijavimas, idėjų
generavimas ir projektų įgyvendinimas.
Įgyvendintos veiklos:
2.3.1. Regioninio Projekto „Kūrybinis augimas/Creative Growth“ įgyvendinimas.
Viena pagrindinių veiklų 2011 m. buvo INTERREG IVC programos remiamo Projekto „Creative
Growth/Kūrybinis augimas“ įgyvendinimas. Projektas perimtas iš likviduotos Kauno apskrities
viršininko administracijos vadovaujantis 2010-08-12 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimu
Nr. 5.
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Projekte dalyvavo 11 partnerių iš skirtingų Europos Sąjungos regionų (Bulgarijos, Danijos,
Ispanijos, Italijos, Lietuvos, Rumunijos, Škotijos, Švedijos ir Vengrijos). Projekto vedantysis
partneris – Švedijos Ostam regioninės plėtros taryba.
Projekto tikslas – didinti Europos konkurencingumą ir generuoti regioninį ekonomikos augimą
vystant kūrybinį sektorių, kaip naują verslo sektorių ir vieną iš žinių ekonomikos variklių. Projektu
taip pat siekiama paveikti vietinę ir regiono politiką, politikos formavimo procese diegiant naujas
žinias ir gerąją praktiką.
Projekto partneriai, dalyvaudami bendruose tarptautiniuose seminaruose, darbo grupėse, dalinosi
patirtimi ir bendrai ieškojo geriausių būdų ir modelių kūrybinių industrijų (toliau – KI) plėtrai,
klasterių kūrimui, kūrybinio sektoriaus verslo įmonių paramos galimybėms, taip kurdami Europinį
kūrybinių regionų tinklą.
a) Projekto metu parengtas „Kūrybinių industrijų žemėlapis / socialinė, ekonominė
analizė/ Kauno regione“ – pirmas toks bandymas ištirti ir įvertinti Kūrybinių industrijų (KI)
potencialą Kauno regione. Šios analizės viešinimui buvo suorganizuota konferencija, kuria siekta
prisidėti prie kūrybinio augimo galimybių sklaidos, kūrybinių industrijų svarbos ir reikšmės
išaiškinimo. Žemėlapį rengė ekspertai prof. Dr. Gintautas Mažeikis (VDU), dr. Jūratė Tutlytė
(VDU), dr. Vytautas Žirgutis (VDU), dr. Virginija Jurėnienė (VU KHF), Tomas Kubilius (UAB
„Bankinės konsultacijos“).
Vadovaujantis projekto ekspertų nuomone, pagrindinis KI plėtros potencialas
sukoncentruotas Kauno mieste, todėl tolimesni dokumentai buvo skirti šiam potencialui vystyti.
b) Projekto metu ekspertai parengė „Kūrybinių industrijų klasterių Kauno regione
plėtros galimybių analizę“, kuria siekta išanalizuoti kūrybinių (industrijų) klasterių Kauno centre
(Kauno senamiestyje ir Laisvės alėjoje) veikimo modelius bei įvertinti jų plėtros galimybes. Šioje
studijoje įvertinti šie aspektai:

Kūrybinių industrijų klasterizacijos Kauno centre (Kauno senamiestyje ir naujamiestyje:
Laisvė alėjoje) analizė: pobūdžio, vietos kontekstas ir specifika.

Klasteriuose veikiančių kūrybinių industrijų subjektų, jų vaidmenų ir tinklinių ryšių
išaiškinimas bei jų požiūrio klasterizacijos klausimais įvertinimas.

Rekomendacijų, skirtų kūrybinių klasterių plėtrai užtikrinti, suformavimas ir praktinio
realizuojamų priemonių plano parengimas.
c) Parengtas Kauno regiono kūrybinių industrijų plėtros veiksmų planas, kuriame
nurodomos konkrečios priemonės, kuriomis turėtų būti skatinamos KI Kauno regione. Šiame
dokumente apibendrinti KI srityje dirbančių įmonių poreikiai ir ekspertų rekomendacijos, kaip
turėtų būti kuriamas ir plėtojamas kūrybinis sektorius Kauno regione. Planas pristatytas Kauno
miesto savivaldybės specialistams (2011-10-19), priemonės diskutuotos su KI klasterių dalyviais
(2011-10-27). Identifikuoti konkretūs vystytini projektai bei jų įgyvendinimo finansavimo šaltiniai,
atsakingos institucijos, veiklų koordinavimo galimybės ir kiti aspektai.
d) 2011 m. birželio 30/liepos 1 d. Kaune surengta Projekto baigiamoji konferencija,
kurioje pristatyta tarptautinė projekto partnerių patirtis plėtojant KI, išmoktos pamokos bei tolimesni
žingsniai siekiant vystyti šį svarbų sektorių. Miestas turėjo puikią galimybę prisistatyti Europos
šalims – KI lyderiams ES, (Konferencijoje dalyvavo visų Projekto partnerių iš 9 ES šalių atstovai,
atvyko apie 70 svečių), parodyti savo pasiekimus KI srityje. Taip pat svečiai supažindinti su miesto
turistiniais objektais ir plėtros potencialu.
e) Dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose – konferencijose:
• 2011-03 mėn. Lina Misiukevičienė ir Evelina Vainorienė dalyvavo tarpregioniniame
seminare tarptautinių darbo grupių veikloje Debrecene (Vengrija), įgyvendinant projektą
7

•

•

„Creative Growth“ / „Kūrybinis augimas“ ir skaitė pranešimą tema „Kauno regiono plėtros
plano galimybės kūrybiniam augimui“;
2011-05 Lina Misiukevičienė ir Evelina Vainorienė dalyvavo partnerių darbiniame
susitikime, Briuselyje, Belgija. Pristatytas progresas įgyvendinant projektą, pasisemta
patirties iš projekto partnerių, kaip atskiros veiklos vykdomos kituose regionuose.
2011-09 Lina Misiukevičienė ir Evelina Vainorienė dalyvavo partnerių darbiniame
susitikime, Briuselyje, Belgija. Pristatytas progresas įgyvendinant projektą, pasisemta
patirties iš projekto partnerių, kaip atskiros veiklos vykdomos kituose regionuose.

f) Viešinimas. Siekiant su Projekto rezultatais supažindinti Kauno regiono savivaldybes ir
KI veikiančius socialiniu-ekonominius partnerius, buvo išversti ir atskirais leidiniais išleisti
pagrindiniai Projekto dokumentai - ataskaitos. Taip pat visa su projektu susijusi informacija,
partnerių patirtis, pilotinių projektų, Teminių darbo grupių ataskaitos, Rekomendacijos ES politikai
Kūrybinių industrijų plėtrai paskatinti ir kiti svarbūs dokumentai viešinami Agentūros tinklapyje
http://www.krda.lt/events/100
Projekto rezultatai pristatyti Kauno regiono savivaldybių vadovams 2011-11-28 d.
vykusiame Projekto rezultatų pristatyme.
Projektas įgyvendintas 2011-11-30 d.
Daugiau informacijos apie projektą: www.creative-growth.eu
2.3.2. Ataskaitiniu laikotarpiu patvirtintas ir pradėtas įgyvendinti projektas „Jaunimo verslumo
skatinimas Kauno ir Minsko regionuose“ (angl. „Youth Entrepreneurship Encouragement in
Kaunas and Minsk regions“), santrumpa YEE!. Projektą remia Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės 2007-2013 m., Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną
programa.
Projekto tikslas – padidinti Kauno ir Minsko regionų jaunimo (18-29 metų amžiaus)
verslumo lygį. Projektu siekiama sumažinti emigruojančio jaunimo skaičių, jaunimo nedarbo dydį,
paskatinant jaunus žmones pradėti savo verslą.
Paramos sutartis, po 8 mėn. trukusių derinimų pasirašyta 2011 m. rugsėjo mėn.
Įgyvendinus projektą planuojama Kauno regione bus pasiekti šiuos rezultatus:
1. sukurti Jaunimo verslumo skatinimo infrastruktūrą;
2. parengti Jaunimo verslumo skatinimo mokymų programą ir mokymų medžiagą;
3. paruošti 5 jaunimo verslumo dėstytojus/ trenerius;
4. pagal Jaunimo verslumo skatinimo mokymų programą apmokyti 50 jaunuolių;
5. suorganizuoti tarptautinę jaunimo verslumo skatinimo stovyklą.
Projekto dėka Agentūra turi galimybę atnaujinti visiškai nusidėvėjusią įrangą (įsigyti du
kompiuteriai, kopijavimo aparatas, projektorius), įsirengti mokymams reikalingą salę (nupirktos
kėdės ir stalai), kurie naudojami ir kasdienei Agentūros veiklai.
Projekto trukmė – 13 mėnesių.
Projekte dalyvauja ir nuosavą įnašą (10 proc. projekto vertės, atsižvelgiant į Kauno regionui
tenkančias naudas, t.y. 32 208 Lt.) skiria Birštono, Jonavos, Kaišiadorių, Prienų ir Raseinių rajonų
savivaldybės, kurios yra pagrindinės naudos gavėjos. Įnašas suformuotas pagal dalininkų balsus,
tenkančius kiekvienai savivaldybei (2011-01-31 d. Visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimas Nr.
1).
2.3.3. Regioninis projektas „Create4Compet- Kūrybiškumas skatinant SVV įmonių
kompetencijas ir konkurencingumą Kaliningrado, Marijampolės ir Kauno regionuose“.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo vertinamas ir šiuo metu patvirtintas Agentūros, kartu su Kauno
pramonės, prekybos ir amatų rūmų Marijampolės filialu, Kaliningrado pramonės ir prekybos rūmais
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bei fondu “Viktorija” parengtas ir Lietuvos – Lenkijos – Rusijos 2007 -2013 m. Bendradarbiavimo
abipus sienos programai pateiktas projektas. Projektu siekiama prisidėti skatinant SVV
bendruomenės, verslo paramos organizacijų kompetencijas ir bendradarbiavimą.
Projekte numatoma sukurti inovatyvią verslo skatinimo struktūrą - parengti aukštos kvalifikacijos
„trenerius” (angl. Coacher), kurie dirbs su vietiniu verslu bei įmonėmis (Kauno regione planuojama
į veiklą įtraukti 50 SVV įmonių), ketinančiomis pradėti ir plėtoti tarptautinį verslą, sukurti SVV
įmonių bendradarbiavimo tinklą bei efektyviais metodais veikiančias grupes, padėsiančias verslo
įmonėms spręsti jų veiklos problemas. Taip pat planuojama organizuoti inovatyvumo ir
kūrybiškumo skatinimo mokymus verslo įmonėms, ketinančioms arba jau turinčioms tarptautinio
bendradarbiavimo įgūdžių su Kaliningrado srityje veikiančiomis įmonėmis. Šie mokymai skirti
abipusiai naudingo verslo kūrimui ir plėtrai.
Taip pat Projekto metu planuojama atnaujinti paramą verslui kuriančių organizacijų materialinę
bazę. Planuojama projekto trukmė - 24 mėnesiai.
2.3.4. Ataskaitiniu laikotarpiu pabaigtas rengti regioninis projektas „60+”
2011 m. buvo baigta rengti “Senyvo amžiaus žmonės Lietuvoje ir Kauno regione: situacijos
apžvalga“ (2010-08-12 d. visuotinio dalininkų susirinkimo nutarimas Nr.5). Apžvalgą rengė Vytauto
Didžiojo universiteto socialinių mokslų daktarės Rasa Naujanienė ir Giedrė Baltrušaitytė.
Pasauliniai gyventojų senėjimo iššūkiai neaplenkia ir Lietuvos. Mažėjantis gimstamumas,
ilgėjantis gyventojų amžius bei darbingo amžiaus gyventojų trūkumas – pagrindinės problemos, su
kuriomis susiduria beveik kiekviena valstybė. Norint atkreipti visuomenės dėmesį į šias problemas ir
kad būtų ieškoma jų sprendimo būdų, 2012 metai yra paskelbti Europos vyresnių žmonių aktyvumo
ir kartų solidarumo metais.
Apžvalgos rengėjos pastebėjo, kad valstybėje neišnaudojama “trečiojo amžiaus” gyventojų
potencija ir gebėjimai. Šios amžiaus grupės gyventojų labai stipri politinė galia, ekonominiai
resursai, išsilavinimas, darbiniai sugebėjimai ir kt. Apžvalgos rengėjos taip pat atkreipė dėmesį į
šios grupės sociokultūrinius resursus: tai ir trečiojo amžiaus žmonių laisvas laikas, ilgalaikė
gyvenimo patirtis, išmintis, gebėjimas kontroliuoti savo gyvenimą, atsiminimai ir gyvenimo
istorijos, kultūrinės kartos, kultūrinės užduotys.
Situacijos apžvalgos rengėjos pateikė rekomendacijas, kaip pagerinti vyresnio amžiaus
žmonių galimybes aktyviau dalyvauti įvairiose veiklose, kokios būtų tinkamos priemonės šioms
veikloms ir kas galėtų būti atsakingi už šių priemonių įgyvendinimą.
„Senyvo amžiaus žmonės Lietuvoje ir Kauno regione: situacijos apžvalga“ elektroniniu PDF
formatu yra pateikta visoms Kauno regiono savivaldybėms; visiems Kauno regiono visuomenės
sveikatos centrams, biurams; Kauno miesto savivaldybės senjorų tarybos atstovams; Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos skyriui.
2.3.5. Dalyvavimas tarptautiniame projekte COPY 2
Grupė Europos Sąjungos valstybių, regionų ir už verslo aplinką jose atsakingų institucijų,
siekdamos ištirti verslo aplinką ir sąlygas įvairiose ES valstybėse, inicijavo ir 2011 metais vykdė
Europos Komisijos ir Vokietijos Federalinės Darbo ir Socialinių reikalų ministerijos remiamą
projektą „Visapusiško verslumo praktikos bendruomenė“ (CoPIE). Projekto tikslas – gerinti verslo
aplinką ES regionuose, dalintis patirtimi ir sekančiam finansiniam Struktūrinių fondų finansavimo
periodui parengti rekomendacijas verslo aplinkai pagerinti.
Agentūra buvo pakviesta kartu su Čekijos Respublikos ir Ispanijos Galicijos, Asturias regionais
dalyvauti Integruotų paslaugų verslui darbo grupėje “COPIE 2”. Projekto metu buvo rengtas
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Bendras Europos verslo paramos paslaugų žemėlapis, kuriame atspindėti ir Kauno regione esantys
ištekliai ir verslui teikiamos paslaugos.
Siekiant kuo tiksliau įvertinti verslo aplinkos ir paramos verslui paslaugų padėtį regione, buvo
atrinktos ir apklaustos pagrindinės, Kauno regione viešąsias paslaugas ir paramą verslui teikiančios
organizacijos. Deja, įvertinant apklausoje dalyvavusių įmonių, įstaigų ir organizacijų aktyvumą bei
pateiktą informaciją galima spręsti, kad regione, kaip ir visoje Lietuvoje, viešos paslaugos verslui,
kaip ir joms skirti ištekliai yra labai fragmentiški ir riboti.
Dalyvavimas šiame Projekte suteikė Kauno regionui galimybę ištirti ir pristatyti savo turimus
resursus, tyrimo pagrindu Projekto partneriai rengs rekomendacijas Europos Komisijai ateinančio
programavimo periodui.
2.3.6. Bendrų regioninių ir tarptautinio bendradarbiavimo projektų rengimas ir alternatyvaus
finansavimo paieška (ENPI, INTERREG, EEA ir kitos programos) regionui aktualiais klausimais.
Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra, kaip pareiškėjas ar partnerio teisėmis, rengė įvairius dokumentus,
reikalingus papildomam finansavimam iš alternatyvių finansavimo šaltinių gauti:
•

Paraiška ir galimybių analizė. Muziejus-mokslo centras.

Projekto tikslas - siekiant skatinti vaikų ir jaunimo susidomėjimą mokslu, savo krašto istorija,
perėmus gerąją patirtį, įkurti mokslo centrus / interaktyvias mokslo ekspozicijas muziejuose, skatinti
muziejų ryšį su turizmu, kurti naujus turizmo produktus, jungti juos į maršrutus. Projektinė paraiška
ir galimybių studija rengta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės 2007-2013 m., Latvijos,
Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programai (2011-04-03, Projekte dalyvavo Kėdainių, Kauno
raj., Birštono savivaldybės), tačiau dėl Baltarusijos partnerių bendrafinansavimo stokos parengta
paraiška nebuvo pateikta).
•

„Garague“

Kūrybinių industrijų ir inovacijų plėtros projekto paraiška, pateikta INTERREG IVC programai,
kartu su KTU regioniniu mokslo parku. Projekte planuojama kelti kompetencijas ir dalintis patirtimi
skatinant inovatyvaus verslo kūrimo būdus regionuose. Projekte dalyvauja 12 partnerių.
•

„Regioninių inovacinių rodiklių ir kūrybinės aplinkos vertinimas“

Paraiška ekspertinėms paslaugoms, kurios padėtų įsivertinti regiono konkurencingumą,
kūrybiškumo ir inovatyvumo vertinimo kriterijus, parengimas. Paraiška kartu su Emilia Romania
(Italija) regiono partneriais pateikta ESPON 2013 programai.
2.3.7. Aktyvi partnerių paieška:
Agentūra aktyviai tarpininkavo dalininkams siekiant plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą. 2011 m.
vasario 2-3 d. buvo suorganizuotas susitikimas – diskusija su Tampere regiono plėtros institucijų
atstovais. Siekiant identifikuoti galimas bendradarbiavimo sritis, susitikimo metu buvo pristatyti
Kauno ir Tampere regionuose vykdomi bei planuojami projektai.
2011 m. gegužės mėn.Evelina Vainorienė dalyvavo suomių organizuojamoje konferencijoje
„Regioninės plėtros politika Suomijoje“, kur skaitė pranešimą apie Lietuvos regioninės plėtros
politiką. Taip pat vizito metu buvo susitikta su Tampere regiono administracijos vadovais, Tampere
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regiono plėtros agentūra, DEMO Regionų tinklo atstovais, su kuriais buvo aptariami galimi
tolimesnio bendradarbiavimo klausimai ir projektai.
Aktyvios partnerių paieškos dėka buvo sėkmingai įgyvendinama Kauno regiono tarptautinio
bendradarbiavimo programa.
Viso Regioninės plėtros programai įgyvendinti skirta 107 277 Lt.
2.4. KAUNO REGIONO TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO 2011 – 2013 M.
PROGRAMA
Tikslas:
1. Plėsti Kauno regiono plėtros tarybos tarptautinio bendradarbiavimo ryšius;
2. Skatinti Kauno apskrities savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą ir patirties mainus siekiant
stiprinti tarptautinius ryšius ir regiono plėtrai svarbių klausimų sprendimą.
Planuotos veiklos:
1. Nuolatinis tarptautinio bendradarbiavimo poreikių ir galimybių identifikavimas;
2. Aktyvi partnerių paieška;
3. Regiono tarptautinio bendradarbiavimo vizitų, skirtų programoje numatytiems tikslams
įgyvendinti, organizavimas;
4. Regiono tarptautinio bendradarbiavimo susitikimų rengimas;
5. Regiono tarptautinio bendradarbiavimo susitarimų, projektų inicijavimas, rengimas ir
įgyvendinimas;
6. Kauno regioną reprezentuojančios informacinės medžiagos rengimas.
Įgyvendintos veiklos:
Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programa siekiama plėtoti geros kaimynystės ryšius,
formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti bendradarbiavimą su užsienio
partneriais ir darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą vystant tarptautinio bendradarbiavimo
ryšius įvairiose veiklos sferose.
Programa patvirtinta ir pradėta įgyvendinti 2011 m. II pusmetyje. Atlikus Kauno apskrities
savivaldybių poreikių analizę nustatyta, kad 2011 m. tarptautinį bendradarbiavimą tikslingiausia
plėtoti ir gilinti žinias šiose srityse:
1. Verslo, pramonės, turizmo ir transporto infrastruktūros plėtra;
2. Žemės ūkio, žuvininkystės, miškininkystės ir kaimo plėtra;
3. Žmogiškųjų išteklių ir viešųjų paslaugų plėtra;
4. Darnus regiono vystymasis ir inžinerinės infrastruktūros plėtra.
Atsižvelgiant į regiono savivaldybių poreikius ir bendradarbiavimo prioritetus, ataskaitiniu
laikotarpiu buvo organizuoti penki tarptautinio bendradarbiavimo vizitai:
2.4.1. 2011 m. birželio 12 – 15 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių merų
delegacijos tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Asturias regioną (Ispanija).
Vizito tikslas – susipažinti su nedarbo mažinimo priemonėmis, užimtumo skatinimo ir verslumo
kultūros diegimo programomis, taikomomis šiame regione, kuris pergyvena smarkius ekonominius
bei demografinius pokyčius, būdingus ir Kauno regionui. Vizito išdavoje siūloma perimti Asturias
regiono patirtį ir Kauno regione rengti ir diegti pilotinį projektą, skirtą vaikų ir jaunimo verslumui
skatinti (Programos rengimas įtrauktas į Agentūros 2012 m. darbo planą).
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2.4.2. 2011 m. rugpjūčio 24 – 26 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių
merų pavaduotojų delegacijos tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Edinburgą (Škotija).
Vizito tikslas - susipažinti su kūrybinių industrijų įtaka regionų ir miestų ekonomikai bei naujomis
efektyviomis regiono politinio ir ekonominio vystymosi formomis. Susitikimuose su Edinburgo
miesto meru, Napier Universiteto ir Kūrybinių industrijų plėtros srityje itin sėkmingai veikiančios
įstaigos „Edinburgo festivaliai“ atstovais aptartos Edinburgo, kaip vieno sėkmingiausiai kūrybines
industrijas regiono plėtrai išnaudojančio miesto, ir Kauno regiono bendradarbiavimo galimybės
kultūros ir kūrybinių industrijų srityse.
2.4.3. 2011 m. rugpjūčio 8-12 dienomis buvo organizuotas tarptautinio bendradarbiavimo
vizitas į Alikantę (Ispanija).
Vizitas skirtas susipažinti su šio regiono bendruomenių įgyvendinamomis iniciatyvomis, Europos
Sąjungos paramos projektų įgyvendinimo patirtimi, regiono ekonominio vystymo ir verslumo
skatinimo formomis. Susitikimuose Gandi savivaldybėje diskutuotos galimybės skleisti informaciją
apie investicijų pritraukimą, verslo ir turizmo įmonių tarptautinį bendradarbiavimą. Lietuvos
Respublikos konsulate diskutuota apie būtinybę išlaikyti/ plėsti susisiekimą tarp Lietuvos ir
Valencijos, siekiant palaikyti itin gausios lietuvių diasporos ryšius su tėvyne ir čia likusiais
giminėmis. Taip pat susipažinta su erdvių pritaikymo viešajam sektoriui projektais Valencijos
mieste (CIUDAD DE LAS ARTĖS Y LAS CIENCIAS, apimančius Mokslo muziejus, Okeanariumas,
Menų rūmai ir kt.), teritorijų atgaivinimu plėtojant socialinį būstą.
2.4.4. 2011 m. rugsėjo 21 – 23 dienomis Kauno regiono savivaldybių tarybų narių vizitas į
Tarptautinio bendradarbiavimo konferenciją Kaliningrade (Rusija).
Vizito tikslas – dalyvauti tarptautinėje konferencijoje apie bendradarbiavimą tarp šalių Lietuva,
Rusija, Latvija, Estija, Suomija, Norvegija ir Lenkija bei bendrų projektų finansavimo galimybes.
Konferencijos metu vyko dalykiniai susitikimai su partneriais, aptartos regioninio projekto
„Create4Compet” perspektyvos, ieškota bendrų projektinių idėjų Bendradarbiavimo abipus sienos
programai.
2.4.5. 2011 m. lapkričio 13 – 17 dienomis vyko merų tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į
Gruziją.
Vizitas buvo skirtas demokratijos plėtrai, naujoms efektyvioms regiono politinio ir ekonominio
vystymo formoms. Vizito išdavoje parengtas ir 2012-03-15 d. Birštone pasirašytas
bendradarbiavimo susitarimas tarp Kauno ir Shida Kartli regionų bei 2012-03-14 d. pasirašytas
bendradarbiavimo ketinimų protokolas tarp Kauno rajono ir Gori savivaldybių, siekiant paskatinti
bendrų projektų rengimą ir įgyvendinimą ekonominėje, kultūrinėje ir socialinėje sferoje.
Tęsiant Programos įgyvendinimą užmegzti nauji ir sustiprinti esami tarptautiniai ryšiai, įgyta patirtis
bei gerosios praktikos pavyzdžiai padės Kauno regiono plėtros tarybai ir savivaldybėms efektyviau
spręsti ekonomines – socialines problemas, bus įgyvendinti regioninę plėtrą skatinantys ir tarptautinį
bendradarbiavimą stiprinantys tarptautiniai projektai. Taip pat Programos įgyvendinimas prisideda
prie pozityvaus regiono įvaizdžio tarptautinio bendradarbiavimo srityje kūrimo.
Reprezentacinei medžiagai parengti ataskaitiniu laikotarpiu lėšų neskirta, todėl ši medžiaga bus
rengiama 2012 m. Viso Programos įgyvendinimui 2011 m. skirta 171 950 Lt.
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2.5. INVEST - investicijų pritraukimas ir aptarnavimas.
Tikslas:
Gerinti investuotojams teikiamų paslaugų kokybę, teikti potencialiems investuotojams informaciją
apie verslo, socialinę – ekonominę aplinką, galimus investicinius objektus bei potencialius
partnerius Kauno regione.
Planuotos veiklos:
1.
Kauno regiono investicijų pritraukimo ir skatinimo strategijos parengimas (gavus
finansavimą);
2.
Marketinginio paketo parengimas ir informacijos investuotojams atnaujinimas interneto puslapyje
www.investinkaunasregion.lt;
3.
Potencialių investuotojų užklausimų aptarnavimas;
4.
Kvalifikacijos tobulinimas;
5.
Aktyvi informacijos apie Kauno regiono investicinius objektus sklaida.
Įgyvendintos veiklos:
Priemonė vykdyta tik iš dalies, kadangi tam nebuvo skirtas finansavimas.
Agentūra ataskaitiniu laikotarpiu tęsė potencialių investuotojų užklausų aptarnavimą, teikė
informaciją užsienio šalių atstovybėms:
•

Informacija apie potencialius investicinius objektus, situaciją regione teikta Kinijos
delegacijai, viešėjusiai Kauno mieste;

•

2011 m. gegužės mėn. teikta dalomoji medžiaga, skirta Lietuvos ekonomikos pristatymui,
vykusiam Šveicarijoje;

•

2011-02-03/04 d. Kaune organizuotas Kauno regiono ir Suomijos, Tampere regiono atstovų
susitikimas, kuriame buvo pasidalinta informacija apie regioną, rengiamus ir įgyvendinamus
projektu bei investavimo galimybes. Tampere regiono vystymo įmonėms, regiono atstovams
ir potencialiems investuotojams organizuoti susitikimai su Kauno regione veikiančiomis
Suomijos įmonėmis, pristatytos potencialaus investavimo galimybės LEZ teritorijoje. 2011
m. gegužės 5 d.. vykusio Evelinos Vainorienė vizito į Tampere (Suomija) metu Tampere
regiono plėtros institucijoms, Upper Tampere regiono administracijos Regioninės plėtros
departamentui pristatyta informacija apie regiono galimybes, investicinius objektus ir
projektus.
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III. PAPILDOMOS VEIKLOS REZULTATAI
Siekdama išsilaikyti, Agentūra intensyviai užsiėmė papildoma veikla – teikė projektų
administravimo paslaugas, rengė investicinius projektus, galimybių studijas ir paraiškas, projektus
tarptautiniam regioniniam bendradarbiavimui, teikė projektų mokymų organizavimo paslaugas.
3.1.

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra teikė Smulkiųjų projektų fondo pagal 2007–2013 Lietuvos ir
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą remiamo projekto „Aplinkos apsauga Kętrzyn
valsčiuje ir Prienų rajono savivaldybėjė“ administravimo paslaugas.
3.2.

PROJEKTINIŲ PARAIŠKŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS

3.2.1. Parengta projekto „Aplinkos apsauga Kętrzyn valsčiuje ir Prienų rajono savivaldybėjė“
galimybių studija „Mažųjų biologinių nuotekų valymo įrengimų plėtros galimybės Prienų rajone“,
skirta ištirti ir išanalizuoti Prienų rajone esamų ir planuojamų įrengti nuotekų tinklų apimtis,
nustatyti teritorijas, kuriose bus įrengti nuotekų tinklai ir teritorijas, kuriose tinklų nėra ir jų įrengti
neplanuojama.
3.2.2. Parengta projekto „Kaišiadorių rajono VVG ir kaimo bendruomenių Praeitis, Dabartis ir
Ateitis“ galimybių studija bei teiktos leidybos paslaugos.
3.3.

MOKYMŲ IR RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

3.3.1.

Parengti ir pravesti Kaišiadorių VVG dviejų dienų mokymai 2011 m. spalio 20 -21 bei
lapkričio 24 – 25 dienomis;

3.3.2. Suorganizuotos informacinės dienos Kaišiadorių VVG 2011 m. lapkričio 30 bei gruodžio 19
dienomis.
Bendra suteiktų paslaugų suma: 48 842Lt.
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IV. AGENTŪROS DARBUOTOJAI
2011 metais buvo gana dideli pasikeitimai. Metų pradžioje Agentūroje dirbo septyni sąrašiniai
darbuotojai (6,5 etato), tuo tarpu 2011 metų pabaigoje Agentūroje buvo tik keturi sąrašiniai
darbuotojai (3,25 etato):
•

Evelina Vainorienė, direktorė (1 etatas);

•

Lina Misiukevičienė, direktoriaus pavaduotoja, finansininkė (1 etatas);

•
Gaila Tulušienė, projektų vadovė (nuo 2011-06 d. grįžo iš vaiko auginimo ir priežiūros
atostogų), (0,75 etato);
•

Rita Levišauskienė, vyr.buhalterė (0,5 etato).

Žemiau pateikta Agentūros darbuotojų funkcijų ir organizacinė struktūra.
Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros 2011 m. darbuotojų funkcijos
Pareigybė
Darbuotojas
Funkcijos
Direktorius

Evelina
Vainorienė

Direktoriaus
pavaduotoja,
finansininkė
Projektų vadovė

Lina
Projektų koordinavimas, projektų finansų valdymas.
Misiukevičienė Sritys: regioninė plėtra, projektų administravimas, socialinė
sritis, įstaigos viešieji pirkimai ir finansų valdymas.
Gaila
Projekto „Youth Entrepreneurship Encouragement in
Tulušienė
Kaunas and Minsk regions/ Jaunimo verslumo skatinimas
Kauno ir Minsko regionuose“ vykdymas, projektų rengimas
bei administravimas, investicijų ir verslumo skatinimas.
Rita
Buhalterinė apskaita
Levišauskienė

Buhalterė

Agentūros veiklos organizavimas ir veikla numatyta įstatuose.
Projektų valdymas. Sritys: ekonominė ir socialinė plėtra,
regioninė plėtra, žmogiškieji ištekliai.

Direktorius

Agentūros vykdomų
projektų vadovai

Buhalterė

Direktoriaus
pavaduotojas,
finansininkas

projektų ekspertai
1 paveikslas. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros organizacinė valdymo struktūra
Agentūros darbuotojų komanda formuojama lanksčiai, atsižvelgiant į faktinį Agentūros veiklos ir
paslaugų poreikį, stengiantis susieti atlygį darbuotojams su jų veiklos rezultatais. Iškilus poreikiui,
Agentūroje yra formuojama išorinių ekspertų grupė, kuri padeda įgyvendinti suformuotas dalininkų
ar kitų užsakovų užduotis.
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V. AGENTŪROS VEIKLOS FINANSAVIMAS
Agentūros veikla yra finansuojama vadovaujantis Visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtinta
Regioninės plėtros strategija – 2011 m. darbo planu ir jo finansavimo sąmata bei pajamomis iš
papildomos veiklos.
2010-12-07 d. visuotinio dalininkų susirinkimas nutarimu Nr. 8 patvirtino, o 2011-01-31 d. nutarimu
Nr. 1 bei 2011-08-05 nutarimu Nr. 4 papildė Regioninės plėtros strategiją – 2011 m. darbo planą,
kuriuo įpareigojo Agentūrą įgyvendinti penkias programas, tačiau finansavimas buvo skirtas tik
dviem iš jų – Regioninio bendradarbiavimo ir Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo 20112013 m. programoms. Šioms dviems programoms įgyvendinti 2011 m. skirta 290 102 Lt.
Kauno m. savivaldybė 2011 m. skyrė 10880 Lt Regioninio projekto „Creative Growth/ Kūrybinis
augimas“ kofinansavimui. Kitos savivaldybės šiam projektui kofinansuoti lėšas skyrė 2010 m.
Papildomą finansavimą Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų 2007 - 2013 m. Rengimo ir
įgyvendinimo programai skyrė Birštono savivaldybė, kuriai Agentūra rengė paraiškas. Viso šiai
programai gautas finansavimas siekė 24 982 Lt.
Agentūros dalininkai ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė, jų įnašai finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje:
Dalininkai

Įnašai 2011
pradžioje

Balsų
skaičius

m.

Įnašai 2011 m. pabaigoje

Kauno miesto savivaldybė

8

55025

55025

Kauno rajono savivaldybė

9

12930

12930

Kėdainių rajono savivaldybė

5

9359

9359

Jonavos rajono savivaldybė

4

7298

7298

Raseinių rajono savivaldybė

4

6168

6168

Kaišiadorių rajono savivaldybė

3

5336

5336

Prienų rajono savivaldybė

3

4894

4894

Birštono savivaldybė

2

790

790

Kauno prekybos, pramonės ir amatų
rūmai

1

600

600

Viešoji įstaiga KTU regioninis mokslo
parkas

1

600

600

Vadovaujantis Agentūros įstatų 4.1. punktu, Agentūros valdymo organai yra visuotinis dalininkų
susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Agentūros vadovas (direktorius). Kolegialūs organai
nėra sudaromi, todėl išlaidų kolegialių organų nariams nebuvo.
Išlaidų, išmokamų su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims, nurodytiems Lietuvos
Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje, nebuvo.
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Agentūros gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų
rūšis:
Finansavimo šaltiniai
Dalininkai
Projektų finansavimas
Komercinė veikla
VISO :

SUMA, Lt
315 084
151 381
48 842
515 307

Finansavimo panaudojimas
Pardavimo paslaugos
Darbo užmokestis ir soc. draudimas
Patalpų išlaikymo sąnaudos
Transporto išlaikymas
Ryšių sąnaudos
Kompiuterių priežiūra
Bendrosios ir administracinės
Darbo plano vykdymo sąnaudos
Projektų sąnaudos
Viso :

SUMA, Lt
4975
121458
5182
4635
3775
2667
6901
170466
195248
515307

2011 m įsigyto ir perleisto turto nebuvo.
Agentūros sąnaudos, įskaitant Projektus 2011 m. siekė- 471 440 Lt. iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui, įskaitant projektuose dirbančius žmones, sudarė -121 458 Lt, (soc. draudimas 27 800
Lt).
Agentūros sąnaudos valdymo išlaidoms 2011 m. skirta – 110 184 Lt, kas apima direktoriaus,
direktoriaus pavaduotojo bei buhalterio darbo užmokestį, dalį ryšio priemonėms ir patalpų
išlaikymui skiriamų išlaidų.
Agentūros direktoriaus pareigas nuo 2007 m. eina Evelina Vainorienė, kurios darbo
užmokesčiui ir tiesiogiai su darbu susijusioms išlaidoms padengti ataskaitiniu laikotarpiu išmokėta 47359,57 Lt.
Tikimės, kad Agentūros veikla 2011 metais Jums buvo naudinga, todėl ir ateityje stengsimės gerinti
paslaugų kokybę ir dirbti Kauno regiono labui.

PRIDEDAMA: 1. Viešosios įstaigos Kauno regiono plėtros agentūros audituotas 2011 metų metinių
finansinių atskaitų rinkinys (16 lapų).
Pagarbiai

Direktorė

Evelina Vainorienė
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