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ATASKAITA

I.I.

BENDRA INFORMACIJA APIE ISTAIGA GAVADINIMAS, KODAS,
ADRESAS, ISTEIGIMO DATA, VADOVAS)
Vie5oji lstaiga Kauno regiono plétros agentüra. [mones kodas 135695071.
Registracijos adresas - Gedimino 56-1, Kaunas; korespondentinis ir buveines adresas Laisvès al. 46, Kaunas LT-44246. {monès isteigimo data - 2000-12-07. [monès
vadovas - direktorè Lina Misiukeviðiené.

r.2.

vrEsosros ISTArcos DALTNTNKAT rR KTEKVTENO JU INASO VERTE

FINANSINIU METU PRADZIOJE IR PABAIGOJE
Vie5osios istaigos Kauno regiono plètros agentüros dalininkai ir jq ina5ai per 2016
metus nesikeite. Dalininkai ir jq ina5ai istaigos steigimui (viso 29830,86 Eur):
Bir5tono savivaldybè
228,80 Eur
Jonavos rajono savivaldybe
2113,65 Eur
KaiSiadoriq rajono savivaldybe
1545,41Eur
Kauno miesto savivaldybè
15936,34Bur
Kauno rajono savivaldybè
3744,79 Eur
Kèdainiq rajono savivaldybe
2710,55 Eur
Prienq rajono savivaldybe
1417,40 Eur
Raseiniq rajono savivaldybè
1786,38 Eur
V5{ Kauno mokslo ir technologijq parkas
173,77 Eur
Kauno prekybos, pramonès ir amatq rümai 173,77 Eur

1.3. ISTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBÜDIS, VEIKLOS REZULTATAI
VSf Kauno regiono pletros agentüra (toliau - Agentüra), vykdydama savo misij4,
organizuoti veiklas, nukreiptas Kauno regiono ekonominio ir socialinio vystymosi skirtumq
maZinimui ir nuoseklios, atitinkanðios Lietuvos ir ES politik4, regioninès plétros skatinimui,
vykdê 2016 m. kovo 3 dienos visuotiniame dalininkq susirinkime nutarimu Nr. I patvirtint4
2016 metr4 darbo plan4 bei vykdè papildom4, Agenturos istatuose numatyt4 veikl4.
Agentüros veikla 2016 metais buvo nukreipta istaigos uZdaviniq lgyvendinimui ir
siekè:
o
a

a
a

Inicijuoti, rengti, koordinuoti ir igyvendinti regiono plètros programas ir projektus;
Dalyvauti igyvendinant Europos Sqjungos ir Lietuvos regioninç politik4 per tarptautinio
regioninio bendradarbiavimo, kitas programas bei projektus;
skleisti informacij4 apie regioninês plétros programas ir iniciatyvas regione;
dalyvauti regioninç pletr4 skatinanðiq tarptautiniq organizacijq veikloje, siekiant tapti Siq
organizacijrl nare;
pagal savo kompetencij4 koordinuoti regiono socialin,ös ir ekonominès plètros srityje
veikianðiq or ganizacijq veiksmus ;
konsultuoti Kauno apskrities savivaldybiq administracijas projektq bei programq rengimo
ir igyvendinimo, strateginiq plétros dokumentq rengimo bei igyvendinimo klausimais;
organizuoti Kauno regiono plètros procese dalyvaujanðiq institucüq ir organizacijr4
darbuotojq mokym4 bei kvalifrkacijos kélim4 regioninès pletros, konkurencingumo
didinimo ir kitose aktualiose srityse;
organizuoti, konsultuoti ir vykdyti Kauno apskrities savivaldybiq administracijq
darbuotojq mokym4 bei kvalifikacijos kèlim4 regioninès plêtros srityje;
teikti Kauno apskrities savivaldybêms, Regioninés pletros tarybai, kitoms organizacijoms
ir institucijoms pasiulymus regionines plétros klausimais, pagal savo kompetencij4

dalyvauti rengiant regioninç pletr4 reglamentuojanðius !statymus bei kitus su tuo
susijusius norminius aktus.

lgyvendinant regioninio bendradarbiavimo program4, ataskaitiniu laikotarpiu buvo
suorganizuoti ivairiq regiono savivaldybiq specialistq susitikimai aptarti esam4 situacij4 ir
ie5koti bendrq s4lyöio ta5kq. Taip pat buvo atnaujinta internetinê svetainé investuotojams
www.investkaunasregion.lt. Sio¡e svetaineje potencialüs investuotojai gali rasti aktuali4
informacij4 apie Kauno regiono savivaldybes, jose esanöius investicinius objektus,
galiojanðius eksploataciniq i5laidq tarifus bei bendr4 informacij4 apie regiono demografinius,
socialinius, politinius, geograf,rnius bei technologinius rodiklius. Interneto svetaineje
informacija pateikiama lietuviq ir anglq kalbomis, orientuojantis tiek i Lietuvos, tiek ir !
uZsienio investuotojus. Svetainès turinys paremtas Kauno regiono savivaldybiq pateikta
nauj aus ia informacij a.
Ataskaitiniu laikotarpiu, kiekvien4 menesi buvo surenkama ir susisteminama informacija apie
Kauno regione vykstanðius renginius i5 savivaldybiq ir turizmo ir verslo centrq. Informacija
buvo talpinama Kauno regiono plétros agentüros internetinéje svetaineje, adresu www.kda.lt,
skiltyje ,,Naujienos", o taip pat kai kurie renginiai buvo viesinami ir socialiniame tinkle
Facebook.
Siekiant tobulinti ir plèsti informacijos sklaid4 ataskaitiniais metais buvo aktyviai naudojamas
informacijos sklaidos kanalas - socialinio tinklo Facebook paskyra. Jos pagalba projekto
,,Kauno regiono Zinios" metu sukurti video reportaLai bei einamosios naujienos pasiekia
ivairesni vartotojq kieki. Paskyra turi nuolatiniq skaitytojq ir retkaröiais prisijungianðiq
skaitytojq bUri. Per 2016 metus buvo parengta ir i5transliuota per LRT kultüros kanalo laid4
,,Septynios Kauno dienos" bei Facebook paskyroje l2 reportaå.4 apie ivykius Kauno regione.
Taip pat filmuota medùiaga apie ivykius regione buvo transliuojama Jonavos TV-sukurti 59
audiovizualiniai küriniai/videoreportaäai. Informacija apie ivykius Kauno regione buvo
skleidZiama radijo EXTRA FM 9 laidose bei22 informaciniai prane5imai ivairiuose interneto
portaluose (www j onavos Zinios. lt; www.delfi lt; www.BNS. lt).
Ataskaitiniais metais lgyvendinant ivaizdäio program4, buvo papildomai i5leistas region4
reprezentuojantis leidinys ,,Kauno regiono turisto Zemélapis lietuviq ir anglq kalbomis.
,,Kauno regiono turisto Zemelapis" sudarytas taip, kad kiekviena savivaldybè
reprezentuojama su 10 lankytinq objektq. Lankytinus objektus atrinko savivaldybiq turizmo ir
informacijos centrq darbuotojai. Taip pat buvo parengta ir pagaminta reklaminiq, region4
vie5inanõiq padekliukq ir Zenkliukq, skèðiq, ra5ikliq, USB raktq. Parengti gaminiai buvo
naudojami reprezentuoti Kauno region4 vizitt4 metu bei priimant delegacijas Kauno regione.
Taip pat Sie suvenyrai buvo dovanojami regioniniq renginiq metu, igyvendinant regioninius
projektus.
.

Nuo 2016 metq pradZios Agentüros aktyvi veikla itraukè lvairiq sriðiq specialistus i
regionius darbus.
2016-01-20 Kauno regiono pletros agentüroje vyko Kauno regiono savivaldybiq sporto

skyriq ir sporto centrq atstovrl susirinkimas. Jo metu aptartos bendro regioninio projekto
galimybes sporto srityje. Taip pat, kiekviena savivaldybè pristatè savo organizuojamus
tradicinius sporto bei sporto populiarinimo renginius.

2016 metais Kauno KRDA inicijavo ir bendradarbiaujant su Kauno regiono
savivaldybémis igyvendino regionin! projekt4 ,,Kauno regiono olimpinis Ziedas - judekime
kartu!". Projektas buvo vykdomas balandZio - gruodZio ménesiais. Projekto tikslas - apjungti
Kauno regiono savivaldybiq pastangas skatinant fizini aktyvum4, kaip geriausi4 sveikos

ir laisvalaikio praleidimo bUd4. Projekto metu sukurtas ir pagamintas
simbolinis Kauno regiono olimpinis ùiedas, kuris kiekvien4 menesi buvo i5kilmingai
perduodamas iö vienos savivaldybès i kit4, kuriose vyko masiniai fizini aktyvum4 skatinantys
renginiai. 3000 atminimo dovanéliq su projekto simbolika, kurios buvo dalinamos masiniq
gyvensenos formavimo

renginiq dalyviams (Kauno regiono turizmo Zemélapis, zenkliukas, maiSelis).

2016 m. kovo 30 d. VSI Kauno regiono plétros agentüroje vyko projekto ,,Kauno
regiono olimpinis Ziedas - judêkime kartu" aptarimas su regiono savivaldybiq sporto skyriq ir
sporto centrq atstovais. Susitikimo metu buvo pristatytas projekto renginiq planas ir nustatytos
preliminarios sveikatinimo renginiq datos.
2016 m. balandLio l5 d. Kai5iadoryse vyko projekto ,,Kauno regiono olimpinis Ziedas
judekime
kartu!" pradinis susitikimas ir projekto pradZios paskelbimas, o baigiamasis
renginys vyko Prienuose 2016 m. gruodZio 6 d.
2016 m. vasario 2 d. organizuotas darbinis pasitarimas su Kauno regiono savivaldybiq
aplinkos apsaugos specialistais. Pasitarimo metu aptartos su Sia sritimi susijusios problemos
Kauno regione, pateikti pasiulymai bendriems regioniniams projektams.

2016 m. geguZès 18 d. vyko darbinis regiono savivaldybiq atstovq pasitarimas, kurio
metu buvo aptartas regioniniq projektq, pagal priemonç "Savivaldybes jungianðiq turizmo
trasq ir turizmo mar5rutq informacinés infrastruktüros plétra", perengimas.

2016 m. birZelio 14-15 dienomis, taip pat liepos 18 ir 20 dienomis Kauno regiono
plètros agenturoje vyko dviejq darbo grupiq, sudarytq i5 Kauno regiono savivaldybiq atstovq,
atsakingq uZ priemonès Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 ,,savivaldybes jungianðiq turizmo trasq ir
turizmo marðrutq informacines infrastruktüros plètra" lgyvendinim4, darbiniai pasitarimai,
kuriq metu aptartos esmines projekto idèjos ir nustatytos bendros turizmo trasq ir turizmo
marðrutq infrastrukttros gairés, siekiant sukurti viening4 turizmo trasq Zenklinimo sistem4.

Taip pat 2016 m. toliau buvo vykdoma Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo
programa. Sia programa siekiama plétoti geros kaimynystes ry5iùs, formuoti palankq Kauno
regiono ivaizdi tarptautinèje arenoje, skatinti bendradarbiavim4 su uZsienio partneriais ir
darni1 regiono ekonominç ir socialinç plètr4, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ry5ius
lvairiose veiklos sferose.
2016 balandZio 3-10 dienomis, Kauno regiono savivaldybiq merai ir administracijq
direktoriai, pagal Kauno regiono plètros agentüros patvirtint4 Kauno regiono Tarptautinio
bendradarbiavimo program4, su oficialiu vizitu lankési lzraelyje. Sio vizito metu vyko
susitikimas su Jaruzalès meru Niru Barkatu, Lietuvos Respublikos ambasadoriumi Izraelyje
Edminu Bagdonu, taip pat vizito dalyviai dalyvavo seminare "YadVashem" institucijoje
holokausto tema.
2016 m. geguZès 2-7 d. Kauno regiono Pirminès sveikatos prieZiüros centrq vadovai
dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo vizite, kurio metu susipaZino su ES politika pirminès
sveikatos prieZiüros srityje bei geraisiais pavyzdZiais Belgijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje.

Kvalifikacijos tobulinimo vizito dalyviai lankési Leveno universitetinèje ligoninéje, Flamandq
Sveikatos ir Rüpybos agenturoje, Europos Komisijoje susitiko su Sveikatos ir maisto saugumo
komisaru Vyteniu Povilu Andriukaiðiu, susipaZino su Vokietijos sveikatos apsaugos sistema,
lankesi Lodzès pirminés sveikatos prieZiüros istaigoje. Vizito metu Kauno regiono PSPC
vadovai turèjo galimybç aptarti bendras problemas, jq sprendimo bûdus, galimus regioninius ir
tarptautinius proj ektus.

2016 m. geguZès 30 - birZelio 3 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono
savivaldybiq merq pavaduotojq tarptautinio bendradarbiavimo vizitas ! Austrij4 ir Slovakij4.
Vizito metu buvo aptarti klausimai, susijç su socialinés politikos igyvendinimu, pabègeliq
prièmimu, saugia gyvenamqja aplinka. Vizitas buvo skirtas kontaktq uämezgimui, galimq
bendradarbiavimo sriðiq ir projektiniq idejq identifikavimui, patirties mainams.
2016 m. spalio 6 d. baldq gamintojq grupé ið Veru apskities (Estija) lankesi vienoje
didZiausiq baldq gamybos lmoniq Kauno regione - UAB "Baldai jums" Jonavoje.
Apsilankymo metu buvo pristatytas baldq gamybos procesas, irenginiai, aptarti baldq
gamybos sektoriaus pana5umai ir skirtumai Estijoje ir Lietuvoje, aptartos bendradarbiavimo
galimybes.

2016 m. rugpjüðio 22-26 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybiq
administracijos direktoriq tarptautinio bendradarbiavimo vizitas i Veru apskrit! (Estija). Vizito
metu buvo aptarti klausimai, susijç su kultüros plètojimu, turizmo stiprinimu, smulkaus ir
vidutinio verslo skatinimu. Vizitas buvo skirtas kontaktq uämezgimui, galimq
bendradarbiavimo sriðiq ir projektiniq idejq identifikavimui, patirties mainams minètose
srityje.
Vadovaujantis 2016 m. liepos mên. Bioblingeno apskrities vir5ininko p. Roland
Bernhard kvietimu Kauno regiono savivaldybiq merams atvykti ! Bioblingen4 ir susitikti su
Bioblingeno apskrities tarybos nariais bei pasidalinti patirtimi abiem puséms rüpimais
klausimais, 5.m. rugsejo l-4 dienomis buvo organizuotas vizitas stiprinti abipus!
bendradarbiavim4. Susitikimq metu su Bioblingeno apskrities regiono tarybos nariais, buvo
aptartos galimos bendradarbiavimo sritys, pasidalinta rinkimine patirtimi ir aptartos
problemos, i5kylanðios abiejose valstybése bei jq sprendimo bädai.

2016 m. spalio 17-22 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybiq
pirminès sveikatos prieZiuros istaigq atstovq kvalifikacijos tobulinimo vizitas i Lenkij4 ir
Cekij4. Vizito metu dalyviai buvo supaZindinti su Lenkijos ir Öekijos pirminês sveikatos
prieZiäros ir slaugos sistema, greitosios medicinos pagalbos paslaugq organizavimu
regionuose, PSPC ir GMP bendradarbiavimo praktiniais aspektais. Vizitas buvo skirtas
gerosios patirties mainams ir praktiniq klausimq aptarimui su Lenkijos ir Cekijos sveikatos
prieZiuros specialistais.
2016 m. vie5oji istaiga Kauno regiono pletros agenttira renge ivairius dokumentus ir
projektus.
Parengta ir Jonavos rajono tarybos patvirtinta Jonavos rajono kultüros strategija iki
2026 metq.
Parengta Jonavos rajono savivaldybès paraiSka dalyvauti ,,Europos kultüros sostinè
2022* veiksmuose. ParaiSka pateikta LR Kulturos ministerijai.

-

Parengti ir pateikti 2 projektiniai pasiulymai ir 2 parai5kos pagal priemonç
"Savivaldybes jungianöiq turizmo trasq ir turizmo mar5rutq informacinès infrastruktüros
plètra":
- ,,Bir5tono, Kai5iadoriq rajono ir Prienq rajono savivaldybes jungianðiq trasq ir turizmo
mar5rutq in formacinês in frastruktüro s p letra"
- ,,Jonavos, Kedainiq ir Raseiniq rajonq savivaldybes jungianðiq trasq ir turizmo
mar5rutq i n formac in ês i nfrastrukttiro s p I êtra"
Kauno regiono plétros agentüra kaip projekto partneris prisidéjo rengiant ir teikiant
parai5k4 Interreg V-A Latvijos-Lietuvos 2014-2020 bendradarbiavimo programai. Projekto
,,Gyvenimas Svarioje aplinkoje - geresnê ateitis" (Life in clean environment - a better future!)
parei5kejas - Kurzeme planavimo regionas. I projekt4 ltrauktos 3 Lietuvos savivaldybes
Kauno miesto, Klaipêdos rajono ir Tel5iq rajono.

Parengta ir pateikta parai5ka pagal 2014-2020 m. EKP Latvijos, Lietuvos ir
Baltarusijos bendradarbiavimo per sien4 program4. Projekto ,,Verslumo skatinimas Gardino,
Alytaus ir Kauno regionuose - A5 galiu" parei5kèjas - KRDA, partneriai -Lazdijr4 Svietimo
centras ir Gardino apskrities finansinès paramos verslininkams istaiga.

KRDA padèjo Bir5tono savivaldybes administracijai parengti du projektus pagal
V-A Lenkij os-Li etuvos 20 | 4 -2020 bendradarb i avimo pro gram4 :

Interre g

-

,,Sportas visiems"

,,Nuo teorijos prie praktikos - tvarus gamtos paveldo panaudojimas Elke ir Bir5tone"

Parengia ir pateikta parai5ka 2014-2020 metq Europos kaimynystès priemonès
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sien4 programai. Projektas ,,Etninés
kultüros skatinimas Astravo rajone ir Kauno regione, stiprinant kultüros centrus ir kra5to
muziejus". Projekto partneris - valstybine istaiga Astravo rajono kultüros ir tautinio meno
centras. Tiesioginiai projekto naudos gavéjai: Bir5tono kra5to muziejus, Jonavos kraSto
muziejus, Kai5iadoriq muziejus, Kauno rajono muziejus, Prienq kra5to muziejus, Raseiniq
kra5to istorijos muziejus.

fgyvendinant 2016 m. projekt4 ,,Kaunas - palankiausias verslui miestas Lietuvoje", buvo
vykdomos veiklos, kurios padétq igyvendinti pagrindini projekto tiksl4 - skatinti investicijq
pritraukim4 Kauno mieste ir regione bei stiprinti Kauno miesto potencial4, semiantis patirties
i5 kitq miestq ir regionq tiek Lietuvoje, tiek ir uZsienyje bei sukuriant modernias virtualias
priemones Kauno miesto potencialo viesinimui.

Pagrindinis 5io tikslo igyvendinimo uZdavinys buvo sukurti virtualias priemones,
reklamuojanðias Kauno miesto investicini potencial4. Viena iS tokiq priemoniq
suprogramuota moderni ir funkcionali internetinê svetainè www.kaunasin.lt, skirta
investuotojams, besidomintiems Kauno miestu. Svetainé sukurta taip, kad butq lengvai
surandama ir pasiekiama potencialiems investuotojams. Informacija svetainêje skelbiama
anglq kalba, taðiau yra numatyta galimybe informacij4 skelbti ir kitomis kalbomis, siekiant,
kad informacija bütq lengvai pasiekiama kuo didesniam ratui suinteresuotq asmenq. Taip pat
internetinèje svetainèje sukurta duomenq bazé lietuviq ir anglq kalbomis, kurioje bus
talpinama informacija apie pastatus bei sklypus, skirtus investuotojams.

Be Sios duomenq bazës, buvo sukurti elektroniniai leidiniai pdf formatu lietuviq ir anglq
kalbomis. Vienas tokiq leidiniq parengtas apie gyvenim4 Kauno mieste, skirtas sugriZtantiems
lietuviams ir uZsienio pilieöiams, ketinantiems gyventi Kaune; kitas elektroninis leidinys ppt ir
pdf formatais anglq kalba apie Kauno miesto investicinç aplink4, skirtas potencialiems
investuotojams bei elektroninis leidinys ppt ir pdf formatais apie Kauno miesto verslo ir
paslaugq centrq sektoriq, skirtas potencialiems investuotojams.

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentüra tçse narystç PSO judejime "Sveikat4 stiprinantys regionai".

UZ regiono narystç organizacijoje Agentüra sumokèjo narystés mokesti, kuris siekia 6000
USA doleriq.

2016 m. sausio 27 d. organizuotas Kauno regiono savivaldybiq sveikatos politikq
susitikimas su PSO sveikq regionq tinklo vyriausiuoju koordinatoriumi Z. Zambon ir PSO
biuro Lietuvoje vadovel. Zurlyte.
Kauno regiono plétros agentüroje vyko du Sveikat4 stiprinanðio Kauno regiono darbo
grupés susitikimai - kovo I d. ir rugpjüöio 29 d.
2016 m. rugsejo 22-23 d. Kauno regione vyko Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
Sveikq regionq tinklo 23-iasis metinis pasitarimas. Metinio pasitarimo tema - Regionai:
siekiant sveikos ir darnios visuomenes. Integracijos, jtraukimo ir s4sajq svarba tarptautiniu,
nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu. Konferencijoje savo Ziniomis ir iZvalgomis dalinosi
ivairiq daugiau kaip 60 lvairiq regionq atstovr¡ ir tarptautinir4 organizacijq nariq, kuriq tarpe
buvo ir PSO Europos regiono direktorê Dr. Zuzanna Jakab. Pagrindinis Siq metq programos
tikslas - pasiülyti visiems politikams, sprendimq priémejams ir specialistams naujausi4
aukððiausios kokybés informacij4 darnumo tema ir kaip 5i klausim4 geriausiai itraukti i darb4,
susijusi su visuomenes sveikata, vykdom4 regioniniame ir vietos lygmenyse. Pirm4 kart4, SRT
metinis pasitarimas buvo atviras sprendimq priêmêjams, politikams ir regionq vadybininkams,
siekiant, kad pasitarime vykstanðiose diskusijose atsispindètq ir ekspertinis, ir politinis
poZiuris, ir tai sudarytq s4lygas tinkamam programq igyvendinimui.

2016 m.lapkriðio 23 d. Josvainiuose vyko jau ketvirtoji Sveikat4 stiprinanöio Kauno
regiono metinê konferencija "sveika bendruomené - sveika tavta", kuri buvo skirta
bendruomeniq itraukties ir aktyvaus dalyvavimo gyventojq stiprinimo bei gerovés uztikrinimo
veikloms pristatyti.

Siekiant iSsilaikyti, Agentüra turejo ie5koti papildomq finansavimo Saltiniq ir intensyviai
uZsième papildoma veikla - igyvendino ES strukturiniq fondq remiamus projektus, rengê
investicinius projekfus, teikè mokymq paslaugas.
Kauno miesto savivaldybès administracijos pavedimu buvo parengta Kauno miesto
integruotos teritorijos vystymo 2014-2020 m. programa. Taip pat parengtas Kauno miesto
kultüros rinkodaros planas Kauno kultüros centrui ,,Tautos namai", Daugiafunkcinio
S.Dariaus ir S.Girêno sveikatinimo, kultüros ir uZimtumo centro IP bei kitus investicinius
projektus.
Taip pat Agentura organizavo mokamus mokomuosius seminarus vie5qjq pirkimq klausimais
bei pirmines sveikatos prieZiüros klausimais.

r.4. änø,ocTSKUJU rSrnxr,lql vALDvMAS (DARBUoToJU sr¿lÕrus METU
PRADZIOJE IR PABAIGOJE, PAREIcygÉS, KvALIFIKACIJoS ToBULINIMAS,
VEIKLOS VERTINIMAS, DARBO APLINKA)
Siekdami Dalininkams suteikti kuo geresnes paslaugas, Agentüros darbuotojai
dalyvavo lvairiuose mokymuose bei konferencijose ir savaranki5kai kele savo kvalifikacij4
Siais klausimais:
[staigos vidaus dokumentq valdymas;
ES institucijq ir lstaigq sistema, regioninè politika;
Or ganizacijo s valdymas ; v id inè ir i Sorinê or ganizacijos komun ikacij a;
Projektq valdymas; projektq rengimas ir igyvendinimas;
Europos S4jungos fondq panaudojimas regionq plétrai;
Regioninio bendradarbiavimo stiprinimo, privataus ir vie5ojo sektoriaus
partnerystés skatinimo, investicijq pritraukimo ir aptarnavimo gerinimas;
lmonès valdymo, verslo plétros ir kitais, Agentüros veiklai aktualiais klausimais.
Praejusiais metais Agentüroje vyko planuotas darbuotojq skaiðiaus pokytis:

j4 pakeitè Karolina Skorupskaite.
sostine

-2022".

i,emlau pateikta A gentüros darbuotoj q funkc ij o s ir or ganizacine struktüra.

KRPA darbuotojq funkcijos
Pareigybè

Darbuotojas

Funkcijos

Direktorius

Lina
Misiukeviðiené

Agenturos veiklos organizavimas ir veikla numatyta

vyr.

Rita Levi5auskienè

buhalteré

[dministrator

Karolina
Skorupskaite
(pavaduoja Ernest4

Projektq
vadove

Matuseviðienç)
Elena Taloðkaité

!statuose.

Ekonominé ir socialine pletra, Zmogi5kieji iStekliai.
Projektq valdynnas ir koordinavimas, projektq finansq
valdvmas.
Agentäros apskaitos organizavimas, finansq valdymas,
Proj ektq apskaitos tvarkymas.

Biuro darbo organizavimas.
Vie5qjq pirkimq organizavimas.

Projektq rengimas, vykdymas, projekto
organizavimas, ataskaitq ruo5imas.

veiklq

Projektq
vadove

I Gaila

Tulu5ienè | Projektq rengimas, vykdymas, projekto

veiklq

or ganizav imas, ataskaitq ruo 5imas.

Bendras etatq skaiðius 20 16 m. pabaigoj e - 4,5 .
Be to, esant papildomiems uZsakymams, formuojama geriausi4 kompetencij4 turinðiq srities
ekspertq komanda. Projekto vadovu bäna paskiriamas Agentüros darbuotojas, atsakingas uZ
tinkam4 uZsakymo ivykdym4.

Agenttiros darbuotojq komanda formuojama lanksõiai, atsiZvelgiant i faktini Agentüros
veiklos ir paslaugq poreik!, stengiantis susieti atlygi darbuotojams su jq veiklos rezultatais.
Agenturoje yra irengtos 7 darbo vietos. Darbuotojai yra apräpinami visomis reikalingomis jq
darbui atlikti priemonémis.
2016 m. pradZioje dirbo 6 darbuotojq, o pabaigoje dirbo 6 darbuotojai.

Vyr. Buhalteris

Agentüros vykdomq
projektq vadovai

Proi ekto finansininkas

Administratore

projektq ekspertai

Projektq vadovo
asistentas

I paveikslas. Kauno regiono plètros agentüros

1

.s.FINANSU ISTEKLIV VALDYMAS

organizacinè valdymo struktära

:

r.s.l. vrEsosros ISTArcos cAUTos LEsos rR JU SarrrNw

pER

FINANSINIUS METUS IR SIU LESU PANAUDOJIMAS PAGAL ISLAIDU
RÜSIS

Per 2016 m. Agentüra uZdirbo 15115 Eur komerciniq pajamq. [gyvendindama ES

finansuojamus projektus, Agentura regioniniq projektq lgyvendinimui per 2016 m. i5 Kauno
regiono savivaldybiq gavo 192737 Eur.

9

Tiesioginès regioniniq projektq s4naudos per2016 m. sudaré 158570 Eur. Sios s4naudos yra
sukauptos atskiruose projektq registruose, laikantis nustatytq biudZeto dydZiq ir naudojimo
limitq.
1.5.2. VIESOSIOS ISTAIGOS SANAUDOS PER FINANSINIUS METUS. IS JU

-

rSLArDos DARrio

uZvoreSölul

Per 2016 finansinius metus Agentüros s4naudos, jskaitant projektq s4naudas, sudarê 237319
Eur. I5 jq Agenturos darbuotojq darbo uZmokesðiui 47808 Eur.
1.s.3. vlEsoslos ISTArcos S,{NAUDOS VALDYMO TSLATDOMS
Per 2016 m. Agenturos valdymo (i5laikymo) i5laidoms i5leista 17433 Eur (be

darbo

uZmokesðio).

I.5.4. INFORMACIJA APIE VIESOSIOS ISTAIGOS ISIGYTA IR PERLEISTA
TURT.{
Per 2016 m. Agentura isigijo ilgalaikio materialaus turto - kompiuterinç technik4. Ataskaitiniu
laikotarpiu perleisto turto nebuvo.

1.6. DUOMENYS AprE VTESOSTOS ISTATGOS VADOV.4, ISTATGOS
'IsraIGoS lsranOS
VADOVO DARBO UZVOTESÖruI IR KITOMS VIESoSTos
VADoVo
ISMOKOMS
Per 2016 m. iSlaidos Agentüros vadovo darbo uZmokesðiui buvo
vadovui nebuvo.

l5ll7

Eur. Kitq i5mokq

I.7. ISTAIGOS DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE IR PROGRAMOSE
2016 m. Agentüra, atstovaudama Kauno regiono savivaldybes, dalyvavo PSO judejime
,,Sveiki regionai".

Direktorè

Ø@{

Lina Misiukeviðiene
'|rvvy

t0

