2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programa.
LLI-131 “Verslo paramos sistemos kūrimas ir prieinamumas Žiemgaloje,
Kuržemėje ir šiaurės Lietuvoje”.
BUSINESS SUPPORT.
01.04.2017–31.03.2019.
Žiemgalės planavimo regionas, LV.

Žiemgalės planavimo regionas – vadovaujantis projekto partneris (LV) www.zemgale.lv;
Kuržemės planavimo regionas (LV) www.kurzemesregions.lv;
Latvijos kaimo verslo konsultavimo ir mokymų centras (LV) www.llkc.lv;
Aizkrauklės savivaldybė (LT) www.aizkraukle.lv;
Šiaulių verslo inkubatorius (LT) www.svi.lt;
Panevėžio verslo konsultacinis centras (LT) www.pvkc.lt;
Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka (LT) www.rokiskisrvb.lt.

Skatinti verslumą, pateikti informacinės paramos sistemą ir skatinti verslo idėjų
įgyvendinimą, sutelkti dėmesį į verslo pradžią ir savarankiško darbo galimybes, įtraukiant
verslo paramos institucijas.









Padidinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir stiprinti verslo paramos organizacijų
pajėgumą;
Skatinti verslumą pateikiant verslo idėjų paramos sistemą pradedantiems
verslininkams.

Įkurti 2 verslo centrai – Aizkrauklės verslo paramos centras(LV), Rokiškio viešosios
bibliotekos, verslo ir NVO klasteris „Versli biblioteka” (LT).
Aprūpintos 6 verslo paramos institucijos (įsigyti baldai, IT, konferencijų įranga,
t.t.).
Patobulinti 4 verslo paramos institucijų tinklapiai.
Sukurtas bendras LV, LT tinklas su integruota verslo konsultavimo sistema ir
apjungiantis visų projekto partnerių internetines svetaines.
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Atlikti verslo paramos sistemos įgyvendinimo galimybių LV, LT tyrimai –
identifikuota verslo paramos institucijų Latvijoje ir Lietuvoje veikla, jų teikiamos
paslaugos verslininkams, nustatytos stipriosios ir silpnosios puses, parengtos
rekomendacijos, nustatyta kurios paslaugos yra efektyviausios verslo paramai,
bei parinktos reikalingiausios temos mokymams:
• 2 seminarai, skirti tyrimų rezultatams ir gerosios praktikos pasidalijimui
tarp LV, LT;
• 6 verslo paramos centrų darbuotojų ir suinteresuotų grupių mokymai,
kurių metu bus numatomos tyrinėjimų temos;
• 1 patirties pasikeitimo kelionė, skirta verslo paramos centro personalui.
Įkurtas pasienio regionų mentorystės tinklas:
• apmokyti „TOP 20” konsultantai 4 skirtingomis temomis:
„Derybų procesai", „Verslo idėjų vystymas", „Verslo kūrimo
konsultavimas", „Mentoriaus parengimo būdai ir metodai";
• mokymų metodai bus pritaikyti Latvijoje ir Lietuvoje – apmokyti 150 LV, LT
verslininkai bei verslo paramos institucijų atstovai.
Sukurta bendra mokymų programa skirta verslo pradžiai ir e-mokymosi
platforma esamiems verslininkams ir norintiems pradėti verslą.
Suorganizuota 12 pilotinių mokymų Latvijoje ir Lietuvoje.
Suorganizuotas seminaras, skirtas nustatyti MVĮ kliūtis dėl eksporto veiklos
įgyvendinimo.
Suorganizuoti 5 užsiėmimai, seminarai, skirti eksportui skatinti.
Sukurtas didžiausias pasaulyje specifinis šalies taisyklių rinkinys, padalintas į
sektorius. Taisyklių rinkinys – 10 dokumentų kiekvienai šaliai, su įtrauktais ne
mažiau kaip penkiais eksporto sektoriais, kuriuose pateiktos sąlygos.
Sukurtos tarptautinių sutarčių pavyzdinės formos.
Suteikta galimybė sukurti bukletus, skelbimus, video ir kt. medžiagą.
Suorganizuoti 4 verslo dienų renginiai, skirti verslininkams, antrepreneriams,
suteikiant jiems galimybę reklamuoti savo produktus ir susirasti naujus
partnerius iš Aizkrauklės, Šiaulių ir Rokiškio.
Sukurtas bendras LV, LT bukletas apie verslo paramos sistemą.
Įgyvendinta viešinimo kampanija, skirta žmonėms norintiems pradėti verslą, jų
verslumo įgūdžiams ir ketinimams – 3 vaizdo siužetai apie verslo paramos
galimybes, 2 leidiniai nacionalinio lygmens žiniasklaidoje ir socialinių tinklų
veiklos projekto vykdymo metu, ir tt.
Pradedančiųjų verslininkų forumas – Baigiamoji konferencija, renginys apie
pradedančiuosius verslininkus, verslo paramos sistemą, jos kokybę ir
prieinamumą.

Visas projekto biudžetas – 729 604 Eur.
Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 620 163 Eur.
Už šios projekto santraukos turinį atsako Rokiškio rajono savivaldybės Juozo
Keliuočio viešoji biblioteka. Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma, kad ji atspindi
Europos Sąjungos nuomonę.
2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programa siekia prisidėti prie darnaus programos teritorijos vystymosi
padėdama jai tapti patrauklia ir konkurencinga vieta gyventi, dirbti ir apsilankyti.
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