
Kvietimas kaimams 

Tapkite „Pažangiu kaimu“ dalyvaudami projekte „Smart Rural“  

(Preparatory Action on Smart Rural Areas in the 21st Century) 

 

Trumpai apie projektą 

„Smart Rural“ – tai dviejų su puse metų projektas finansuojamas Europos Komisijos  (Europos komisijos ŽŪ ir KP 

generalinio direktorato – DG AGRI), kurio pagrindinis tikslas padrąsinti, paskatinti  kaimus įgyvendinti/plėtoti 

Pažangaus kaimo metodus bei strategijas visoje Europoje bei suformuluoti išvadas ir rekomendacijas susijusias su 

Pažangiais kaimais ateities BŽŪP. 

Projekto metu 17 atrinktų kaimų bus suteikta techninė (ekspertinė) pagalba bei konsultacijos. 5 kaimai iš Airijos, 

Suomijos, Prancūzijos, Čekijos ir Graikijos jau yra atrinkti, antrajame etape iki 2020 m. birželio mėn., bus atrinkti 

likusieji 12. 

Jūsų kaimas yra idealus kandidatas jeigu... 

 Jam reikalinga parama, idėjos ir įkvėpimas tapti pažangiu kaimu; 

 Jis turi aktyvius, entuziastingus lyderius, kurie pasiryžę plėtoti bei įgyvendinti pažangaus kaimo strategiją; 

 Jis turi pakankamai žmogiškųjų išteklių, kurie galės prisidėti prie pažangaus kaimo procesų; 

 Jam bus naudingi ekspertų patarimai susiję su kaimo plėtros planais; 

 Jame yra techninės galimybės (infrastruktūra): plačiajuostis interneto ryšys, bendruomenės namai – bet tai 

nėra privaloma; 

 Jis turi kelias idėjas, pagrindinį projektą ar suplanuotas veiklas kuo remiantis būtų galima toliau tęsti 

pažangaus kaimo procesus – bet tai nėra privaloma; 

 Yra atviras keitimuisi patirtimi ir žiniomis bei bendradarbiavimui su kitais kaimais, suinteresuotomis 

organizacijomis ar asmenimis. 

 

Jei manote, kad Jūsų kaimas yra pasirengęs įdomiai bei jaudinančiai pažangaus kaimo kelionei, 

tada iki 2020 m. gegužės 5 d. pateikite paraišką, tapti vienu iš „Smart Rural“ projekto pažangių 

kaimų! 
 

Ką turite padaryti, kad pateiktumėte 

paraišką? 
Kokią naudą gausite? 

Jūs turite užpildyti nesudėtingą  paraiškos 

formą aprašydami: 

 pagrindines savo kaimo 

charakteristikas, iššūkius, stiprybes bei 

galimybes; 

 motyvaciją tapti pažangiu kaimu; 

 pridėtinę vertę, kurios jūs tikitės 

kaimui tapus projekto dalyviu ir 

sulaukus paramos, kurios kaimui 

reikia. 

 

Paraiškos formą galite rasti: 

https://form.jotformeu.com/E40/smart-

rural-application 

Jeigu jūsų kaimas bus atrinktas, kaimas: 

 sulauks specialistų, ekspertų pagalbos strategijos plėtrai ir 

įgyvendinimui; 

 galės aplankyti bei pasisemti įkvėpimo iš kitų kaimų; 

 galės dalyvauti „Smart Village Academy“ renginiuose 

(dalintis patirtimi, mokytis); 

 Padidinti savo matomumą diskusijose ir mainuose Europos 

lygiu 

Net jeigu jūsų kaimas nebus atrinktas, jis: 

 jei tik norės ir pateiks prašymą, galės dalyvauti vizituose į 

kitus kaimus 

 galės dalintis savo patirtimi ir darbais su kitais 

 galės gauti visą su projekto įgyvendinimu susijusią 

informaciją. 

Pageidautina darbo kalba yra anglų, tačiau paraiškas taip pat galima pateikti gimtąja kalba, tik vėliau jas teks 

išversti ir į anglų kalbą. 

Jei kyla klausimų galite kreiptis bendruoju elektroniniu paštu: smart-rural@e40.eu (anglų kalba) 

arba į ekspertą Lietuvoje, Virginiją Šetkienę, elektroniniu paštu: lkbsajunga@gmail.com (lietuvių kalba) 
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