ĮGYVENDINTAS
Amatų dvarelio vietos projektas
„Mokymas ir kompetencijos suteikimas projektų pareiškėjams ir vykdytojams“
Nr. PAKR-LEADER-1C-M-3-9
Vietos projekto vykdytojas Amatų dvarelis, pirmininkas Audrius Ruginis, projekto vadovas
Arturas Stankevičius.
Projektas įgyvendintas pagal Pakruojo rajono 2014–2020 m. vietos plėtros strategijos
prioriteto Nr. 2 ,,Verslios ir solidarios bendruomenės kūrimas“ priemonę ,,Vietos projektų pareiškėjų
ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ LEADER-19.2-SAVA-3.
Sprendimas skirti paramą. Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
sprendimas 2018 m. birželio 6 d.
Paramos sutartis nesudaroma, paraiška laikoma Sutartimi.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2018 m. birželio 6 d.
Projektas baigtas įgyvendinti, mokėjimo prašymas ir veiklos ataskaita pateikti 2018 m.
gruodžio 6 d., paramos suma 9 354,38 Eur Eur su PVM, išmokėta suma 9 353,63 Eur su PVM.
Projekto tikslas – ugdyti dalykines paraiškų teikėjų ir vykdytojų kompetencijas, suteikiant
jiems darbui atlikti ir projektų veikloms vykdyti reikalingų žinių bei praktinių įgūdžių.
Projekto rezultatai.
Amatų dvarelio projekto įgyvendinimo metu vykdyti iš anksto suplanuoti mokymai buvo
tiesiogiai siejami su mokymo dalyvių tiksline grupe, mokymuose dalyvavo vietos projektų paraiškų
teikėjai ir vietos projektų vykdytojai, arba jų raštu nurodyti asmenys. Dalyviams buvo suteikiama
galimybė įgyti reikiamas žinias, įgūdžius ir patirtį, būtinus darbui atlikti ir projektų veikloms vykdyti,
taip pat buvo mokomasi veikti partnerystėje, bendradarbiauti, atrasti naujas savanoriškos veiklos
prasmes ir telkti kaimo gyventojus strategijai įgyvendinti. Mokymo paslaugą teikė aukštos
kvalifikacijos lektoriai. Amatų dvarelis projekto įgyvendinimo metu įsigijo mokymų, maitinimo,
transporto nuomos paslaugas.
Įgyvendindamas projektą ir siekdamas numatyto tikslo Amatų dvarelis organizavo iš anksto
suplanuotus praktinius-informacinius seminarus pagal 2 temas bei mokymus ir praktinius mokymus
pagal 7 mokymų temas, iš viso mokymai vyko pagal 9 skirtingas mokymų temas. Mokymuose pagal
kiekvieną temą dalyvavo po 12 dalyvių, viso 108 dalyviai. Mokymų dalyviams bus surengti 4
praktiniai mokymai išvykose į efektyviai veiklas vykdančias organizacijas – į Skėmių kaimo ir
Pociūnėlių miestelio bendruomenes Radviliškio r., Budraičių bendruomenę Kelmės r., Brožių kaimo
bendruomenę, Klaipėdos r. bei efektyviai veikiantį Giedriaus Prakapavičiaus ūkį Molėtų r.,
susipažįstant su sėkmingai veikiančiomis praktikomis, kiekvienoje išvykoje dalyvavo po 10 dalyvių,
viso 40 dalyvių.
Amatų dvarelis prie vietos projekto prisidėjo Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto
lėšomis.
Pasirinkta projekto viešinimo priemonė – straipsnis spaudoje.

