
 

 

 

 

Projektas „Laikas verslui  08.6.1-ESFA-V-911-20-0015 

Projektą įgyvendina Utenos miesto vietos veiklos grupė 

Projektas finansuojamas pagal Utenos miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 vietos plėtros 

strategijos  

2. Tikslą. Skatinti verslumą ir gerinti neaktyvių darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje. 

2.2. Uždavinį. Neformalių, verslumą skatinančių iniciatyvų plėtojimas besikuriančiam verslui ir 

neaktyviems darbingiems asmenims. 

2.1.1. Veiksmą. Konsultavimas ir mokymai (bendradarbiaujant su Anykščių VVG) verslo kūrimo ir 

plėtros klausimais. 

 

Projekto tikslas – sukurti ir palaikyti bendradarbiavimo tinklą, skirtą vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimui numatytų tikslų pasiekimams užtikrinti per neformalias iniciatyvas, 

skatinant vietos bendruomenės verslumą ir stiprinant įvairiapusį verslo sektorių bendradarbiavimą.  

Įsibėgėjant vietos plėtros strategijos įgyvendinimo veikloms, Utenos miesto vietos veiklos 

grupė (VVG) nelieka tik pasyvi stebėtoja, kuri yra atsakinga už bendruomenės vykdomų projektų 

pasiekimų užtikrinimą. Inicijuodama projektą, VVG siekia  sukurti ir palaikyti bendradarbiavimo 

tinklą, kuris apjungs Utenos ir Anykščių miestų  vietos veiklos grupes, sustiprinti ryšius, leis dalintis 

aktualia informacija, patirtimi, tarpininkauti siekiant verslo sektorių bendradarbiavimo, dalinimosi 

gerosios praktikos pavyzdžiais ir metodais, skatins verslo mentorystę. Bendradarbiavimo tinklas 

padės rasti bendrus sąlyčio taškus, atitinkančius abiejų miestų poreikius, kurie lengviau užtikrins 

strategijos tikslų pasiekimus per numatytus veiksmus. Utenos mieste trūksta neformalių iniciatyvų ir 

konsultacijų  galinčių skatinti nuosavo verslo plėtrą ir darbo vietų kūrimą bei gyventojų verslumui 

didinti skirtų  iniciatyvų, kurios būtų prieinamos tiek besikuriančiam verslui ar savarankiškai 

veikiantiems fiziniams asmenims, tiek ir verslą vykdantiems asmenims. Su panašiomis problemomis 

susiduria ir Anykščių miestas. Projekto tikslo siekiama kuriant bendradarbiavimo tinklą, kuris per 

neformalias iniciatyvas prisidės prie Utenos miesto bendruomenės verslumo skatinimo bei 

įgyvendinant iškeltus uždavinius ir veikas: 

• bendradarbiavimo tinklo sukūrimas; 

• verslo forumas - diskusija Anykščiuose "Verslo tiltas Utena - Anykščiai - Utena", pasikeitimas 

patirtimi, diskusijos, sėkmingų verslų pristatymas;  

forumas - diskusija Utenoje „Verslo mentorystė Verslas - verslui“. Verslo mentorystė – nauda ir 

naujos galimybės, projekto partnerių ir tikslinės grupės susitikimas – diskusijos apie verslo 

mentorystę, jos poreikį ir teikiamas galimybes, bei reikšmę vietinių verslų steigimui, vystymui ir 

plėtrai. Potencialių mentorių poreikio nustatymas, paieška. Mentorystės skatinimo priemonės. Veikla 

vyks Utenoje;  

• neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, renginių - seminarų ciklai, kurių metu tikslinės 

grupės atstovai susipažins su vyraujančiomis naujovėmis verslo pasaulyje: Blockchain technologijos 

verslo procesuose; Verslo nišos aktualios vietos (Utenos / Anykščių) verslo bendruomenei; Ketvirtoji 

pramonės revoliucija, Cleantech industrija; 

• verslumą skatinančių priemonių teikimas - konsultacijos (grupinės ir individualios) verslo 

reguliavimo klausimais suteiks reikiamas žinias planuojantiems pradėti verslą, apsispręsti pasirenkant 

verslo formą (verslo pradžia nesteigiant juridinio asmens, juridinio asmens steigimas, mokesčių 



sistema pasirinktai verslo formai), juridinio asmens vidaus valdymo klausimai (vadyba, projektų 

valdymas, kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas, verslo finansavimas, paramos 

galimybės); 

• informacijos sklaidos tinklo sukūrimas. Siekiant, kad kuo daugiau aktualios informacijos ir 

laiku pasiektų miesto bendruomenę bei būtų supaprastinta informacijos paieška apie VVG veiklas 

skirtas vietos plėtros strategijoje numatytų verslumą skatinančių iniciatyvų įgyvendinimui, sukurtas 

sklaidos tinklas (interneto svetainė), kurio turinys priimtina forma leis laiku gauti aktualią informaciją 

ir taps platforma miesto bendruomenės diskusijoms įvairiais klausimais; 

• informacinės radijo laidos; 

• konferencija „Partnerystės dialogas“. Projekto dalyvių patyrimai, jų apibendrinimas ir 

pristatymas. 


