1 PRIEDAS
PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Pakruojo
verslo informacijos centro
visuotiniame dalininkų susirinkime
2011 m. balandžio 7 d. protokolo Nr.1
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
(viešosios įstaigos pavadinimas)

2011 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės
pavadinimas*

1.

Verslo informacijos
paslaugos

2.

Verslo konsultacijų
paslaugos

3.

Organizacinės
paslaugos

Priemonės aprašymas

Įvykdymo
terminas

Rezultatas

Informacijos rinkimas, sisteminimas ir teikimas
pradedantiesiems verslininkms, SVV subjektams, fiziniams
asmenims, nevyriausybinėms organizacijoms, šiomis
temomis: verslo pradžios, verslo planavimo, rinkodaros,
įmonės valdymo, finansų analizės, kontrolės ir valdymo,
paramos verslui formų, paramos dydžių, finansavimo
šaltinių, ES paramos programų, projekų rengimo, darbo
teisės, kitomis verslui aktualiomis temomis.
Konsultacijos pradedantiesiems verslininkms, SVV
subjektams, fiziniams asmenims, nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis: verslo pradžios, verslo
planavimo, rinkodaros, įmonės valdymo, finansų analizės,
kontrolės ir valdymo, paramos verslui formų, paramos
dydžių, finansavimo šaltinių, ES paramos programų,
projekų rengimo, darbo teisės, kt.temomis.

sausis –gruodis

500 paklausimų,
trukmė 100 val.

sausis –gruodis

200 asmenų,/
trukmė 400 val.

14,00

sausis –gruodis

36 val./60
dalyvių

5,00

Reikalingos
lėšos, tūkst.
Lt
10,00

1. Šiaulių apskrities (Akmenės, Joniškio, Radviliškio,
Kelmės, Pakruojo, Šiaulių miesto ir rajono) verslo centrų ir
inkubatoriaus vadovų, VšĮ „Eksportuojančioji Lietuva“
atstovų rajonuose, rajoninių verslininkų asociacijų vadovų
bei verslininkų susitikimas – diskusija verslui aktualiais
klausimais.
2. Pakruojo rajono verslininkų ir Pakruojo rajono politikų
diskusija verslumo ugdymo klausimais
3. Informacinis renginys apie amatų plėtojimo galimybes
4. Tradicinių amatų taikymas
5. Pakruojo rajono verslo pristatymas respublikinėje
parodoje
4.

5.

Verslumo ugdymas

Latvijos ir Lietuvos
programos projekto
„Konkurencingas
verslas, pagrįstas viso
gyvenimo mokymusi ir
bendradarbiavimu tarp
verslo partnerių
įgyvendinimas“

1. Susitikimas su Pakruojo rajono jaunimu moksleivių
akademijoje „Civitas“. Paskaitos tema – Verslas Pakruojo
rajone: problemos ir perspektyvos
2. Paskaitos jaunimui apie verslo pradžią, verslumo
ugdymas
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa
(INTERREG IIIA), 1 paramos priemonė „Verslo, darbo
rinkos, tyrimų ir technologijų plėtra“.Planuojamas
įgyvendiniti projektas „Konkurencingas verslas, pagrįstas
viso gyvenimo mokymusi ir bendradarbiavimu tarp verslo
partnerių“ (COOP EDU-SHIP). Projekte dalyvauja 15
partnerių iš Lietuvos ir Latvijos pasienio regionų. Bendras
projekto biudžetas 7 44.813,51 EUR, Centro (partnerio)
biudžetas 29 969 EUR. 2010 m. birželio mėnesį Latvijos ir
Lietuvos programos Jungtinis stebėsenos ir valdymo
komitetas priėmė sprendimą finansuoti šį projektą.

vasaris

3 val./ 20 dalyvių

1,00

kovas

3 val./10 dalyvių

1,00

balandis
balandis
lapkritis

3 val./ 10 dalyvių
3 val./10 dalyvių
24 val./10 dalyvių

1,00
1,00

sausis –gruodis
vasaris

8 val./30 dalyvių
2 val./ 10 dalyvių

1,00

1,00

0,50
rugsėjis –lapkritis

6 val./20 dalyvių

balandis – gruodis

Pradėtas
įgyvendinti
projektas

0,50
0,00

Projekto paramos sutarties pasirašymas yra atidėtas, šiuo
metu tęsiasi projekto tikslinimas. Įgyvendinant projektą
bus atnaujinamos Centro patalpos, organizuojami mokymai
SVV subjektams, adaptuojamos mokymo programos,
įsigyjama nauja įranga. Planuojama, jog projekto veiklos
bus pradėtos įgyvendinti 2011 m. I pusm. ir truks 18 mėn.
6.

Verslo planų, paraiškų,
projektų rengimas

Paraiškų, projektų, verslo planų rengimas verslininkams,
bendruomenėms, klubams, kitoms organizacijoms
Iš viso

sausis –gruodis

Parengti 4
projektai

8,00
30,0

* Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas, papildomai nurodomos visos
projekto veiklos.
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