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2014 balandis

Rietavo verslo informacijos centras kartu su partneriais - Medingėnų, Tverų, Žadvainių, Vatušių,
Budrikių, Liolių kaimo bendruomenėmis, įgyvendina projektą „Vietos produktų vertės didinimas Rietavo
savivaldybėje“, pagal „Rietavo savivaldybės kaimo vietovių plėtros strategijos“ II prioriteto „Bendruomenių
gyvenimo kokybės gerinimas“ priemonę „Kaimo paveldo, turizmo bei amatų plėtojimas“, projekto Nr.
LEADER – 13 – RIETAVAS – 02 – 014, projektą remia Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lietuvos
valstybės biudžetas.
Pagrindinis projekto tikslas – vietos produktų vertės didinimas Rietavo savivaldybėje, panaudojant
novatoriškus metodus ir kuriant ilgalaikę Rietavo amatų vystymo koncepciją.
Specialieji projekto tikslai:

Ugdyti Rietavo krašto vietos produktų gamintojų verslumą.

Naudoti ir plėtoti novatoriškas verslumo ugdymo ir rinkodaros priemones bei metodikas.

Sukurti unikalią rinkodaros sistemą tarp vietos produktų gamintojų ir vartotojų, minimizuojant
tarpininkų skaičių ir skatinant tiesioginį kontaktą su gamintoju.
Projekto veiklos būtų vykdomos keturiais etapais:
1. Amatininkų duomenų bazės sudarymas, apimantis bendruomenių apklausą, informacinius sklaidos
renginius, amatininkų identifikavimą, vizitus į amatininkų namus ar darbo vietą, informacijos
surinkimą, gaminių foto albumo sukūrimą, naujienų laiško rengimą.
2. Virtualaus amatininkų centro sukūrimas, apimantis individualių amatininkų aprašų ir amatininkų
žemėlapio sukūrimą.
3. Mokymai amatininkams ir individualus amatininkų koučingas/konsultavimas rinkodaros klausimais.
4. Ilgalaikės amatų vystymo koncepcijos sukūrimas, bendro regioninių produktų prekės ženklo
sukūrimas ir amatininkų bei jų gaminių pristatymas mugėse bei potencialiems užsakovams.
Baigiamosios konferencijos organizavimas, projekto ir amatininkų bei kitų vietos produktų
gamintojų ir jų gaminių viešinimas.
Projekto trukmė nuo 2014 kovo 1 iki 2015 balandžio 30;
Bendra projekto vertė 125000
Lt, tame tarpe paramos suma –
100.000 Lt, visų partnerių
prisidėjimas
savanoriškais
darbais – 25.000 Lt;
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Baliulevičienė,
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centro projektų administratorė;
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