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Turinys
1. Programos poreikis / racionalumas rinkoje

Bendroji informacija apie rinką
2013 m. trečiąjį ketvirtį, lyginant su antruoju ketvirčiu, Lietuvos bendrasis vidaus
produktas (BVP) išaugo 0,20 procento. Ataskaitas apie BVP augimą Lietuvoje
pateikia Lietuvos statistikos departamentas. Nuo 1995 iki 2013 metų vidutinis
Lietuvos BVP augimo tempas buvo 1,1 procento. Daugiausiai – 4,2 procento – jis
išaugo 2003 m. kovą, o daugiausiai nukritęs buvo 2009 m. kovą – net 13,5
procento. Iki pasaulinės ekonomikos krizės Lietuva buvo viena sparčiausiai
augančių ekonomikų Europos Sąjungoje. Lietuvos paslaugų sektorius sudaro
didžiausią BVP dalį, o sparčiausiai auganti sritis yra informacinės ir komunikacinės
technologijos. Taip pat neseniai Lietuva perėjo prie žiniomis grįstos ekonomikos:
kelios įmonės gamina sudėtingus biotechnikos produktus, tokius kaip farmacinės
medžiagos, molekulinės diagnostikos komponentai ir lazerinė įranga.

2004 metais Lietuva prisijungė prie Europos Sąjungos (ES) ir šiuo metu Lietuvos
įstatymai yra visiškai suderinti su ES įstatymais. Šalis yra vieningos ES rinkos,
užtikrinančios neribojamą prekių, paslaugų, asmenų ir kapitalo judėjimą visoje ES, dalis.
Taip pat Lietuva priklauso besienei Šengeno erdvei, užtikrinančiai lengvą judėjimą tarp
Lietuvos ir kitų Europos šalių. Ypatingai aukštas Lietuvos gyventojų išsilavinimo lygis
leidžia šaliai sukurti didesnę pridėtinę vertę ir užtikrina greitą jos ekonomikos
vystymąsi.
Lietuvos strateginė vizija yra 2015 metais tapti Šiaurės Europos paslaugų ir tradicinės
pramonės tobulinimo ir inovacijų centru, o 2020 metais tapti Šiaurės Europos inovacijų
centru. Lietuvos vyriausybė siekia šių trijų tikslų: didelės pridėtinės vertės paslaugų,
technologijų centrų ir inovatyvios bei konsoliduotos tradicinės pramonės.
Rinkos stebėtojai prognozuoja greitą pramonės augimą ir ateityje. 2015 metais paslaugų
eksportas turėtų sudaryti apie ½ viso Lietuvos eksporto.
Remiantis 2011 m. paskelbtu A. T. Kearney patraukliausių pasaulio šalių verslo paslaugų
plėtrai indeksu (Global Services Location Index) Lietuva pakilo 7 punktais ir užima 14
vietą pasaulyje, už nugaros palikdama tokias šalis kaip Jungtinė Karalystė (16) arba JAV
(18), kaimyninę Lenkiją (24) arba Vengriją (31) ir Čekijos Respubliką (35).
Kitaip nei kitose Baltijos šalyse gyventojai Lietuvoje yra pasiskirstę gana tolygiai ir
gyventojų tankio skirtumai yra nedideli. Subalansuota regioninė politika leido sukurti
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harmoningą tinklą tarp didžiausių miestų: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir
Panevėžio, o tai suteikia daugiau patrauklių galimybių verslui.
Sumanumo, atsidavimo ir griežtos darbo etikos varoma gamyba Lietuvoje sudaro didelę
ekonomikos dalį. Kaip ir daugelyje vakarų šalių, paslaugos sudaro apie 2/3 visos
ekonomikos. Ši diversifikacija sukuria pagrindą eksporto plėtrai, sėkmingam atsigavimui
ir tolimesniam ekonomikos augimui.
Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) Lietuvoje – baziniai skaičiai
Įmonių kiekis
Užimtumas
Mikro
91 838
182 29
Mažos
10 742
208 510
Vidutinės
2050
196 251
Iš viso

104 630

587 490

Šaltinis: 2012 m. SBA faktų suvestinė - Lietuva

MVĮ dirba 75,4 proc. Lietuvos darbuotojų. Remiantis neseniai atliktais tyrimais, šio
sektoriaus vystymąsi stabdo tarptautinės valdžios ir eksporto kompetencijų trūkumai. O
būtent, mažos ir vidutinės įmonės susiduria su kalbos ir tarpkultūrinėmis kliūtimis,
kurios sumažina jų našumą ir konkurencingumą.
Lietuvos MVĮ sektoriuje pastebima aiški mikro įmonių dalies augimo ir atitinkamai mažų
ir vidutinių įmonių procento mažėjimo tendencija. Tai padeda paaiškinti, kodėl visas MVĮ
sektorius, apimantis lygiai tokį patį procentą visų įmonių (99,8 proc.), kaip ir ES, daugiau
prisideda prie darbo vietų ir pridėtinės vertės sukūrimo: Lietuvos MVĮ yra didesnės nei jų
ES atitikmenys.
Tikėtina, kad jos bus aktyviausios prekybos sektoriuje, kuris apima įspūdingus 47 proc.
Lietuvos MVĮ, lyginant su 30 proc. ES vidurkiu. Tačiau šios įmonės nevienodai prisideda
prie darbo vietų ir vertės kūrimo. Palyginimui, paslaugų sferoje besispecializuojančios
Lietuvos MVĮ sudaro tik 32 proc. visų įmonių (ES vidurkis yra 45 proc.), tačiau sukuria
panašią pridėtinės vertės dalį (nuo 41 proc. iki 43 proc.), o tai leidžia manyti, kad jos yra
daug produktyvesnės negu jų atitikmenys prekybos sferoje. Galiausiai, Lietuvos MVĮ,
besispecializuojančių aukštųjų technologijų gamybos arba intensyvaus žinių naudojimo
srityse, procentas yra daug mažesnis nei ES.
Pagrindinių rinkų, į kurias eksportuoja MVĮ, aprašas
Tradicinė Lietuvos MVĮ eksporto rinka yra Rusija. 25 proc. viso eksporto yra vykdoma į
šią šalį. Kitos svarbios šalys yra Vokietija, Danija, Baltarusija, Jungtinė Karalystė,
Nyderlandai ir Estija.

Iš viso 17 358 mln. eurų
* Neįskaitant mineralinių produktų (5,7 mlrd. eurų)

EPIC įvykdomumo ir įgyvendinimo planas
Kiti svarbūs duomenys apie Lietuvos eksportą
Tarptautinė prekyba tokiai mažai šaliai kaip Lietuva yra ypač svarbi. Lietuvos užsienio
prekybos santykis su BVP visada buvo bent jau 100 proc., o paskutinius kelerius metus jis
buvo dar didesnis.
ES yra didžiausia Lietuvos prekybos partnerė, kuri 2011 metais buvo atsakinga už 56
proc. viso Lietuvos importo ir 61 proc. viso eksporto. Nuo jos, kaip ekonominė sąjunga,
nedaug atsilieka Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, su 34 proc. importu ir 25 proc.
eksportu, kurių pagrindą sudaro mineralinis kuras, mineralinė alyva ir jos distiliavimo
produktai, bituminės medžiagos ir mineralinis vaškas. Didžiausia Lietuvos prekybos
partnerė yra Rusija, kurią seka Vokietija, Lenkija ir Latvija.
Tam tikri Lietuvos ekonomikos sektoriai yra iš esmės varomi eksporto rinkų. Du
trečdaliai transporto ir logistikos sektoriaus produkcijos ir / arba paslaugų yra
eksportuojama. Biotechnologijų eksportas sudaro 84 proc., plastiko pramonės – 56 proc.,
lazerinių technologijų – 86 proc., metalo apdirbimo, mašinų ir elektros įrangos gamybos –
59 proc., baldų gamybos ir medžio apdirbimo – 55 proc., tekstilės ir drabužių pramonės –
79 proc., maisto – 44 proc.
1.2 Potencialios tikslinės įmonės
Tarptautinė prekyba tokiai mažai šaliai kaip Lietuva yra ypač svarbi. Lietuvos užsienio
prekybos santykis su BVP visada buvo bent jau 100 proc., o paskutinius kelerius metus jis
buvo dar didesnis.
Lietuvos įmonės nuolat ieško naujų verslo idėjų. Aukštųjų technologijų parkai ir kitos
inovatyvios įmonės, transporto ir turizmo pramonė sparčiai ir aktyviai plečia savo veiklą.
Ypatingai aktyvus MVĮ eksportas yra stebimas Kauno regione. Per paskutinius trejus
metus gamyba ir eksportas Kauno regione augo du kartus greičiau nei visoje šalyje.
Žemiau nurodytų kategorijų MVĮ gali būti tikslinės KKA (kalbinės komunikacijos audito)
paslaugų įmonės:
1) Metalo pramonės
2) Tekstilės pramonės
3) Medžio/baldų pramonės
4) Maisto pramonės
Tai yra tradicinės Lietuvos pramonės šakos. Kiti labai svarbūs sektoriai yra:
1) Elektronikos pramonė
2) Farmacijos pramonė
3) Statybinių medžiagų pramonė
4) Chemijos pramonė
5) Transporto sektorius
Lietuva yra tramplinas į Vakarų Europos ir Skandinavijos šalių ES rinkas, o tuo
tarpu iškart kitoje pusėje yra Rusijos ir Nepriklausomų Valstybių Sandraugos (NVS) Rytų
rinkos. Lietuva yra Baltijos šalių regiono (BŠR) dalis ir visada buvo aktyvi verslo partnerė
su savo kaimynėmis tokiuose regionuose kaip Vokietija, Skandinavijos šalys, o taip pat
Lenkija, Latvija ir Estija. BŠR yra atsakinga už beveik 70 proc. Lietuvos užsienio prekybos
ir beveik 70 proc. tiesioginių užsienio investicijų.
ES yra didžiausia Lietuvos prekybos partnerė su 58 proc. viso importo ir 64 proc. viso
eksporto per pirmuosius dešimt 2009 metų mėnesių. Antroji ekonominė sąjunga, su
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kuria daugiausiai prekiauja Lietuva, yra Nepriklausomų Valstybių Sandrauga, į kurią tuo
pačiu laikotarpiu buvo vykdoma 34 proc. importo ir 23 proc. eksporto.

Svarbiausios tikslinės šalys yra:
1) Jungtinė Karalystė
2) Vokietija
3) Nyderlandai
4) Estija
Naujos, neseniai atsivėrusios rinkos:
1) Švedija
2) Suomija
3) Danija
4) Norvegija
Lietuva yra viena iš labiausiai išsilavinusius gyventojus ES turinčių šalių, kuri ir toliau
vietiniam ir tarptautiniam verslui tarnauja kaip gerą išsilavinimą turinčių specialistų
telkinys. Apie 90 proc. lietuvių moka bent vieną užsienio kalbą, kas antras gyventojas
moka dvi užsienio kalbas ir kas trečias gyventojas moka anglų kalbą.
Įvairiakalbė darbo jėga leidžia Lietuvai teikti aukštos kokybės verslo paslaugas visame
pasaulyje.
Sunkiu ekonominiu laikotarpiu Kauno regiono verslas atsisakė nereikalingos ir
nepelningos veiklos ir kruopščiai įvertino savo darbuotojų našumą. Šių pokyčių dėka
rajono verslas tapo efektyvesnis ir konkurencingesnis.
Vidutinėje eksportuojančioje įmonėje dirba 55 darbuotojai.
Šios įmonės yra laikomos potencialiomis tikslinėmis KKA paslaugų Lietuvoje įmonėmis.
1.3 Kitų agentūrų teikiama parama
1. Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) yra savanoriška
organizacija, kuri vienija penkis Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio
regionų
prekybos,
pramonės
ir
amatų
rūmus.
Būdama
EUROCHAMBRES ir Baltijos jūros šalių prekybos rūmų asociacijos (BPRA) narė,
LPPARA atstovauja Lietuvos rūmų, ekonominių subjektų interesams. Pagrindinės
LPPARA funkcijos yra ekonominės plėtros pasiūlymų rengimas ir pateikimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybinėms institucijoms, Rūmų
atstovavimas tarptautinėse parodose, konferencijose ir kituose renginiuose,
prekių numeravimas ir kodavimas (GS1 Lithuania).
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2. Enterprise Europe Network (Europos verslo ir inovacijų tinklas)

Tinklas siūlo integruotas verslo paramos ir inovacijų Lietuvoje paslaugas,
tokiu būdu prisidėdamas prie Bendrijos konkurencingumo ir inovatyvumo ir skirdamas
ypatingą dėmesį Lietuvos MVĮ poreikiams.
Veikdamas per vietos verslo organizacijas Tinklas gali padėti MVĮ plėsti savo
verslą naujose rinkose, padėti joms lengviau patekti į tarptautines rinkas ir kurti
tarptautinius bendradarbiavimo ryšius / partnerystes, o taip pat skatina inovacijas
(vystydamas naujovių diegimo galimybes), remia ES politikas ir programas, ir susieja
įmones, ypač MVĮ, su kuriamomis ES strategijomis, taip pat kuria ir skatina integruotą
Tinklo tobulinimą profesionaliai teikiant integruotas paslaugas, keičiantis geriausiomis
praktikomis ir prekių žymėjimais.
3. Lietuvos pramonininkų konfederacija

Verslo interesams atstovaujanti organizacija sukuria palankias sąlygas
ekonominiam, techniniam ir socialiniam Lietuvos įmonių progresui, nepriklausomai nuo
jų formos ar savininkų.
Pagrindinės Lietuvos pramonininkų konfederacijos veiklos sritys yra:
Atstovauti Konfederacijos narių teisėms ir ginti jų interesus valdžios,
socialinėse ir tarptautinėse struktūrose
Plėsti produktų ir žaliavų rinkas, gerinti eksporto ir importo sąlygas, kad
Lietuvos pramonė galėtų tinkamai prisidėti prie šalies ekonomikos stiprinimo.
Atstovauti verslininkams ir ginti jų socialinius ir teisinius interesus.
Per tarptautines parodas ir prieinamas informacines sistemas kurti ryšius
tarp Lietuvos gamintojų ir jų kolegų užsienyje.
4. „Versli Lietuva“
„Versli Lietuva“ yra ne pelno siekianti organizacija prie Lietuvos
Respublikos ūkio ministerijos, kurios pagrindinė misija yra
padėti konkurencingiems verslams kurtis ir plėstis Lietuvoje, o
taip pat skatinti šalies eksportą padedant bendradarbiauti su mūsų partnerių
tinklais ir teikiant kokybiškas mokymų, konsultacijų, rinkos analizės ir verslo
partnerių paieškos paslaugas.
Pagrindinis tikslas yra padėti įmonėms plėsti savo veiklą ir stiprinti jų
konkurencingumą.
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„Versli Lietuva“ siūlo kokybiškas paslaugas, skirtas padėti įmonėms rasti
tinkamus verslo partnerius, padeda suorganizuoti susitikimus su verslo partneriais:
atvykstamąsias ir išvykstamąsias verslo misijas, tarptautines konferencijas ir kontaktų
renginius, o taip pat įvairias tarptautines prekybines parodas ir muges.
5. „Investuok Lietuvoje“

Agentūra tarnauja kaip užsienio įmonių kontaktinis punktas ir padeda
tarptautinėms įmonėms kiekvienu jų veiklos steigimo Lietuvoje etapu.
„Investuok Lietuvoje“ taip pat teikia informaciją apie kvalifikuotą, tačiau
konkurencingą kainos atžvilgiu darbo jėgą, mokesčių iniciatyvas ir finansavimo
galimybes.
6. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA)

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybės institucija,
atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą Lietuvoje.
MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo ir viešojo sektoriaus atstovams,
kurie domisi tvirtų bendradarbiavimo ryšių su tarptautiniais partneriais vystymo
galimybėmis ir finansine parama mokslinių tyrimų ir inovacijų projektams.
Pagrindinė veikla apima nacionalinių (aukštųjų technologijų, pramoninių
biotechnologijų) ir tarptautinių (FP7, EUREKA, EUROSTARS, CIP) mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir inovacijų programų bei kitų finansavimo schemų (inovacijų
investicinių čekių, pramoninės nuosavyės tesių apsaugos) koordinavimą. MITA teikia
nacionalinę finansinę paramą projektų dalyviams.
MITA taip pat skatina verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų
komercinimą ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

2. Bendrieji programos tikslai
2.1. Bendrieji programos tikslai
Bendrasis ir svarbiausias KKA programos tikslas yra
1 Padėti Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) teikiant realias
konsultacines paslaugas verslo komunikacijų srityje,
1 Padidinti MVĮ našumą ir konkurencingumą rinkoje, padedant joms nustatyti
eksporto komunikacijos kliūtis, komunikacijos silpnybes ir pranašumus rinkoje, o
taip pat pateikti apibrėžtų jų problemų sprendimus.
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2.2. Partnerio Lietuvoje tikslai


Lietuvoje įdiegti kalbos auditorių mokymų programą su elektroninių mokymų
sudedamąja dalimi



Perkelti teorinę medžiagą naudojimui Lietuvos KKA programoje



Perkelti ir sukurti praktinę medžiagą, pritaikytą Lietuvos verslo kultūrai



Pasirinkti ir apmokyti iki 10 būsimų auditorių Lietuvoje



Išbandyti KKA iki 20 MVĮ



Sukurti ataskaitas, kaip WP dalį



Patvirtinti ir išplatinti projektą ir jo rezultatus



Paskelbti informaciją apie projektą Rūmų interneto svetainėje



Pasiruošti pastoviai audito programai Lietuvoje

Lietuvos programoje dalyvaus Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų nariai – (MVĮ)
eksportuojančios įmonės. Pagrindinė apmokytų auditorių dalis bus Rūmų personalas.
Rūmų personalo ir Rūmų narių dalyvavimas projekte užtikrins nuoseklų programos
vystymą Rūmuose, o taip pat ir Lietuvoje.

3. Programos valdymas
3.1 Programos valdymas
Kauno prekybos pramonės ir amatų rūmų uždaviniai bus tokie:
* Dalyvauti tarptautiniuose projekto komandos susirikimuose ir vadovauti vienam
susirinkimui (Kaune);
* Atlikti pradinį rūmų pagrindo eksporto komunikacijos apžvalgos programos
Vengrijoje įvykdomumo tyrimą;
* Apžvelgti bet kokius esamus kalbos audito procesus Lietuvoje ir susieti juos su
Europos protokolo modeliu;
* Nustatyti pagrindinius nacionalinius kalbinės komunikacijos audito (KKA) veikėjus ir
agentūras nacionaliniu mastu;
* Apžvelgti Lietuvai prieinamas medžiagas/šaltinius ir pritaikyti/sukurti juos taip, kad
juos būtų galima gauti internetu;
* Nustatyti trūkstamus šaltinius ir atitinkamai juos sukurti;
* Apžvelgti, pritaikyti ir lokalizuoti protokolo mokymų medžiagą, audito pagrindą ir
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modelio mokymų programą;
Sukurti ir sustiprinti programos valdymo vadovą ir mokymų paketą auditoriams;
Prisidėti prie vartotojų interneto įrankių poreikio analizės;
Adaptuoti įrankius Lietuvai ir, jei reikia, juos patikrinti/pakoreguoti/adaptuoti;
Adaptuoti programos valdymo mokymų medžiagą Lietuvos rinkai ir įvertinti
mokymus;
Įdiegti operacinę KKA programą Lietuvoje;
Nustatyti potencialius apmokomus auditorius Lietuvoje;
Apmokyti mažiausiai 10 auditorių;
Atlikti mažiausiai 20 MVĮ apžvalgų per 2 metus;
Parengti patvirtinimo planą ir nustatyti vartotojų sąrašus išoriniam produktų
vertinimui;
Pagal planą atlikti ir įforminti vidinį ir išorinį patikrinimą;
Parengti Programos ir mokymų programos skleidimo planą;
Prisidėti prie lietuviškų interneto svetainių kūrimo, kuriose bus pateikiamos
naujienos apie darbų eigą ir įvykdytų darbų santraukos;
Parengti 2 projekto rezultatų pateikimo verslo patarėjams ir konsultantams
seminarus ir keistis žiniomis su šalimis partnerėmis;
Atspausdinti popierines gairių versijas ir taip skatinti audito paslaugas;
Paskleisti rezultatus ir informaciją tarp mokymus teikiančių subjektų ir įmonių,
naudojantis interneto svetainėmis, verslo ir tiekėjų seminarais, straipsniais ir
ataskaitomis;
Publikuoti straipsnius spaudoje ir prekybos žurnaluose;
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3.2 Infrastruktūra, kvalifikacija, ištekliai
3.2.1. Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai (KPPAR)
KPPAR yra nevyriausybinė ir ne pelno siekianti organizacija, kurios pagrindinė misija
yra atstovauti ir ginti verslo bendruomenės, kurią sudaro įvairios verslo, švietimo, mokslo
ir aukštųjų technologijų institucijos, interesus, o taip pat remti įmonių ekonominės
veiklos plėtrą. Turėdami 20 metų patirtį, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra
akredituoti ISO 9001: 2008 (LST EN ISO 9001:2008), o tai reiškia, kad teikiamos
paslaugos atitinka klientų ir kitų suinteresuotų asmenų poreikius.
Veiklos sritys:
• Eksporto skatinimas ir pagalba įmonėms žengiant į Europos ir pasaulio rinkas
• Regioninio verslo konkurencingumo stiprinimas
• Mokymai ir verslo plėtra
• Konsultacijos ir patarimai įmonėms tarptautinės prekybos, įstatymų ir verslo vystymo
su užsienio partneriais klausimais
• Tinkamiausio finansavimo šaltinio suradimas
• Pagalba su prekybinėmis misijomis ir B2B
3.3. Rinkodara ir programos reklamavimas
KKA programos rinkodaros ir reklamavimo tikslas yra informuoti Lietuvos MVĮ apie
konsultacines paslaugas. Siekdami paviešinti programą, mes planuojame šią rinkodaros ir
reklamavimo veiklą:
1 Rūmų nariai gaus informaciją apie projektą per
* „Rūmų naujienose“ – kas mėnesį leidžiamame KPPAR laikraštyje –
publikuojamus straipsnius,
* Projekto reklamą KPPAR interneto svetainėje www.chamber.lt
ir
Enterprise Europe Network – Lietuva interneto svetainėje
www.paramaverslui.lt.
* Pristatymą Rūmų eksportuotojų klube
 Regiono MVĮ gaus informaciją apie projektą per
o Nuolatinius elektroninius laiškus iš Kauno PPAR, kuriuose bus aprašomas
projekto progresas ir galimybė jame dalyvauti
 Šalies MVĮ gaus informaciją apie projektą per
o Kitus nacionalinius rūmus (Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmus,
Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmus, Šiaulių prekybos,
pramonės ir amatų rūmus ir Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų
rūmus).
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4. Programos finansavimas
Iš pradžių finansavimą teikia Europos Sąjungos Leonardo da Vinci programa. Programos
biudžetas bus sutartyje pasirašyto biudžeto pagrindas.
Planuojama, kad programai pasibaigus Kauno PPAR teiks paslaugas PPAR nariams.
5. Programos veiklos struktūra
Vaidmenys ir atsakomybės
Vardas,
pavardė
Rita
Baidokaitė

Ingrida
Braziūnienė
Aušra
Giedrienė
Edmundas
Cylikas

Pareigos
Projektų vadovė

Profesijos
klasifikacija
ISCO 1

Tyrėjai

ISCO 2

Dienų
Vaidmenys ir atsakomybės
skaičius
53
 Bendra atsakomybė už
projektą
 Bendras veiklos valdymas
(veiksmų ir finansų)
 Dalyvavimas
susirinkimuose
 Įdiegimo plano sukūrimas
 Straipsnių į laikraščius
rašymas
 Informacijos iš MVĮ
rinkimas
 Dalyvavimas formuojant
konsultavimo koncepciją
 Indėlis sudarant mokymų
planą ir egzaminų
reikalavimus
 10 auditorių parinkimas
 Dalyvavimas KKA proceso
testavime ir vertinime
 Dalyvavimas
organizuojant skleidimą
 Baigiamųjų ataskaitų
rašymas
78
Už šias veiklas bus atsakingi 3
asmenys:
48
 Bazinių/standartinių KKA
vykdymo Europos
kokybės procedūrų
akreditavimo laikymasis
17
 Standartinių apžvalgų
stebėjimas ir apžvalgų
įtakos vertinimas
13
 Projekto patvirtinimo
plano parengimas
 Šalies rinkos apžvalga ir
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Audronė
Jankuvienė

Technikė

ISCO 3

17






Vaida
Mokymų asistentė
Kriščiūnaitė

ISCO 4

73






užtikrinimas, kad buvo
nustatyti visi paskleidimo
kanalai
Dalyvavimas KKA proceso
testavime ir vertinime
Dalyvavimas
susirinkimuose
Standartinių apžvalgų
stebėjimas ir apžvalgų
įtakos vertinimas
Informacijos ir rezultatų
publikavimas interneto
svetainėse su nuorodomis
į aktualias svetaines visoje
Europoje
Įmonių ir suinteresuotų
asmenų informavimas
apie projekto rezultatus
Dalyvavimas
organizuojant vietos
susirinkimus ir seminarus
Bendras administracinis
projekto valdymas
Bendravimas su projekte
dalyvaujančiomis MVĮ
Duomenų apie tikslines
grupes tvarkymas
Projekto dokumentų
rengimas
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6. Auditorių mokymų planas
6.1. Auditorių mokymai
Auditorių mokymų procesą sudarys šie etapai:
1. Kriterijų KKA auditoriams nustatymas: labai geros bent vienos užsienio kalbos
žinios; šiek tiek rinkodaros ir verslo komunikacijos patirties; empatija, siekiant
suprasti klientų poreikius; puikūs bendravimo įgūdžiai; analitiniai įgūdžiai; gera
išvaizda.
2. Auditorių pasirinkimas, remiantis kriterijais ir pateiktais CV
2. Atrinkti auditoriai dalyvaus adaptuojant KKA koncepciją
2. Atrinkti auditoriai surinks informaciją apie kai kurių eksportuojančių MVĮ
komunikacijos kliūtis
2. Auditorių mokymų vadovo sustiprinimas
2. Auditorių mokymai
2. Auditoriai reguliariai pateikia ataskaitas apie savo veiklą
2. Kiekvienas auditorius apžvelgia dvi įmones, surenka informaciją apie
komunikacijos kliūtis, išanalizuoja duomenis ir parašo ataskaitą tų dviejų įmonių
suinteresuotiems asmenims
2. Auditorių ataskaitų ir veiklos ataskaitų kartu su klientų atsiliepimais įvertinimas
Potencialūs auditoriai bus atrinkti remiantis nustatytais kriterijais. Mūsų tikslas yra
užverbuoti konsultantus daugiausiai iš Kauno PPAR.
6.2. Pagrindiniai vertinimo aspektai
1.
Mokymų vadovas yra tinkamai sudarytas
2.
2 atvejo tyrimai yra orientuoti į patirtį
3.
Konsultantų atranka yra vykdoma remiantis išmatuojamais kriterijais
4.
Konsultantų mokymų našumas yra išmatuojamas remiantis dalyvių užpildytu
klausimynu
5.
Mokymų vadovo ataskaita yra bylos apie dalyvių aktyvumą ir įgytas kompetencijas
6.
Apžvalgos ataskaita yra įvertinama remiantis specifiniais rodikliais
7.
Klientų atsiliepimai yra renkami klausimynų pagalba (Klausimynas po audito)
8.
Konsultantų sudarytų ataskaitų apie pasirinktas įmones kokybė
6.3. Kokybės kontrolės vertinimas
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai yra akredituoti ISO 9001: 2008 (LST EN ISO
9001:2008), visos procedūros yra griežtai įforminamos dokumentais ir įvertinamos.
Procedūros yra parašytos, kokybės tikslai yra nustatyti, o vaidmenys ir atsakomybės yra
aiškūs. Toliau yra nurodyti vaidmenys ir atsakomybės:
1 Programos vadovas (projekto vadovas) yra atsakingas už projekto kokybės
užtikrinimą. Programos vadovas yra atsakingas už kokybės kontrolę ir projekto
stebėjimą. Jis yra atsakingas už auditorių pasirinkimą, atstovavimą Rūmams
konsorciumo susirinkimuose, pagalbą auditoriams ir jų įvertinimą.
1 Programos vadovas kas mėnesį atsiskaito projekto savininkui. Jis pateikia
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ataskaitas apie veiklą, problemas ir projekto skleidimą. Jis taip pat yra atsakingas
ir už finansines ataskaitas.
1 Programos (projekto) vadovas yra atsakingas už auditorių atrankos kriterijų
nustatymą ir adaptavimą, išmatuojamų auditorių mokymų programos rodiklių
nustatymą, programos dalyvių ir klientų užpildytų klausimynų surinkimą ir
analizę. Programos vadovas taip pat yra atsakingas už auditorių darbo įvertinimą
ir tobulinimą, patardamas tiek auditoriams, tiek ir įmonių atstovams. Jis taip pat
yra atsakingas už konfliktų valdymą.
7. Auditoriams prieinami ištekliai/medžiagos
Potencialūs auditoriai bus patikrinti ir įvertinti. Baziniai jiems keliami reikalavimai yra:
gebėjimas laisvai kalbėti anglų ir dar viena Europos šalių kalba, gebėjimas suprasti
klientų poreikius, gebėjimas nustatyti įmonės komunikacijos stiprybes ir silpnybes,
gebėjimas pateikti klientų problemų sprendimus. Remiantis neseniai atliktu tyrimu,
regione yra 10 potencialių kandidatų į KKA konsultantus. Jie visi kalba angliškai, yra
susiję su eksportuojančiomis įmonėmis ir turi konsultavimo patirties. Jie turi tinkamus
bendravimo įgūdžius, kad pateiktų sprendimus klientams.
Potencialūs auditoriai ir tikslinės įmonės bus įtraukti į adaptavimo procesą. Potencialūs
auditoriai gali sukurti savo medžiagą, remdamiesi jiems pateiktu pavyzdžiu. Auditoriams
apsilankius įmonėse gali būti nustatyti tam tikri specifiniai poreikiai. Audito medžiaga
turi būti nuolat tobulinama atsižvelgiant į naujus poreikius.
1
1
1
1
1
1
1

Vartotojų poreikių analizė
Auditorių mokymų programa
Išteklių sąrašas
Auditorių mokymų paketai
Auditorių mokymų seminarų turinys
Auditorių Programos vadovas
Įmonių apžvalgos ataskaitos

