
 

 

 

ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

                                          KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 3  

Asociacija  „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (toliau – Klaipėdos ŽVVG) kviečia teikti 

vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – 

VPS) priemones:  

• „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2), 

veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“ (BIVP- AKVA- SAVA-2.3); 

• „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis 

„Žvejybos laivų ir įrangos modernizavimas pritaikant pramoginei žvejybai, turizmui“ (BIVP-

AKVA-SAVA-3.1). 

VPS priemonė: 

„Žuvininkystės verslo 

skatinimas ir inovacijų 

diegimas įmonėse“, 

BIVP-AKVA-SAVA-2 

Veiklos sritis:  

„Tiesioginio žuvies 

pirkimo iš žvejų 

skatinimas“, BIVP-

AKVA- SAVA-2.3 

Remiama autopriemonių įsigijimas ir autopriemonių pritaikymas mobilioms prekybos 

vietoms. Mobilios prekybos vietos suprantamos kaip autopriemonėse įrengtos prekybos vietos 

su visa reikalinga įranga šviežios žuvies transportavimui ir prekybai. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta 

LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą ir ją yra 

įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 133 400,00 Eur, didžiausia galima parama 

vienam vietos projektui įgyvendinti – 66 700,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 50 proc. arba iki 70 proc.  

Finansavimo šaltiniai: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

VPS priemonė: 

„Tvarios aplinkosauginės 

žvejybos skatinimas“, 

BIVP-AKVA-SAVA-3 

Veiklos sritis: 

„Žvejybos laivų ir įrangos 

modernizavimas pritaikant 

pramoginei žvejybai, 

turizmui”,   BIVP-AKVA-

SAVA-3.1 

Parama teikiama veiklos diversifikavimui verslinės žvejybos sektoriuje, tai sudarys sąlygas 

žvejams susikurti alternatyvius pajamų šaltinius bei mažinti sezoninį užimtumo svyravimą. 

Ūkio subjektai, užsiimantys žvejyba, kaip alternatyvią veiklą galėtų organizuoti pramoginę 

žvejybą Baltijos jūroje, o pramoginių laivų įsigijimas, gamyba, variklių įsigijimas, žvejybinių 

laivų modernizavimas, pritaikymas, laivo mechanizmų, būtinų eksploatacijai ir saugiam 

plaukiojimui įsigijimas,  internetinio tinklapio, propaguojančio pramoginę žvejybą, sukūrimas, 

naudingos informacijos talpinimas prisidėtų prie pramoginės žvejybos populiarinimo ir 

organizavimo ir tai būtų tinkamos investicijos. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta 

LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą bei  ją yra 

įregistravę Klaipėdos ŽVVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma  44 800,00 Eur, didžiausia galima parama 

vienam vietos projektui įgyvendinti – iki 44 800,00 Eur. 

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projektų išlaidų, iki 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams, 

iki 70 proc. – kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo 

įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus arba 

viešas) asmuo,  ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu. 

Finansavimo šaltiniai: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF) ir Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 111 500,00 Eur  EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšų. Iš jų  94 775,00 Eur yra EJRŽF lėšos. 
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Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai (toliau – FSA) skelbiami interneto svetainėje 

www.klaipedazvvg.lt, FSA popieriniai variantai prieinami asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos 

grupė“  buveinėje  adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-05-08  8.00 val. iki 2019-06-07  17.00 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos darbo dienomis adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, nuo 

8.00 val. iki 17.00 val.  

Vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją pateikti vietos projekto paraišką teikiančio juridinio asmens 

vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo. 

Per vieną konkrečios VPS priemonės paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos 

teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis 

nuo 8.00 val. iki 17.00 val. asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“  administracijos patalpose 

adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, elektroniniu paštu klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 665 

28101. 

___________________________________________ 
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