ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (toliau – KŽVVG) kviečia teikti
vietos projektus pagal strategijos „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“
(toliau – VPS) priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų kūrimas“,
kodas BIVP-AKVA-SAVA-1, veiklos sritį „Žuvininkystės produkcijos vartojimo skatinimas. Inovatyvių
verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“, kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1.

VPS priemonė
„Žuvininkystės
produktų
populiarinimas ir inovatyvių verslo
formų kūrimas“,
kodas BIVP-AKVA-SAVA-1
Veiklos sritis
„Žuvininkystės
produkcijos
vartojimo skatinimas. Inovatyvių
verslo, prekybos formų kūrimo
skatinimas“,
kodas BIVP- AKVA- SAVA-1.1

Remiamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės komunikacijos ir
reklaminės kampanijos, siekiančios didinti visuomenės, įmonių, įstaigų
informuotumą apie žvejybos produktus:
1) naujų rinkų paieška;
2) žvejybos ir žuvies produktų pateikimo rinkai sąlygų gerinimas:
– tiekimo grandinės
žvejyba–perdirbimas–prekyba veiklos
tobulinimas, optimizavimas;
– žvejų tiesioginė prekyba;
3) žuvies produktų vartojimo skatinimas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys,
registruoti Klaipėdos ŽVVG teritorijoje: nevyriausybinės organizacijos,
bendruomeninės organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 106 666,66 Eur,
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti –
53 333,33 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo
(EJRŽF) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 106 666,66 Eur EJRŽF ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų. Iš jų 90 666,66 Eur yra EJRŽF lėšos.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) skelbiamas interneto svetainėje
www.klaipedazvvg.lt, FSA popierinis variantas prieinamas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos
veiklos grupė“ būstinėje adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018-11-19 8.00 val. iki 2018-12-28 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Birutės g. 22–311, LT-91187 Klaipėda, darbo
dienomis 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 (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis
pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą
privalo turėti).
Vietos projektų paraiškos, pateiktos kitu būdu (pvz., paštu, per kurjerį) nei nurodyta skelbime, yra
laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti registruojamos.
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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, el. paštu
klaipedazvvg@gmail.com, tel. +370 645 01230.
________________________________________

