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ASOCIACIJA „KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ“ 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

Asociacija „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (toliau – Klaipėdos ŽVVG) kviečia teikti vietos 
projektus pagal  „Klaipėdos žuvininkystės regiono plėtros 2016–2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemones: 
• „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas įmonėse“ (BIVP-AKVA-SAVA-2): 

veiklos sritis „Žuvies produktų gamybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-2.1), 
veiklos sritis „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir gamybos priemonių modernizavimas“ (BIVP-AKVA- 
SAVA-2.2); 
veiklos sritis „Tiesioginio žuvies pirkimo iš žvejų skatinimas“,  (BIVP- AKVA- SAVA-2.3) 

• „Tvarios aplinkosauginės žvejybos skatinimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-3), veiklos sritis „Su aplinkosauga 
susieta žvejyba“ (BIVP-AKVA-SAVA-3.2); 

• „Žvejybos infrastruktūros plėtra“ (BIVP-AKVA-SAVA-4), veiklos sritis „Pramoginės, pramoninės ir 
pramoginės žvejybos infrastruktūros, suprastruktūros sukūrimas ir esamos gerinimas“ (BIVP-AKVA- SAVA- 
4.1); 

• „Marinistinės kultūros išsaugojimas ir puoselėjimas“ (BIVP-AKVA-SAVA-5): 
veiklos sritis „Žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus patirčių mainai, bendradarbiavimo ir kooperacijos 
skatinimas, patirčių mainai. Darbo jėgos kvalifikacijos kėlimas, skatinant judumą ir aktyvesnį įsitraukimą į 
žvejybos ir akvakultūros sektorius“ (BIVP- AKVA- SAVA-5.2). 
 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 972 166,66 Eur EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto lėšų. Iš jų 826 341,66  Eur yra EJRŽF lėšos. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami interneto svetainėje www.klaipedazvvg.lt,  su 
popierinias variantais galima susipažinti asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ buveinėje 
adresu: Birutės g. 22-311, LT-91187 Klaipėda. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-12-23 8.00 val. iki 2020-02-18 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 info@klaipedazvvg.lt, telefonu +370 665 28101. 

 


