
 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 1 

 

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ (toliau – ŽRVVG) kviečia 

teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Šilutės ŽRVVG 

2014 – 2020 m. vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones „Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą“, kodas BIVP-AKVA-1 ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Produktyvios investicijos į 

akvakultūrą“, kodas BIVP-

AKVA-1 

Remiamos veiklos: produktyvios investicijos į akvakultūrą; 

akvakultūros produkcijos ir auginamų rūšių įvairinimas; 

akvakultūros ūkių modernizavimas, įskaitant akvakultūros srities 

darbuotojų darbo ir saugos sąlygų gerinimą; tobulinimas ir 

modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove; 

investicijos į akvakultūros produktų kokybės gerinimą ar 

pridėtinės vertės kūrimą (išskyrus perdirbimą, rinkodarą ir 

tiesioginę prekybą). Parama skiriama darbo vietų kūrimui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža arba maža įmonė (taip 

kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas), 

fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę 

žuvininkystės veiklą Šilutės ŽRVVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 75 000,00 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

75 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 50 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

 

 

 

 

Remiamos veiklos: laimikio iškrovimo vietų atnaujinimas ir/ar 

pritaikymas žvejų poreikiams. Parama teikiama: 

- investicijoms, kuriomis gerinama žvejybos uostų, aukcionams 

skirtų patalpų, iškrovimo vietų ir priedangų infrastruktūra, 

įskaitant investicijas į atliekų ir jūrų šiukšlių surinkimo įrenginius. 
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„Žvejybos uostai, iškrovimo 

vietos“, kodas BIVP-AKVA-9 

- investicijoms į žvejybos uostus, aukcionams skirtas patalpas, 

iškrovimo vietas ir priedangas. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, 

bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybė, 

registruoti Šilutės ŽRVVG teritorijoje. 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

100 000,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc. 

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 175 000,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų. Iš jų: 148 750,00 Eur EJRŽF lėšos. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje 

https://www.silute.lt/go.php/Apklausos-691141530335307348415, taip pat ŽRVVG būstinėje adresu: 

Senvagės g. 1, LT-99349, Rusnė, Šilutės r. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2018 m. gegužės 9 d., 8.00 val. iki 2018 m. birželio 

29 d., 15.45 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai (kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia 

pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo) adresu: Senvagės g. 1, LT-99349, Rusnė, Šilutės r. 

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Šilutės 

žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ bei Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos  interneto svetainėse https://www.silute.lt/go.php/Apklausos-

691141530335307348415 , www.nma.lt ir Šilutės rajono laikraštyje „Šilokarčema“. 

Bendraisiais vietos projektų paraiškų pildymo klausimais konsultuoja Šilutės žuvininkystės 

regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ darbuotojai: VPS administravimo vadovė Asta 

Jagelavičienė (865684938); VPS administratorė Justina Šarlauskaitė, (mob. 860291233); VPS viešųjų 

ryšių specialistė Indrė Rimkienė, (mob. 862141116);  el. paštu zuvejukrastas@gmail.com.    
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