
 

 

 

 

 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

 

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 ir akvakultūros produktų pridėtinės 

vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„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 gerinimas; tobulinimas ir 

modernizavimas, susijęs su gyvūnų sveikata bei gerove; pridėtinės 

vertės kūrimas (išskyrus perdirbimą, rinkodarą ir tiesioginę 

prekybą). Parama skiriama darbo vietų kūrimui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai: 

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba vidutinė įmonė 

(taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 

įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, 

įregistravę veiklą Šilutės ŽRVVG teritorijoje ne trumpiau kaip 2 

metai iki paraiškos pateikimo (2 metų apribojimas netaikomas 

vykdantiems akvakultūros veiklą). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 150 000,00 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

75 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

1. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

2. iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo 

projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis 

(privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, ir vietos projektas yra 

inovatyvus vietos lygiu (nauji (iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos ŽRVVG teritorijoje neįgyvendinti) gamybos būdai 



2 

 

ir / ar produktai, ir / ar aplinkosaugos, ir / ar technologiniai, ir / ar 

socialiniai sprendimai) ir visuomenei turi būti suteikiama galimybė 

susipažinti su vietos projekto veiksmais ir rezultatais. Vietos 

projekto inovatyvumas vertinamas pagal Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių 

projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodiką, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. 

įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programos priemonių projektuose diegiamų 

inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“. 

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žvejybos ir akvakultūros 

produktų pridėtinės vertės 

didinimas“, kodas BIVP-

AKVA-SAVA-1 

Remiamos veiklos: pagal priemonę parama skiriama žvejybos ir 

akvakultūros produktams perdirbti, inovacijoms, naujoms 

technologijoms bei procesams diegti siekiant sukurti naujus ir (arba) 

aukštesnės pridėtinės vertės, geresnės kokybės produktus, žvejybos 

ir akvakultūros produktų rinkodarai, ypač susijusiai su naujomis 

rinkomis, trumpomis tiekimo grandinėmis ir (arba) jų plėtra.  

Numatoma remti inovatyvias investicijas, skatinant kurti didesnę 

pridėtinę vertę turinčius produktus, taip sudarant sąlygas žvejams ir 

akvakultūros sektoriaus atstovams lengviau integruotis į žvejybos ir 

akvakultūros produktų tiekimo grandinę. Parama skiriama darbo 

vietų kūrimui. 

Tinkami vietos projektų vykdytojai:  

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai maža, maža arba vidutinė įmonė 

(taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros 

įstatymas); fizinis asmuo, ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, 

įregistravę veiklą Šilutės ŽRVVG teritorijoje ne trumpiau kaip 2 

metai iki paraiškos pateikimo (2 metų apribojimas netaikomas 

vykdantiems akvakultūros veiklą). 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 100 000,00 Eur 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

50 000,00 Eur 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: 

1. iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų. 

2. iki 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra 

privataus žuvininkystės verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo 

projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis 

(privatus arba viešas) arba fizinis asmuo, ir vietos projektas yra 

inovatyvus vietos lygiu (nauji (iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos ŽRVVG teritorijoje neįgyvendinti) gamybos 

būdai ir / ar produktai, ir / ar aplinkosaugos, ir / ar technologiniai, ir 

/ ar socialiniai sprendimai) ir visuomenei turi būti suteikiama 

galimybė susipažinti su vietos projekto veiksmais ir rezultatais. 

Vietos projekto inovatyvumas vertinamas pagal Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodiką, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. 
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sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl  Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonių 

projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“. 

3. iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, su mažos apimties 

priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams. 

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 250 000,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų. Iš jų: 212 500,00 Eur EJRŽF lėšos. 

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje 

www.zuvejukrastas.lt , taip pat ŽRVVG būstinėje adresu: Senvagės g. 1, LT-99349, Rusnė, Šilutės r. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. rugpjūčio 12 d., 8.00 val. iki 2019 m. 

rugsėjo 27 d., 15.00 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 www.zuvejukrastas.lt, 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 vadovas Remigijus 

Budrikas (mob. 860291233); VPS administratorė Indrė Rimkienė, (mob. 860291233); VPS viešųjų 

ryšių specialistė Simona Markevičiūtė, (mob. 860291233);  el. paštu zuvejukrastas@gmail.com.    

http://www.zuvejukrastas.lt/
http://www.zuvejukrastas.lt/
http://www.nma.lt/
mailto:zuvejukrastas@gmail.com

