
 

 

 

 

 

 

VAKARŲ LIETUVOS  

ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

 

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 6 

 

Vakarų Lietuvos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG) kviečia teikti 

vietos projektus pagal strategijos „Vakarų Lietuvos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros 

strategijos iki 2023 m“ (toliau – VPS) priemonę „Infrastruktūros gerinimas ir pritaikymas verslo 

poreikiams“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3: 

VPS priemonė 

„Infrastruktūros 

gerinimas ir pritaikymas 

verslo poreikiams“ 

kodas BIVP-AKVA-SAVA-3 

Remiamos veiklos: investicijos į viešosios infrastruktūros 

atnaujinimą ir pritaikymas verslo poreikiams, turinčio įtakos 

žuvininkystės verslo augimui, prielaidų darbo vietoms kurtis 

sudarymui. Parama teikiama viešojo naudojimo infrastruktūrai 

gerinti, atnaujinti, saugumui užtikrinti, aplinkai tvarkyti, bei jos 

pritaikymui teikti paslaugas žuvininkystės verslui.   

Tinkami vietos projektų vykdytojai: viešieji juridiniai asmenys: 

nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija ar kita 

asociacija, viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, 

registruoti ir veikiantys Vakarų Lietuvos ŽRVVG teritorijoje 

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 44 672,00 Eur. 

Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 

44 672,00 Eur. 

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.  

Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžeto lėšos. 

 

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 44 672,00 Eur iš EJRŽF ir Lietuvos Respublikos 

valstybės biudžeto lėšų. Iš jų: 33 504,00 Eur EJRŽF lėšos. 
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Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – FSA) skelbiami interneto svetainėje 

http://www.vakaruzvvg.lt/informacija-pareiskejams/, taip pat FSA popieriniai variantai prieinami 

Vakarų Lietuvos ŽRVVG būstinėje adresu: Dzūkų g. 5, LT 96240, Dreverna, Klaipėdos rajonas. 

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. birželio 7 d., 8.00 val. iki 2021 m. liepos 9 

d., 15.45 val. 

Vietos projektų paraiškos priimamos adresu: Dzūkų g. 5, LT-96240, Dreverna, Klaipėdos rajonas. 

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.  

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. Vakarų Lietuvos ŽRVVG administracijos patalpose adresu: Dzūkų 

g. 5, LT 96240, Dreverna, Klaipėdos rajonas, elektroniniu paštu: vakarulietuvoszvvg@gmail.com ir 

telefonu: (+370 640 41633). 

 

mailto:vakarulietuvoszvvg@gmail.com

