ASOCIACIJA “VIDMARĖS”
KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 2

Asociacija „Vidmarės“ Neringos žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė (toliau – ŽRVVG)
kviečia teikti vietos projektus pagal žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos „Neringos
žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.“ (toliau – VPS) priemones
„Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“, kodas BIVP-AKVA-4,
„Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“, kodas BIVP-AKVA-2 ir „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“,
kodas BIVP-AKVA-9:

VPS priemonė „Pridėtinė
vertė, produktų kokybė ir
nepageidaujamos priegaudos
panaudojimas“, kodas BIVPAKVA-4

Remiamos veiklos: Pagal priemonę remiamos investicijos, kurios
prisidės prie žvejų ekonominės veiklos rezultatų gerinimo ir /ar
sugautų žuvų pridėtinės vertės didinimo:
- žuvų laimikio pirminis apdirbimas,
- rinkodara ir /ar tiesioginė prekyba.
Parama skiriama darbo vietų kūrimui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
labai maža arba maža įmonė (taip kaip apibrėžia LR smulkiojo ir
vidutinio verslo plėtros įstatymas) ar fizinis asmuo ne jaunesnis
nei 18 metų amžiaus, įregistravę veiklą Neringos 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.
arba 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems
veiksmams
Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Pajamų
įvairinimas ir naujų rūšių
pajamos“,
kodas
BIVPAKVA-2

VPS priemonė „Žvejybos
uostai, iškrovimo vietos“,
kodas BIVP-AKVA-9

Remiamos veiklos: Pagal priemonę teikiama parama įvairiai
papildomai veiklai, turizmo ir kitų paslaugų teikimui, įskaitant
paslaugas žvejams.
Pagal priemonę remiamos veiklos: investicijos į laivą, žūklės
turizmas, maitinimo ir apgyvendinimo paslaugos, šviečiamoji ir/ar
kultūrinė ir kitos su žvejyba susijusios veiklos, paslaugų žvejams
teikimas. Parama skiriama darbo vietų kūrimui.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
juridiniai asmenys: labai maža arba maža įmonė (taip kaip
apibrėžia LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas) ar
fizinis asmuo ne jaunesnis nei 18 metų amžiaus, įregistravę veiklą
Neringos ŽRVVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 31 500,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
31 500,00 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 50 proc.
arba 80 proc. su mažos apimties priekrantės žvejyba susijusiems
veiksmams
Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.
Remiamos veiklos: Pagal priemonę remiamos investicijos į žuvų
laimikio tvarkymo infrastruktūros atnaujinimą. Priemonė sudaro
prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybė,
registruoti Neringos ŽRVVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 53 684,60 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
53 684,60 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šioje interneto svetainėje
http://vidmares.lt/kvietimai-vykstantys/, taip pat ŽRVVG adresu: Taikos 11/2, Neringa. Kvietimas teikti
vietos projektus galioja nuo 2018 m. rugsėjo 25 d., 8.00 val. iki 2018 m. spalio 31 d., 17.00 val.
Vietos projektų paraiškos priimamos asmeniškai (kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia
pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo) adresu: Taikos 11/2, Neringa.
Bendraisiais vietos projektų paraiškų pildymo klausimais konsultuoja Asociacijos „Vidmarės“
darbuotojai: VPS administravimo vadovė Rasa Stankutė (mob. 8 688 81141); VPS administratorė
Rasa Baltrušaitienė (mob. 8 618 07505 ); VPS viešųjų ryšių specialistas Arvydas Švagždys (mob. 8
603 36551); el. paštu vidmares@gmail.com.

