ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS „VILKAUDA“
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO
2021 M. KOVO 19 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS

2021 m. kovo 19 d. Nr. 13
Nuotoliniu būdu

SVARSTYTA. Dėl vietos projektų, pateiktų pagal Žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros strategijos „Žuvininkystės regiono
vietos veiklos grupės „Vilkauda“ vietos plėtros 2016–2023 m. strategijos“ priemones:
•

„Rinkodaros priemonės“ (BIVP-AKVA-8);

•

„Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (BIVP-AKVA-7);

•

„ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-2).

NUTARTA. Vadovaujantis Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos
priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, 108 punktu bei atsižvelgiant į Žuvininkystės regiono vietos veiklos
grupės „Vilkauda“ pateiktas vietos projektų kokybės vertinimo ataskaitas, priimti šias rekomendacijas:
1. Skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.
1

Vietos projekto paraiškos
atpažinties (registracijos)
kodas
2

Pareiškėjo pavadinimas /
vardas, pavardė

Vietos projekto pavadinimas

3

4

1

Vietos projekto
pridėtinė vertė
(kokybė) balais
5

Pareiškėjo prašoma
paramos suma, Eur
6

VPS I prioriteto „Akvakultūros ir žvejybos sektoriaus konkurencingumo didinimas, tobulinant technologijas ir įrangą, įvairinant ekonominę
veiklą, kuriant darbo vietas“ priemonė „Rinkodaros priemonės“ (BIVP-AKVA-8)
Reklaminių kampanijų organizavimas,
Asociacija „Sprendimai
1.
VILK-BIVP-AKVA-8-13.1
didinant visuomenės informuotumą apie
65
9 995,61
šiandien“
tausią žvejybą ir akvakultūrą
2.
Viso:
9 995,61
VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonė „Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose skatinimas“ (BIVP-AKVA-7)
Asociacijos „Prakusa“ žmogiškojo
3.
VILK-BIVP-AKVA-7-14.1
Asociacija „Prakusa“
kapitalo ir bendradarbiavimo skatinimas
50
10 000,00
tinkluose
4.
Viso:
10 000,00
VPS II prioriteto „Infrastruktūros pritaikymas žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams, gerinant ŽRVVG regiono socialinę gerovę ir keliant
žuvininkystės sektoriaus dirbančiųjų kvalifikaciją“ priemonė „ŽRVVG regiono socialinės gerovės kūrimas, pritaikant infrastruktūrą
žuvininkystės verslo ir visuomenės poreikiams“ (BIVP-AKVA-SAVA-2)
Infrastruktūros pritaikymas ir
VILK-AKVA-SAVA-2Tribonių kaimo
materialinės bazės kūrimas
5.
50
47 458,17
15.1
bendruomenė
žuvininkystės bendruomenės ir
visuomenės poreikiams
Infrastruktūros pritaikymas vietinės bei
VILK-AKVA-SAVA-2žuvininkystės bendruomenės
6.
Asociacija „Prakusa“
50
66 662,01
15.2
poreikiams, kuriant ir tenkinant jų
socialinę gerovę
7.
Viso:
114 120,18

Posėdžio pirmininkas

Algimantas Gylys

Posėdžio sekretorė

Jūratė Čiuknaitė

Vietos projektų atrankos komiteto nariai:
2

