KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9
Utenos regiono vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus žvejybos ir akvakultūros vietos
projektus pagal dvisektorę vietos plėtros strategijos „Utenos rajono dvisektorė strategija 2016-2023
m.“ (toliau – VPS) priemonę: „Sveikatingumo skatinimas bei geresnių galimybių žūklės mėgėjų bei
nardytojų veiklai sudarymas Utenos rajone“

Priemonė
„Sveikatingumo
skatinimas
bei
geresnių
galimybių žūklės mėgėjų bei
nardytojų veiklai sudarymas
Utenos rajone“
Nr. BIVP-AKVA-SAVA-2

Utenos rajone gausu ežerų, tačiau šis gamtos potencialas nėra
pilnai išnaudotas kuriant Utenos kaip žvejybos regiono
konkurencinį pranašumą, nekuriamos priemonės turimam
žuvininkystės paveldo pristatymui visuomenei, su gamtosauga
susijusio sąmoningumo ugdymui.
Remiamos veiklos:
- teminių žvejų kaimelių tvarkymas, įrengimas ar pritaikymas
kultūros ir turizmo reikmėms;
- žuvininkystės ekspozicijų įrengimas, pritaikymas kultūros ir
turizmo reikmėms;
- žvejų švenčių organizavimas;
- kultūrinių ir pažintinių maršrutų, teminių takų, susijusių su
žuvininkyste, įrengimas;
- veiklų, susijusių su žuvininkystės tradicinių amatų, kultūros ir
paveldo išsaugojimo kūrimu, organizavimas.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Galimi pareiškėjai: Teisinis
statusas – asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir viešosios
įstaigos. Pobūdis – subjektai registruoti Utenos rajone ir veiklą
vykdantys Utenos regiono VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 59 322,00 Eur,
didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti
19 774,00 Eur
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 95 proc.
Finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšos

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 59 322,00 Eur, iš jų:
59 322,00 Eur EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas skelbiamas šiose interneto svetainėse:
www.utenosvvg.lt ir www.nma.lt Su kvietimo dokumentacija galima susipažinti VPS vykdytojos
būstinėje adresu: Taikos g. 6, Utena darbo dienomis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos
(penktadieniais iki 15.45 val.).
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019-09-16 13 val. iki 2019-10-17 13 val.
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Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba jo įgalioto
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) arba el. paštu yra laikomos pateiktomis netinkamai ir negali būti
registruojamos. Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto
paraiška teikiami priedai turi būti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro,
įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
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 Utenos
regiono vietos veiklos grupės biure arba elektroniniu paštu: utenosvvg@gmail.com Už informacijos
teikimą atsakingi asmenys:
VPS administravimo vadovė Jolita Umbrasienė tel.: 8-677-99543, el. p.: utenosvvg@gmail.com,
VPS administratorė Edita Rukšytė tel. 8-679-81355, el. p.: utenosvvg@gmail.com,
VPS viešųjų ryšių specialistas Modestas Gadliauskas tel. 8-677-99127, el. p.:
utenosvvg@gmail.com

