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ŠVENTOSIOS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 

2016-2023 m. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS 

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI  
VPS prioritetas Nr. I „REGIONO EKONOMINIO GYVYBINGUMO DIDINIMAS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS“ 

VPS priemonė  

„Žvejybos sektoriaus atstovų bendradarbiavimas įvairinant ekonominę veiklą“  (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) 
Didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus VP atrankos kriterijus – 100 balų. Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius – 60 balų. 

Vietos projektų atrankos kriterijai 

Balai 

didžiausias 

pagal atskiras 

kriterijaus 

reikšmes 

1. Patirtimi grįsto bendradarbiavimo užtikrinimas 

5 projekte dalyvaujantys fiziniai ir/ar juridiniai asmenys verslinės žvejybos veiklą įregistravę anksčiau kaip 

prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo  

40 40 

4 projekte dalyvaujantys fiziniai ir/ar juridiniai asmenys verslinės žvejybos veiklą įregistravę anksčiau kaip 

prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo 

30 

3 projekte dalyvaujantys fiziniai ir/ar juridiniai asmenys verslinės žvejybos veiklą įregistravę anksčiau kaip 

prieš 5 metus iki paramos paraiškos pateikimo 

20 

2. Naujų darbo vietų kūrimas (vertinama visos darbo dienos ekvivalentu) 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti daugiau kaip 1 darbo vietą 40 40 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti  1 darbo vietą 30 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 0,75 darbo vietos 20 
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3. Inovacijų diegimas1 

įgyvendinant projektą, numatomos diegti inovacijos (nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti 

ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo dienos neįgyvendinti) gamybos būdai ir/ar produktai ir/ar aplinkosauginiai 

ir/ar technologiniai ir/ar socialiniai sprendimai) 

20 20 

 

VPS prioritetas Nr. I „REGIONO EKONOMINIO GYVYBINGUMO DIDINIMAS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS“ 

VPS priemonė  

„Žvejybos verslo gyvybingumo didinimas, kuriant palankią žvejybos verslui aplinką“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) 
Didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus VP atrankos kriterijus – 100 balų. Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius – 60 balų. 

Vietos projektų atrankos kriterijai 

Balai 

didžiausias 
pagal atskiras 

reikšmes 

1. Savivaldos vaidmens, kuriant palankią verslui aplinką, stiprinimas 

pareiškėjas nevyriausybinė organizacija, asociacija kartu su partneriu savivaldybe  40 40 

pareiškėjas savivaldybė ar savivaldybės įmonė 30 

2. Naujų darbo vietų kūrimas (vertinama visos darbo dienos ekvivalentu) 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti daugiau kaip 1,25 darbo vietos 40 40 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 1,25 darbo vietos 30 

3. Inovacijų diegimas2 

 
1 Remiantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu 2016 m. sausio 29 d. Nr. 3D-42 dėl Lietuvos žuvininkyst4s sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 

priemonių projektuose diegiamų inovacijų  vertinimo metodikos patvirtinimo pasirengsime inovatyvumo vertinimo metodiką. 

Rengiant metodiką vadovausimės nuostata, kad inovacija nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti patvirtinimo dienos ŽRVVG teritorijoje neįgyvendinti) gamybos 

būdai ir/ar produktai ir/ar aplinkosauginiai ir/ar technologiniai ir/ar socialiniai sprendimai. 

Be to, reikia pažymėti, kad Europos Komisija nesistengė apibrėžti BIVP inovacijų sąvokos, kad ją būtų galima aiškinti plačiai ir kad ji nebūtų nustatyta „iš anksto“,  nes tai 

neišvengiamai apribotų vietos subjektų kūrybiškumą. Inovacijos gali apimti naujas paslaugas, naujus produktus ir naujus veiklos būdus vietos sąlygomis. Su BIVP  būdu 

įgyvendinamos VPS  susijusios naujovės nebūtinai reiškia aukšto lygio mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą ar naujas technologijas (nors, žinoma, ir šiuos dalykus) . 

Novatoriško pobūdžio vietos projektų pagrindimas iš tiesų glaudžiai susijęs su klausimu „Ką vietos pareiškėjas VVG teritorijoje vietos projektu nori pakeisti?“ VPS 

įgyvendinama  gana nedideliu mastu. Jai  neužteks  galios iškart pakeisti visų žmonių gyvenimo sąlygų, todėl vietos projektai turi būti  sutelkti ties tais veiksmais, kurie vietos 

plėtrai turėtų didinamąjį arba „sniego gniūžtės“ poveikį. Užuot panaudojus visus turimus ribotus išteklius būtiniems poreikiams tenkinti, reikėtų naujai pažvelgti tiek į 

problemas, tiek į galimybes ir ieškoti naujų būdų į jas reaguoti. Vietos projekte turi būti atsakyta  taip galima būtų rasti  tvaresnius sprendimus vietos projekte keliamai 

problemai, tad  šiuo atžvilgiu  taip turi būti suprantamas  novatoriškumo, inovacijų  ar  sąvokos  nurodytos VPS vietos projektų  atrankos kriterijuose.   
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įgyvendinant projektą, numatomos diegti inovacijos (nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti 

ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo dienos neįgyvendinti) gamybos būdai ir/ar produktai ir/ar aplinkosauginiai 

ir/ar technologiniai ir/ar socialiniai sprendimai) 

20 20 

 

VPS prioritetas Nr. I „REGIONO EKONOMINIO GYVYBINGUMO DIDINIMAS IR DARBO VIETŲ KŪRIMAS“ 

VPS priemonė  

,,Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos priegaudos panaudojimas“ 

(kodas BIVP-AKVA-4) 
Didžiausia galima surinkti balų suma pagal visus VP atrankos kriterijus – 100 balų. Mažiausias privalomas surinkti balų skaičius – 60 balų. 

Vietos projektų atrankos kriterijai 

Balai 

didžiausias 

pagal atskiras 

kriterijaus 

reikšmes 

1. Naujų darbo vietų kūrimas (vertinama visos darbo dienos ekvivalentu) 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti daugiau kaip 0,5 darbo vietos 40 40 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti  0,5 darbo vietos 30 

įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti 0,35 darbo vietos 20 

2. Vietos žvejybos verslo skatinimas 

pareiškėjo pajamos per ataskaitinius metus iš verslinės žvejybos veiklos sudaro 80 ir daugiau proc. visos 

veiklos pajamų 

40 40 

pareiškėjo pajamos per ataskaitinius metus iš verslinės žvejybos veiklos sudaro nuo 60 proc. iki 80 proc. visos 

veiklos pajamų 

30 

3. Jaunų (iki 40 metų (imtinai) amžiaus asmenų) įtraukimas 

pareiškėjo savininkas (arba bent vienas iš savininkų) paraiškos projektui įgyvendinti pateikimo metu yra nuo 

30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus asmuo 

20 20 

pareiškėjo savininkas (arba bent vienas iš savininkų) paraiškos projektui įgyvendinti pateikimo metu yra iki 30 10 

 
2 Inovacija – tai nauji (iki sprendimo skirti paramą VPS įgyvendinti ŽRVVG teritorijoje patvirtinimo dienos neįgyvendinti) gamybos būdai ir/ar produktai ir/ar 

aplinkosauginiai ir/ar technologiniai ir/ar socialiniai sprendimai. Vertinama vadovaujantis Šventosios žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategijos 2016-2023 m. 

priemonių vietos projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodika. 

.   

 



 

4 

 

metų amžiaus asmuo 

 


