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Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų,  
įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės  

sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos 
 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,  

administravimo taisyklių 
3 priedas 

  
 

(Galimybių studijos pagal „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“  pirmo 
prioriteto „Ekonominės plėtros skatinimas ŽRVVG teritorijoje, plėtojant akvakultūros verslą, kuriant darbo vietas, 

gerinant socialinę gerovę“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1) 
 

 „RASEINIŲ RAJONO ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS PLĖTROS 2016–2023 M. STRATEGIJA“  PIRMO 
PRIORITETO „EKONOMINĖS PLĖTROS SKATINIMAS ŽRVVG TERITORIJOJE, PLĖTOJANT 

AKVAKULTŪROS VERSLĄ, KURIANT DARBO VIETAS, GERINANT SOCIALINĘ GEROVĘ“ PRIEMONĘ 
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_____________________________________________________________________ 
(dokumento sudarytojo pavadinimas) 

___________________ 
(data) 

  
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 

Pareiškėjo 
duomenys 

Pavadinimas   

Įmonės kodas   

Adresas: gatvė, namo 
numeris, pašto indeksas, 
vietovė 

  

Tel. Nr.   

El. p. adresas   

Asmuo kontaktams 
(vardas ir pavardė) 

  

  
1. Projekto pagal „Raseinių rajono žuvininkystės regiono vietos plėtros 2016–2023 m. strategiją“  pirmo prioriteto 

„Ekonominės plėtros skatinimas ŽRVVG teritorijoje, plėtojant akvakultūros verslą, kuriant darbo vietas, gerinant socialinę 
gerovę“ priemonę „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ Nr. BIVP-AKVA-1 (toliau – Priemonė) galimybių studijos 
struktūra 

 
  

1.1. Bendras projekto apibūdinimas ir poreikio pagrindimas 

٧ Projekto įgyvendinimo poreikis ir tikslai. 
٧ Projekto įgyvendinimo trukmė. 
٧ Projekto įgyvendinimo vieta. 
٧ Projekto idėjos detalus aprašymas. 
٧ Preliminarus projekto biudžetas. 
٧ Pasirinktos projekto krypties pagrindimas, glausta alternatyvų analizė. 
٧ Laukiamų rezultatų aprašymas ir jų praktinio pritaikomumo pagrindimas. 
1.2. Projekto įgyvendinimo galimybių paieška ir techniniai sprendimai. 

٧ Numatoma gamybos schema. 
٧ Numatomas technologinis procesas. 
٧ Dumblo ir kitų gamybos atliekų tvarkymas. 
1.3. Aplinkos analizė 
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٧ Sektoriaus, kuriame numatoma vykdyti projektą, esama situacija ir plėtros perspektyvos. 
٧ Vartotojų poreikių analizė. 
٧ Projekto vieta aplinkoje, reikšmė ir perspektyvos. 
٧ Aplinkos faktoriai, padedantys arba trukdantys vykdyti projektą. 
٧ Šio projekto poveikis aplinkai. 
  
1.4. Laukiama projekto nauda 

٧ Laukiama nauda įgyvendinus projektą (kaip pasikeis esama situacija). 
٧ Laukiamų projekto rezultatų taikymo ekonominės naudos pagrindimas. 
٧ Projekto indėlio į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014−2020 metų veiksmų programos, patvirtintos 
Europos Komisijos 2015 m. rugpjūčio 17 d. sprendimu Nr. C(2015)5897, prioritetų, konkrečių tikslų ir 
priemonių įgyvendinimą pagrindimas. 
٧ Projekto indėlio į Priemonės konkretaus tikslo –  akvakultūros įmonių, visų pirma, labai mažų, mažų ir 
vidutinių (toliau – MVĮ) konkurencingumo bei gyvybingumo didinimas, darbo vietų kūrimas, įskaitant saugos 
ir darbo sąlygų gerinimą. 

  
2. Jei galimybių studiją parengė konsultantas, nurodykite: 

  
Konsultanto vardas ir pavardė |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
Institucijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
Tel. ir faks. Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

  
                                     _________________                           ___________________________ 
                                             (parašas)                                     (konsultanto vardas, pavardė) 

  
3. Pareiškėjo patvirtinimas. 
Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra teisinga. 

 
____________________________                           ______________                        __________________ 
(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens                               (parašas)                                 (vardas, pavardė) 
pareigos) 

______________ 
  

 
 
* Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu. 
 

 


