5. KONKRETI INFORMACIJA APIE INTEGRUOTĄ TERITORINĘ PLĖTRĄ
5.1 Informacija apie Bendruomenių inicijuotos vietos plėtros įgyvendinimą (BIVP)
5.1.1 BIVP strategijos aprašymas ir BIVP įgyvendinimui numatytos lėšos
Įgyvendinant žuvininkystės regionų Vietos plėtros strategijas (toliau – VPS) pagal Veiksmų programą
buvo numatyti šie prioritetai:
1. Žuvininkystės sektoriaus konkurencingumo stiprinimas.
2. Ekonominės veiklos pertvarkymas ir veiklos rūšių įvairinimas.
3. Žuvininkystės produktų vertės didinimas.
4. Mažos apimties žuvininkystei ir turizmui skirtos infrastruktūros ir paslaugų sukūrimas.
5. Žuvininkystės regionų aplinkosauga.
6. Žuvininkystės sektoriaus darbuotojų mokymas.
Didžioji dauguma paramą savo atstovaujamo regiono VPS įgyvendinti gavusių ŽRVVG (paramą
strategijoms įgyvendinti 2007−2013 metų programiniu laikotarpiu gavo 10 ŽRVVG) priėmė sprendimą
remti veiklas, numatančias mažos apimties žuvininkystei (daugiausiai rekreacinei) ir turizmui skirtos
infrastruktūros ir paslaugų sukūrimą (9), žuvininkystės regionų aplinkosaugą (8), žuvininkystės
sektoriaus
darbuotojų mokymą (7). Tik pusė paramą strategijos įgyvendinimui gavusių ŽRVVG pasirinko remti
veiklas, skirtas ekonoinės veiklos pertvarkymui ir veiklos rūšių įvairinimui (5), bei žuvininkystės produktų
vertės didinimui (5). Ir tik viena ŽRVVG pasirinko remti veiklas, skirtas žuvininkystės sektoriaus
konkurencingumo stiprinimui.
Nors esminės žuvininkystės sektoriaus ir žuvininkystės regionų problemos ir siekiamybės išlieka
panašios, tikimasi, kad įgyvendinant BIVP 2014−2020 metų laikotarpyje, didžiausias dėmesys
skiriamas darbo vietų kūrimui versline žvejyba ir akvakultūra besiverčiančiose bendruomenėse, sukuriant
didesnę verslinės žvejybos ir akvakultūros pridėtinę vertę ir įvairinant ekonominę veiklą. Tačiau kartu
skatinamas ir bendruomeninis požiūris į tvarią žuvininkystės plėtrą. Šis požiūris taip pat susijęs su gamtos
ir kultūros
paveldu, kuris tampa svarbiu privalumu siekiant žuvininkystės regionų socialinės ir ekonominės vietos
plėtros. Pirmiausiai siekiant užimtumo ir teritorinės sanglaudos didinimo 2014−2020 m. parama VPS
įgyvendinti gali būti teikiama šiais tikslais:
1. Pridėtinės vertės didinimas, darbo vietų kūrimas ir naujovių skatinimas visais verslinės žvejybos ir
akvakultūros produkcijos tiekimo grandinės etapais.
2. Veiklos įvairinimas ir darbo vietų kūrimas verslinės žvejybos veikloje ir kitoje nei verslinė žvejyba
veikloje, mokymosi visą gyvenimą skatinimas ir darbo vietų kūrimas žuvininkystės regionuose.
3. Žuvininkystės regionų aplinkos išteklių gausinimas, įskaitant kovą su klimato kaita.
4. Žvejybos amato paveldo žuvininkystės regionuose puoselėjimas.
Įgyvendinant aukščiau nurodytus tikslus, parama teikiama pagal EJRŽF reglamento VI antraštinės dalies
I, II ir IV skyriuose numatytas priemones (išskyrus 69 ir 70 straipsniuose numatytas priemones), taikant
atitinkamas šioms priemonėms numatytas sąlygas ir viešosios pagalbos intensyvumą. Įgyvendinant 4
tikslą parama gali būti teikiama nesivadovaujant priemonėmis, numatytomis EJRŽF reglamento V
antraštinės dalies I, II ir IV skyriuose, taikant šias sąlygas: projekto reikšmingumas žvejybos amato
paveldui, patvirtintas valstybės pripažintos kompetentingos institucijos;
šiais atvejais viešosios pagalbos intensyvumas turi atitikti EJRŽF reglamento 95 straipsnio sąlygas. BIVP
strategijų įgyvendinimo siekiamas rezultatas daugiausiai susijęs su naujų darbo vietų sukūrimu ir esamų
darbo vietų išsaugojimu vystant akvakultūros veiklą, o taip pat kuriant pridėtinę vertę verslinės
žvejybos ir akvakultūros bei susijusiuose sektoriuose.
Visą tekstą galima paskaityti : http://www.zum.lt/index.php?1946425223

