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Posėdis įvyko 2020-06-19, 10:00 val. Zoom video konferencijų platformoje. 
Elektroninio posėdžio pirmininkas Vytis Radvila. 
Elektroninio posėdžio sekretorė Gabrielė Martusevičienė. 
Dalyviai: Vytis Radvila, Audrius Petrošius, Arūnas Barbšys, Indrė Kazlauskienė, Viktoras 

Krolis, Aurelija Petkūnienė, Kęstutis Kvaraciejus, Kazys Pupinis, Ričardas Zulcas, Indrė Butenienė,  
Reda Švelniūtė, Viktorija Jokubauskytė-Andriulienė, Rimantas Armonas, Aras Mileška. 

 
DARBOTVARKĖ: 
1. Dėl SVV dalinio finansavimo konkurso kriterijų ir sąlygų nustatymo. 
Posėdžio pirmininkas V. Radvila trumpai pristatė posėdžio darbotvarkę ir pasiūlė darbotvarkės 

klausimus apkeisti vietomis. Prieštaraujančių nebuvo. Posėdyje dalyvauja 10 narių, kvorumas yra. 
 
1. SVARSTYTA. Dėl SVV dalinio finansavimo konkurso kriterijų ir sąlygų nustatymo. 
 V. Radvila pristatė klausimą, kurio medžiagą SVVT nariai ir posėdžio svečiai gavo 

elektroniniu paštu ir pakvietė SVVT narius padiskutuoti kokios priemonės ir jų atrankos kriterijai 
būtų aktualiausi teikiant SVV paramą. SVVT nariai diskutavo apie savivaldybės SVV programos 
tikslų nustatymą. Išgrynintos 4 potencialios SVV paramos kryptys:  

1. Parama atskiriems SVV subjektams; 
2. Verslumo skatinimas; 
3. Lankytojų srautų pritraukimas renginiais konkrečiose teritorijose, kaip pvz. senamiestis 
4. Inovacijų skatinimas. 
Didžioji dalis SVVT narių pasisakė už 4-ąją SVV programos kryptį. 
Toliau buvo diskutuota dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros 

grupės (toliau – EPG) siūlomų šiais metais finansuoti   SVV programos priemonių: 
1.   Rinkos veiklos plėtra (turimos rinkos plėtra įtraukiant naujus segmentus); 
2. Paslaugų teikimo būdų plėtra; 
3. Investicijos į plėtrą (automatizavimas, procesų skaitmenizavimas ir pan.). 
Diskusijos metu EPG pasiūlytų priemonių sąrašas buvo papildytas dar viena priemone - 

inovatyvus naujai atvertų (sutvarkytų) miesto erdvių įveiklinimas SVV bendradarbiavimo pagrindu. 
Didžioji dalis SVVT narių pritarė papildyti EPG pasiūlytą priemonių sąrašą nauja priemone. 

Diskutuota dėl kriterijų, kuriais vadovaujantis, būtų atrenkami SVV konkursui pateikti 
projektai. Pasiūlytas: inovacijų diegimo/ inovatyvumo, SVV subjektų bendradarbiavimo bei pačių 
priemonių tęstinumo svarba. 

NUTARTA: 
1. Pritarti EPG pasiūlytoms 2020 m. SVV programos finansavimo priemonėms ir papildyti 

sąrašą nauja priemone - inovatyvus naujai atvertų (sutvarkytų) miesto erdvių įveiklinimas SVV 
bendradarbiavimo pagrindu; 

2. Pagrindiniais projektų atrankos kriterijais nustatyti inovacijų diegimą/ inovatyvumą bei 
SVV subjektų bendradarbiavimą (tiesioginė SVV subjektų partnerystės arba SVV asocijuotų 
struktūrų principu); 

3. Įpareigoti EPG parengti SVV projektų dalinio finansavimo sąlygų aprašo projektą, bei iki 
š. m. liepos 1 d. pateikti SVVT nariams diskusijai ir pasiūlymams. 

Nutarimas priimtas bendru sutarimu. 
 
Elektroninio posėdžio pirmininkas 

  
Vytis Radvila 

  
 
Elektroninio posėdžio sekretorė 

  
Gabrielė Martusevičienė 
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