LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES II
KOMITETO
2010 M. GRUODŽIO 10 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2010 m. gruodţio 10 d. Nr. 8D- 666 (5.50)
Vilnius
1. SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones.
NUTARTA
1.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Ţemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir pateiktomis
projektų vertinimo ataskaitomis Ţemės ūkio ministrui teikia šias rekomendacijas:
1.1. Atidėti projektų svarstymą.
Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Atidėjimo priežastis

1

2

3

1PP-KL-10-1-002828-PR001

UAB „Mestilla“

4
Grąţinti projektą Nacionalinei mokėjimo Agentūrai prie Ţemės ūkio
ministerijos (toliau – NMA) siekiant:
1. Patikslinti ar pareiškėjas atitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų
programos priemonės „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės
didinimas“ pirmosios veiklos srities „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir
rinkodara“ įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės
ūkio ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 3D-482 (Ţin., 2007, Nr. 121
4976) (toliau - Taisyklės), 20.1 punkte nustatytą tinkamumo kriterijų 2 metus
iki paraiškos pateikimo gauti ne maţiau kaip 50 proc. įmonės pajamų iš ţemės
ūkio produktų perdirbimo ar rinkodaros.

1.

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2

2. 1PP-KM-10-1-003353-PR001

Kooperatinė bendrovė „Nevėţis
Agro“

2. Patikslinti ar įmonė neviršija Taisyklių 16.2 punkte nustatytų kriterijų
(darbuotojų skaičiaus ir metinės apyvartos) ribinių verčių remiamoms įmonėms
patikrinant įmonių susiejimą.
3. Patikslinti ar nėra reikalingas poveikio aplinkai vertinimas, kaip tai numatyta
Taisyklių 19.12 punkte.
Grąţinti projektą NMA siekiant patikslinti ar numatytos išlaidos yra susijusios
su projekto įgyvendinimu ir būtinos projekto įgyvendinimui kreipiantis į
Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos
Gyvulininkystės institutą išvadai gauti ar projekte numatytas gaminti šiaudų
granulių kiekis gali būti realizuojamas gyvulių pašarams.

1.2. Neskirti paramos projektams:
Eil.
Nr.
1

Paraiškos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

2

3

Paramos neskyrimo priežastis
4

PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS“ PIRMOJI VEIKLOS SRITIS
„ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“
Projektas „KB „Vaisių sultys“ gamybinės bazės modernizavimas“
netinkamas gauti paramą, nes neatitinka Taisyklių 20.5 punkte nustatyto
tinkamumo kriterijaus, kad pareiškėjas pateiktame verslo plane turi
įrodyti, kad ūkio subjektas šiuo metu atitinka ir ateityje atitiks
ekonominio gyvybingumo kriterijus. Pagal Ūkio subjektų, siekiančių
pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių,
Kooperatinė
bendrovė
„Vaisių
patvirtintų Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2009 m. geguţės
1. 1PP-KV-10-2-003849-PR001
sultys“
15 d. įsakymu Nr. 3D-350 (Ţin., 2009, Nr. 59-2335), 7.1 punktą, veiklą
vykdantys ūkio subjektai, teikiantys paraiškas gauti paramą pagal
priemonės „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės
didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir
rinkodara“, laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu
ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais grynasis pelningumas
yra daugiau arba lygu 1 proc. Vertinimo metu nustatyta, kad pareiškėjo
grynasis pelningumas ataskaitiniais 2009 metais yra -22,96 proc.,

3
praėjusiais ataskaitiniais 2008 metais yra -3,65 proc.

2.

3. 1PP-KK-10-2-003801-PR001

Ţemės ūkio kooperatyvas
„Pienas LT“

Projektas „Ţaliavinio pieno surinkimo ir pateikimo rinkai logistikos
sistemos plėtra“ netinkamas paramai gauti, nes vadovaujantis Taisyklių
9 punktu, pakartotinai investicinės paramos galima kreiptis tik
įgyvendinus ankstesnįjį EB lėšomis finansuojamą ţemės ūkio ir kaimo
plėtros projektą, t.y. ne anksčiau, kaip pateikus paskutinį mokėjimo
prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą. 2 metus iki
paraiškos pateikimo veikiantys ţemės ūkio kooperatyvai vienu metu gali
įgyvendinti ne daugiau kaip du investicinius projektus.
Pareiškėjo projektas 1PP-KK-10-1-002555-PR001 pagal šios priemonės
antrą veiklos sritį yra nebaigtas įgyvendinti. Pareiškėjas yra ţemės ūkio
kooperatyvas ir iki paraiškos pateikimo veikia trumpiau nei 2 metus
(paraiška pateikta 2010 m. lapkričio 12 d., o kooperatyvas įregistruotas
2008 m. gruodţio 19 d.).
Taip pat vadovaujantis Taisyklių 10 punktu, pareiškėjas viršija
didţiausią galimą paramos sumą vidutinėms įmonėms 2007–2013 metų
laikotarpiui. Pareiškėjo projektui pagal pirmą veiklos sritį yra skirta 1
890 308 Lt parama, pagal antrą veiklos sritį skirta 50 817 543 Lt
paramos suma. Šiam projektui pareiškėjas prašo 2 651 309 Lt paramos,
tai viršija vidutinėms įmonėms galimą didţiausią paramos sumą 2007–
2013 metų laikotarpiui.

1.3.Atsiţvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:

Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma
maksimali
paramos
suma, Lt

1

2

3

4

Paramos
lyginamoji
dalis proc.

5

Rekomendacijos

6

4
PRIEMONĖ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS“
PIRMOJI VEIKLOS SRITIS „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“
1PP-KK-10-1-003223-PR001

Kooperatinė bendrovė „Baltoji
plunksnelė“

2 158 851

50,00000

2.

1PP-KS-10-2-003793-PR001

UAB „Pakruojo altergrana“

1 194 150

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti,
įpareigojant NMA vykdyti padidintą
projekto įgyvendinimo kontrolę.
Skirti paramą projektui įgyvendinti.

3.

1PP-KS-10-1-002938-PR001

S. Krivicko įmonė „Fasma“

2 434 438

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti.

4

1PP-KP-10-2-003759-PR001

Kooperatyvas „Mūsų gojus“

1 912 529

50,00000

Skirti paramą projektui įgyvendinti.

1.

Viso

7 699 968

Posėdţio pirmininkas

Rimantas Krasuckis

Posėdţio sekretorė

Miglė Gudaitienė

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:
............................

Aušra Ţliobaitė

............................

Neringa Radišauskaitė

............................... Arūnas Ţilionis

............................

Dainius Stravinskas

............................

Audrius Naktinis

............................... Audrius Kunigėlis

............................

Aurelijus Mačiulaitis

............................

............................

............................

Alvidas Devenis

Dalia Stasiūnienė

Juozas Ţukas

