LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
KANCLERIS

POTVARKIS
DĖL PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO
PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO
PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS“ PIRMĄJĄ
VEIKLOS SRITĮ „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“,
PATVIRTINIMO

2011 m. lapkričio 22 d. Nr. 4D-113
Vilnius
Vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymą
Nr. 3D-128 „Dėl pavedimo“ (žemės ūkio ministro 2009 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 3D-586
redakcija),

atsižvelgdama į Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo

taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu
Nr. 3D-153 (Žin., 2007, Nr. 41-1562; 2009, Nr. 21-834), 73 punktą, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmosios
veiklos srities „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ įgyvendinimo taisykles, taikomas nuo
2011 metų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymu
Nr. 3D-242 (Žin., 2011, Nr. 39-1880), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos
išnagrinėtų paraiškų vertinimo rezultatų 2011 m. spalio 7 d. suvestinę Nr. (SV)-280 ir į Projektų,
finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, II atrankos
komiteto 2010 m. lapkričio 10 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-467(5.50),
t v i r t i n u Projektų, kuriems neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“
pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“, sąrašą (pridedama).

Žemės ūkio ministerijos kanclerė

Dalia Miniataitė
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Potvarkį rengė Kaimo plėtros departamento (l. e. p. direktorė Vilma Daugalienė, tel. 239 10 20)
Kompensacijų ir investicijų skyriaus (vedėja Jolanta Žutautienė, tel. 239 84 60) vyriausiasis
specialistas A. Kunigėlis, tel. 239 8478
Skelbti ministerijos interneto tinklalapyje.

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministerijos kanclerio
2011 m. lapkričio 22 d.
potvarkiu Nr. 4D-113

PROJEKTŲ, KURIEMS NESKIRIAMA PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS „ŢEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR PRIDĖTINĖS VERTĖS DIDINIMAS“ PIRMĄJĄ VEIKLOS SRITĮ
„ŢEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“, SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Paraiškos registracijos Nr.

Pareiškėjo
pavadinimas

Iš viso paramos
suma, Lt

1

2

3

4

1PP-KV-11-1-005853-PR001

ŢŪK „Ekobitė“

4 809 750,00

1.

Paramos neskyrimo prieţastis
5
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, taikomų nuo 2011 metų, patvirtintų Lietuvos
Respublikos ţemės ūkio ministro 2011 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 3D-242
(Ţin., 2011, 39-1880) (toliau – Taisyklės), 27.1 punkte nurodyta, kad
paraišką teikia subjektas, įvardytas tinkamu pareiškėju šių Taisyklių VI
skyriuje. Taisyklių 27.15 punkte nurodyta, kad pajamos iš ţemės ūkio
produktų perdirbimo ar rinkodaros 2 metus iki paramos paraiškos
pateikimo privalo sudaryti ne maţiau kaip 50 proc. visų įmonės pajamų
(pripaţinto ţemės ūkio kooperatyvo per 18 mėnesių laikotarpį).
Pareiškėjas kartu su paraiška pateiktose paţymose nurodė, kad 2010
m. gavo 2 097 Lt pajamų iš savo ūkyje pagamintų, apdorotų ir perdirbtų
ţemės ūkio produkto pardavimo (100 proc. visų pajamų), 2009 m. - 1 245
Lt (100 proc. visų pajamų). Verslo plane nurodė, kad vykdė pašarų
gamybą.
Pareiškėjui buvo siunčiamas paklausimas prašant patikslinti, kokius
konkrečiai pašarus įmonė gamino, kokios buvo naudojamos ţaliavos
pašarų gamybai, detalizuoti 2009 - 2010 m. patirtas sąnaudas, pateikti
apskaitos dokumentus, įrodančius kokia įmonės pagaminta produkcija
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buvo parduota.
Pareiškėjas, atsakydamas į šį paklausimą, nurodė, kad gamino
kokybiškus pašarus galvijams, iš ūkininkų surinko ir perdirbo šiaudus,
šieną, elevatoriaus atliekas bei granuliavo šiuos pašarus, tačiau nepateikė
jokių papildomų dokumentų, patvirtinančių šį faktą.
Kadangi pareiškėjas neįrodė, kad 18 mėnesių iki paraiškos pateikimo
gavo ne maţiau kaip 50 proc. pajamų iš ţemės ūkio produktų perdirbimo
ir (ar) rinkodaros, projektas neatitinka Taisyklių 27.15 punkte bei 27.1
punkte nurodytų tinkamumo kriterijų.
IŠ VISO

4 809 750,00

Šis sprendimas gali būti skundţiamas Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka
administracinių ginčų komisijai arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Ţin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka
administraciniam teismui.
___________________________

