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Vykdydama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 25 d. įsakymą Nr. 3D128 „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“ antrosios
veiklos srities „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“
įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d.
įsakymu Nr. 3D-373 (Žin., 2010, Nr. 48-2365), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio
ministerijos išnagrinėtą Paraiškų vertinimo rezultatų 2010 m. birželio 28 d. suvestinę Nr. (SV)-177 ir
Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones, II
atrankos komiteto 2010 m. liepos 22 d. posėdžio protokolą Nr. 8D-393 (5.50),
t v i r t i n u Projektą, kuriam neskiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013
metų programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“
antrąją veiklos sritį „Pieno sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo įmones“
(pridedama).
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Projektas neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų
programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir
pridėtinės vertės didinimas“ antrosios veiklos srities „Pieno
sektoriaus restruktūrizavimas, įkuriant naujas pieno perdirbimo
įmones“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu
Nr. 3D-373 (Žin., 2010, Nr. 48-2365) (toliau – Taisyklės),
nustatytų tinkamumo kriterijų.
Taisyklių 20.9.1 punkte nustatyta, kad žemė, įskaitant žemę po
pastatais ir (arba) statiniais, turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės
teise arba yra jo nuomojama, arba kitaip įstatymo nustatyta tvarka
įrodomas teisėtas naudojimasis ja ne trumpiau kaip dešimt metų nuo
paramos paraiškos užregistravimo Nacionalinėje mokėjimo
agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) dienos.
Remiantis VĮ Registrų centras duomenimis, žemė, į kurią
numatoma investuoti, nėra valdoma pareiškėjo, todėl pareiškėjas
neatitinka Taisyklių 20.9.1 punkte nustatyto tinkamumo kriterijaus.
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Taisyklių 21.1 punkte nustatyta, kad parama teikiama žemės
ūkio produktams (žaliava ir pagamintas produktas), kurie išvardyti
ES steigimo sutarties I priede, perdirbti ar rinkodarai, išskyrus
žuvininkystės produktus, apynius ir cukrinius runkelius. Kadangi
Pareiškėjo numatyti gaminti produktai – funkcionalus išrūgų
koncentratas ir tirpus kazeino baltymas – nepatenka į Steigimo
sutarties I-ąjį priedą, Pareiškėjas neatitinka Taisyklių 21.1 punkte
nustatyto tinkamumo kriterijaus.
Taisyklių 20.6 punkte nustatyta, kad Pareiškėjas užtikrina
tinkamą projekto finansavimo šaltinį, kuris pagrindžiamas verslo
plano finansinių ataskaitų duomenimis. Pareiškėjas kaip vieną iš
projekto finansavimo šaltinių nurodė visą prašomą paramos sumą,
prognozinę finansinę atskaitomybę sudarė su klaidomis, nepateikė
pinigų srautų ataskaitos už praėjusius ir ataskaitinius metus, todėl
Agentūra negalėjo nustatyti pareiškėjo atitikimo šiam tinkamumo
kriterijui. Dėl anksčiau išvardytų aplinkybių Agentūra taip pat
negalėjo nustatyti ir pareiškėjo atitikimo 21.4 punkte nustatytam
tinkamumo kriterijui, pagal kurį Pareiškėjas verslo plane privalo
įrodyti, kad atitinka ir ateityje atitiks ekonominio gyvybingumo
kriterijus.
Vadovaujantis Taisyklių 17.1 punkto nuostatomis paramos
gali kreiptis kooperatyvai, kurie iki paraiškos pateikimo yra
pripažinti žemės ūkio kooperatyvais ir atitinka labai mažoms,
mažoms ir vidutinėms įmonėms keliamus reikalavimus, nustatyta
tvarka yra patvirtinti kaip pieno supirkėjai ir veikia ne mažiau kaip
vienerius metus. Atsižvelgiant į tai, kad kooperatyvas buvo
pripažintas žemės ūkio kooperatyvu po paraiškos pateikimo,
pareiškėjas neatitinka Taisyklių 20.1 punkte nustatyto tinkamumo
kriterijaus.
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