ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS KOMITETO APKLAUSOS RAŠTU
DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
VEIKLOS SRITIES ATRANKOS KRITERIJŲ
PROTOKOLAS
2018 m. gegužės 9 d. Nr. 8D-248 (5.50E)
Vilnius
Apklausa raštu vyko 2018 m. balandžio 27 – gegužės 7 dienomis.
Komiteto narių ar juos pavaduojančių asmenų raštu pateiktų nuomonių suvestinė:
Vardas,
pavardė

Atstovaujama įstaiga, organizacija

Bronius Markauskas,
Komiteto pirmininkas
Rolandas Taraškevičius,
Komiteto pirmininko
pavaduotojas
Danukas Arlauskas
Rita Armonienė
(pavaduojanti narė)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

Projektui
pritarė/
nepritarė
pritarė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

pritarė

Lietuvos darbdavių konfederacija
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

nepritarė
pritarė

5.

Gytis Andrulionis – kultūros
viceministras (jo nesant – Daiva
Nazarovienė,

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

nebalsavo

6.

Algis Baravykas

7.

Gediminas Česonis, (jo
nesant – Andrius Valickas
Dalius Dapkus (jo nesant –
Arūnas Degutis
Ramūnas Dilba
Sigitas Dimaitis – (jo nesant –
Arūnas Svitojus
Zita Dubickienė
Algis Gaižutis
Kęstutis Jankauskas
Violeta Jankauskienė
Lina Liubauskaitė
Egidijus Mackevičius,
direktorius
Neringa Majauskaitė,

Eil
Nr.
1.
2.

3.
4.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18. Jolanta Marija Malinauskaitė
19. Andrius Martinonis
20. Antanas Maziliauskas

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Kiaulių
pritarė
augintojų asociacija
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
nebalsavo
Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“

nebalsavo

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

pritarė
nebalsavo

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija
Lietuvos miškų savininkų asociacija
Lietuvos verslo konfederacija
Vietos veiklos grupių tinklas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos
mėsos perdirbėjų asociacija
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų
ministerija

pritarė
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga

pritarė
pritarė

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
asociacija
Lietuvos universitetų rektorių konferencija

pritarė

pritarė
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21. Loreta Mitkutė
22.
23.
24.
25.

Žymantas Morkvėnas
Vytis Muliuolis
Martynas Norbutas
Raimondas Paškevičius

26. Jonas Sviderskis
27. Jonas Talmantas (jo nesant –
Aušrys Macijauskas)
28. Vytautas Ruzgas
(pavaduojantis narys)
29. Česlovas Tallat-Kelpša
30. Povilas Žagunis (jo nesant –
Vaclovas Andrulis)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Asociacija „Aplinkosaugos koalicija“
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai,
Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai,
Lietuvos ūkininkų sąjunga (Lietuvos grūdų
augintojų asociacija)
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

pritarė
nebalsavo
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė
nebalsavo
pritarė

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai,
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacija
Lietuvos savivaldybių asociacija, Panevėžio
rajono savivaldybė (Kelmės rajono savivaldybė)

pritarė
nebalsavo

D. Arlauskas sprendimo projektui nepritarė. Jo nuomone, projekto 3 punkte siūloma per daug (20)
balų pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, nes jie gali gauti paramą savo auginamų produktų
perdirbimui pagal tos pačios priemonės veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Taigi,
tokie kooperatyvai gali gauti paramą pagal dvi veiklos sritis tam pačiam tikslui, todėl suteikti išskirtinai
didelį balų skaičių pagal šioje veiklos srityje nederėtų. Pagal 3 punktą užtektų skirti 10 balų, t. y. tiek pat,
kiek skiriama pagal veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, o liekančius 10 balų
siūloma paskirstyti 5 ir 6 punktuose nurodytiems kriterijams po lygiai.
Apklausos metu savo nuomonę svarstomu klausimu pareiškė 23 iš 30 Komiteto narių, todėl,
vadovaujantis Komiteto Darbo reglamento 19 punktu, apklausa laikoma įvykusia. 22 Komiteto nariai
sprendimo projektui pritarė ir 1 nepritarė.
NUTARTA. Pritarti Žemės ūkio ministerijos pateiktam sprendimo projektui dėl Programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą ir (ar) plėtrą“ projektų atrankos kriterijų.
PRIDEDAMA:
1. Apklausos raštu medžiaga, 4 lapai,
2. Komiteto narių nuomonės raštu, 92 lapai.

Žemės ūkio ministras,
Komiteto pirmininkas

Apklausos raštu sekretorius

Bronius Markauskas

Tomas Lozoraitis

Stebėsenos komiteto 2018 m. balandžio mėn. apklausos raštu medžiaga
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2018 m. balandžio
d.
Vilnius
1.

DĖL PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS
ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (AR) PLĖTRĄ“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ
Projektų atrankos kriterijų nustatymo priežastys ir prielaidos
Siūlomi atrankos kriterijai
Šios veiklos srities atrankos kriterijams Stebėsenos komiteto nariai buvo pritarę rašytinės
1. Pareiškėjo dydis:
procedūros tvarka (Komiteto 2015-11-12 protokolas Nr. 8D-529 (5.50).
1.1. pareiškėjas yra labai maža įmonė – suteikiami 25
Buvo patvirtinti tokie projektų atrankos kriterijai:
balai;
1. Pareiškėjo dydis:
1.2. pareiškėjas yra maža įmonė – suteikiama 20 balų;
1.1. pareiškėjas yra labai maža arba maža įmonė – suteikiama 20 balų;
1.3. pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 15
1.2. pareiškėjas yra vidutinė įmonė – suteikiama 10 balų;
balų;
2. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas 2. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos
didžiausias paramos intensyvumas:
intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos
2.1. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 1 iki 2 procentinių punktų intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą
įskaitytinai – suteikiamas 1 balas;
pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15
2.2. didesnėms už vidutines įmonėms virš 0,5 iki 1 procentinių punktų įskaitytinai – balų:
suteikiamas 1 balas;
2.1. atrankos balai nesuteikiami, kai pagal projekto tinkamų
2.3. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 2 iki 3 procentinių punktų finansuoti išlaidų vertę apskaičiuotas paramos dydis, taikant
įskaitytinai – suteikiami 2 balai;
didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią
2.4. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1 iki 1,5 procentinių punktų įskaitytinai – galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma
suteikiami 2 balai;
skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;
2.5. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 3 iki 4 procentinių punktų 2.2. kai pagal projekto tinkamų finansuoti išlaidų vertę
įskaitytinai – suteikiami 3 balai;
apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą
2.6. didesnėms už vidutines įmonėms virš 1,5 iki 2 procentinių punktų įskaitytinai – paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos
suteikiami 3 balai;
sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę
2.7. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 4 iki 5 procentinių punktų paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima
įskaitytinai – suteikiami 4 balai;
paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu
2.8. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2 iki 2,5 procentinių punktų įskaitytinai – laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklėse
suteikiami 4 balai;
nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto
2.9. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 5 iki 6 procentinių punktų tinkamų finansuoti išlaidų verte. Paramos intensyvumo
įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo
2.10. didesnėms už vidutines įmonėms virš 2,5 iki 3 procentinių punktų įskaitytinai – apskaičiuoto intensyvumo;
suteikiami 5 balai;
3. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas –
2.11. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 6 iki 7 procentinių punktų suteikiama 20 balų.

įskaitytinai – suteikiami 6 balai;
2.12. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3 iki 3,5 procentinių punktų įskaitytinai –
suteikiami 6 balai;
2.13. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 7 iki 8 procentinių punktų
įskaitytinai – suteikiami 7 balai;
2.14. didesnėms už vidutines įmonėms virš 3,5 iki 4 procentinių punktų įskaitytinai –
suteikiami 7 balai;
2.15. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 8 iki 9 procentinių punktų
įskaitytinai – suteikiami 8 balai;
2.16. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4 iki 4,5 procentinių punktų įskaitytinai –
suteikiami 8 balai;
2.17. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 9 iki 10 procentinių punktų
įskaitytinai – suteikiami 9 balai;
2.18. didesnėms už vidutines įmonėms virš 4,5 iki 5 procentinių punktų įskaitytinai –
suteikiami 9 balai;
2.19. labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms virš 10 procentinių punktų –
suteikiama 10 balų;
2.20. didesnėms už vidutines įmonėms virš 5 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiama
10 balų.
3. Projekte numatytų įsigyti įrenginių, mechanizmų, technikos vertės dalis visame projekte:
3.1. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra virš 60 proc. – suteikiama 10
balų;
3.2. kai įrenginių, mechanizmų, technikos vertė projekte yra nuo 40 proc. iki 60 proc.
įskaitytinai – suteikiami 5 balai.
4. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas:
4.1. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
4.2. iki paraiškos pateikimo nepertraukiamai nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 3 balai.
5. Įgyvendinus projektą, bus padidintas ir kontrolės laikotarpyje išlaikytas nuolatinis vidutinis
metinis darbuotojų skaičius:
5.1. nuo 1 proc. iki 5 proc. įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
5.2. virš 5 proc. – suteikiama 15 balų;
6. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų (projekto inovatyvumas vertinamas,
vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių
projektų inovatyvumo vertinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos investicinių priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodikos
patvirtinimo“) .

4. Projekte diegiamos inovacijos – suteikiama 20 balų
(projekto inovatyvumas vertinamas, vadovaujantis Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos investicinių
priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika,
patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014
m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 3D-918 ,,Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos investicinių priemonių
projektų inovatyvumo vertinimo metodikos patvirtinimo“) .
5. Visos projekto investicijos planuojamos įgyvendinti
kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų)– suteikiama 15 balų.
6. Gaminantiems ir (arba) planuojantiems gaminti – visą
projekto kontrolės laikotarpį gaminti ekologiškus žemės
ūkio produktus – suteikiami 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius –
35 privalomieji balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo
metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo
mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Tuo atveju, kai paramos paraiškos surenka vienodą
atrankos balų skaičių, bet joms finansuoti lėšų nepakanka,
turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų
atrankos vertinimas, pirmenybę teikiant pareiškėjams tokia
eilės tvarka:
1. pareiškėjams, kurie nėra gavę ES investicinės paramos
žemės ūkiui ir kaimo plėtrai (pagal 2007–2013 ir (arba)
2014–2020 KPP).
2. projektams, kuriuose prašoma mažesnės paramos sumos.

7. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas, kai ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra
nuo 5 iki 20 proc. – suteikiama 10 balų.
8. Projektas visa apimtimi planuojamas įgyvendinti kaimo vietovėje (iki 6000 gyventojų)–
suteikiama 5 balai.
9. Gaminantiems arba planuojantiems (po projekto įgyvendinimo) gaminti ekologiškus žemės
ūkio produktus, kai po projekto įgyvendinimo projekto kontrolės laikotarpiu 50 ir daugiau
procentų ūkio subjekto pardavimo pajamų sudaro sertifikuotos ekologiškos produkcijos
pardavimai – suteikiami 5 balai.
10. Pareiškėjas užsiima žemės ūkio produktų gamyba (kai pareiškėjas žemės ūkio
kooperatyvas – kooperatyvas arba kooperatyvo nariai užsiima žemės ūkio produktų gamyba)
ir perdirba savo valdoje (kai pareiškėjas žemės ūkio kooperatyvas – kooperatyvo arba
kooperatyvo narių valdose) užaugintą produkciją ir (arba) užsiima jų rinkodara – suteikiama
10 balų.
11. Pareiškėjo – žemės ūkio kooperatyvo – narių skaičius:
11.1. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 50 iki 100 įskaitytinai –
suteikiami 3 balai;
11.2. žemės ūkio kooperatyvo narių skaičius yra daugiau kaip 100 – suteikiama 5 balai.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomieji balai. Jeigu
projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio
35 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Tuo atveju, kai paramos paraiškos surenka vienodą atrankos balų skaičių, bet joms
finansuoti lėšų nepakanka, turi būti atliekamas papildomas šių paramos paraiškų atrankos
vertinimas, reitinguojant pareiškėjus:
1. pagal pareiškėjus, kurie yra negavę EB investicinės paramos žemės ūkiui ir kaimo
plėtrai pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programą;
2. pagal prašomą mažesnį paramos intensyvumą projektui;
3. pagal mažiausią prašomą paramos sumą.
Atsižvelgiant į Europos Komisijos pastabas ir siūlymus mažinti atrankos kriterijų skaičių,
paliekant tik tuos atrankos kriterijus, kurie tiksliausiai atitinka Programoje numatytus
priemonės tikslus, siekiant paramos administravimo supaprastinimo, siūloma:
1. Atsisakyti trečiojo, penktojo, septintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo atrankos
kriterijų, atitinkamai didinant balų skaičių likusiems atrankos kriterijams.
Atrankos kriterijams pritarta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos valdymo
komiteto 2018 m. sausio 31 d. posėdyje (2018-02-23 posėdžio protokolas Nr. 8D-98 (5.50e).
Atrankos kriterijai suderini su žemės ūkio produktų perdirbimo įmonių ir organizacijų
atstovais 2018-03-05 susitikime, Lietuvos ūkininkų sąjungos ir kitų žemdirbių savivaldos

organizacijų atstovais 2018-03-12 susitikime.
2. Naujame kriterijų sąraše patikslinti:
- pirmąjį atrankos kriterijų, skatinant mažesnių įmonių konkurencingumą ir labai mažoms
įmonėms suteikiant 25 balus, mažoms įmonėms suteikiant 20 balų, vidutinėms įmonėms
suteikiant 15 balų,
- antrąjį atrankos kriterijų, nustatant aiškesnę balų už projektui įgyvendinti prašomo
mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas,
suteikimą ir siekiant didesnės paremtų projektų sklaidos, didinant atrankos balų skaičių už
savanorišką paramos intensyvumo susimažinimą.
- trečiąjį atrankos kriterijų, atsižvelgiant į atliktus Programos pakeitimus dėl atrankos
kriterijų suteikimo principų, numatant ypatingą dėmesį pripažintų kooperuotų žemės ūkio
produktų gamintojų vystymui ir skatinimui,
- ketvirtąjį atrankos kriterijų, inovatyviems projektams, atsižvelgiant į Programoje
numatytus atrankos kriterijų principus ir suteikiant papildomą balų skaičių,
- penktąjį atrankos kriterijų, projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje, tuo pačiu
remiant regioninę plėtrą, suteikiant papildomą balų skaičių,
- šeštąjį atrankos kriterijų, siekiant paramos administravimo supaprastinimo.

Pritariu / nepritariu (pabraukti pasirinktą variantą)

(Parašas)

( Vardas ir pavardė)

(Data)

