LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, IV KOMITETO
IŠVADOMS DĖL PROJEKTŲ PAGAL PRIEMONĘ ,,LEADER“ TEIKTI,
2016 M. GEGUŽĖS 17 D. POSĖDŽIO PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2016 m. gegužės 17 d. Nr. 8D-252 (5.50)
Vilnius

SVARSTYTA. Dėl vietos plėtros strategijų (toliau – VPS), įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, pateiktų pagal Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonę „LEADER“, vertinimo ataskaitų svarstymo.
NUTARTA. Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 ,,Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos
vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“ (toliau – VPS atrankos taisyklės), 71 punktu, Paramos kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms
įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m.
rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. 3D-647 „Dėl paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir
skaičiavimo metodikų patvirtinimo“, ir atsižvelgiant į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) pateiktas VPS
vertinimo ataskaitas, priimti šias rekomendacijas:
1. Rekomenduoti skirti paramą šioms kaimo vietovių VPS įgyvendinti:

Eil.
Nr.

Paraiškos įgyvendinti VPS
Nr.

1.
2.
1.1. 42VS-KU-15-1-06808-PR001

Pareiškėjos pavadinimas

Paramos VPS įgyvendinti
dydis (Eur) iš EŽŪFKP ir
Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų
Prašoma
pareiškėjos

3.
Anykščių rajono vietos veiklos
grupė

Nustatyta
vertinimo
metu

4.
5.
2 049 864,00 2 049 864,00

VPS
pridėtinė
vertė
(kokybė)
balais
6.
100

Rekomendacija

7.
Pritarti Agentūros siūlymui ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.
Iki pirmojo kvietimo teikti vietos
projektus pagal VPS patikslinti VPS
priemonių
aprašymus
pagal
Komiteto narių rekomendacijas,

2
pateikiamas protokolo dėstomojoje
dalyje.
1.2. 42VS-KK-15-1-06782-PR001 Kauno rajono vietos veiklos grupė 4 600 488,00 4 600 488,00

100

Pritarti Agentūros siūlymui ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.
Iki pirmojo kvietimo teikti vietos
projektus pagal VPS patikslinti VPS
priemonių
aprašymus
pagal
Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje
dalyje.

1.3. 42VS -KL-15-1-06657-PR001 Kretingos rajono kaimo plėtros
asociacija

2 357 469,00 2 299 741,00

97

Pritarti Agentūros siūlymui ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.
Iki pirmojo kvietimo teikti vietos
projektus pagal VPS patikslinti VPS
priemonių
aprašymus
pagal
Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje
dalyje.

1.4. 42VS-KK-15-1-06765-PR001

Raseinių rajono vietos veiklos
grupė "Raseinių krašto bendrija"

2 574 844,00 2 574 844,00

100

Pritarti Agentūros siūlymui ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.
Iki pirmojo kvietimo teikti vietos
projektus pagal VPS patikslinti VPS
priemonių
aprašymus
pagal
Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje
dalyje.

1.5. 42VS-KL-15-1-06706-PR001

Skuodo vietos veiklos grupė

1 705 474,00 1 667 306,00

97

Pritarti Agentūros siūlymui ir
rekomenduoti skirti paramą VPS
įgyvendinti.

3
Iki pirmojo kvietimo teikti vietos
projektus pagal VPS patikslinti VPS
priemonių
aprašymus
pagal
Komiteto narių rekomendacijas,
pateikiamas protokolo dėstomojoje
dalyje.
Iš viso: 13 288 139,00 13 192 243,00

-

-

2. Rekomenduoti grąžinti Agentūrai pakartotinai įvertinti šias kaimo vietovių VPS:

Eil.
Nr.

1.
3.1.

Paraiškos įgyvendinti VPS
Nr.

Pareiškėjos
pavadinimas

2.
3.
42VS-KK-15-1-06747-PR001 Prienų rajono vietos
veiklos grupė

Prašoma
pareiškėjos iš
EŽŪFKP ir
Lietuvos
Respublikos
valstybės biudžeto
(Eur)
4.
2 204 191,00

Rekomendacija

5.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo vertinimo etapą).
Komiteto nariams kyla abejonių, ar VPS tinkamumas buvo tinkamai
įvertintas pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį. Komitetas
rekomenduoja pareiškėjai patikslinti VPS priemonių aprašymuose
nurodytas tinkamumo sąlygas ir atrankos kriterijus, kuriems pateikė
pastabų VPS vertintojai ir Komiteto nariai, juos pakeisti taip, kad jie
atitiktų VPS priemonių tikslus, būtų objektyvūs, patikrinami ir būtų
įmanoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį. Detalios
Komiteto narių pastabos ir rekomendacijos pateikiamos protokolo
dėstomojoje dalyje.

4
3.2.

42VS-KV-15-1-06785-PR001

Trakų krašto vietos
veiklos grupė

Iš viso:

2 132 942,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.2 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.3 papunkčiu, rekomenduoja grąžinti
Agentūrai VPS įvertinti iš naujo (į VPS tinkamumo vertinimo etapą).
Komiteto nariams kyla abejonių, ar VPS tinkamumas buvo tinkamai
įvertintas pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį. Komitetas
rekomenduoja pareiškėjai patikslinti VPS priemonių aprašymuose
nurodytas tinkamumo sąlygas ir atrankos kriterijus, kuriems pateikė
pastabų VPS vertintojai ir Komiteto nariai, juos pakeisti taip, kad jie
atitiktų VPS priemonių tikslus, būtų objektyvūs, patikrinami ir būtų
įmanoma jų įgyvendinimo kontrolė vietos projekto kontrolės laikotarpiu.
Komitetas rekomenduoja Agentūrai pakartotinai įvertinti VPS
tinkamumą pagal VPS atrankos taisyklių 19.4 papunktį. Detalios
Komiteto narių pastabos ir rekomendacijos pateikiamos protokolo
dėstomojoje dalyje.

4 337 133,00

-

3. Atidėti rekomendacijos priėmimą dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo:

Eil.
Nr.

1.
2.1.

Paraiškos įgyvendinti
VPS Nr.

2.
42VS-KU-15-106679-PR001

Pareiškėjos
pavadinimas

3.
Ignalinos rajono vietos
veiklos grupė

Paramos VPS
įgyvendinti dydis
(Eur) iš EŽŪFKP,
EJRŽF ir Lietuvos
Respublikos valstybės
biudžeto lėšų,
prašomas pareiškėjos
4.
2 110 114,03

Rekomendacija

6.
Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.4 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.4 papunkčiu, atideda rekomendacijos priėmimą
dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo iki Komitetui bus suteikti įgaliojimai
teikti rekomendacijas dėl dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros
VPS, teikiamų tvirtinti pagal KPP priemonę „LEADER“ ir Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“.

5
2.2.

42VS-KU-15-106806-PR001

Zarasų-Visagino
regiono vietos veiklos
grupė

2 055 828,00

Komitetas, vadovaudamasis VPS atrankos taisyklių 71.4 papunkčiu ir
Komiteto darbo reglamento 40.4 papunkčiu, atideda rekomendacijos priėmimą
dėl paramos VPS įgyvendinti skyrimo iki Komitetui bus suteikti įgaliojimai
teikti rekomendacijas dėl dvisektorių kaimo vietovių, žvejybos ir akvakultūros
VPS, teikiamų tvirtinti pagal KPP priemonę „LEADER“ ir Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos priemonę „Vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Iš viso:

4 165 942,03

-
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