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SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA:
1.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir pateiktomis projektų
vertinimo ataskaitomis Žemės ūkio ministrui teikti šias rekomendacijas:
1.1. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos Nr.

Pareiškėjo vardas, pavardė/
pavadinimas

Paraiškos atmetimo priežastys

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
17VM-KA-14-1-05120PR001

1.

Mantė Marcinkevičienė

Mantės Marcinkevičienės (toliau – Pareiškėja) projektas „Uogininkystės ūkio modernizavimas ir plėtra
įdiegiant pažangiausias auginimo ir priežiūros technologijas“ (toliau – Projektas) (paraiška pateikta 2014
m. gruodžio 31 d., registracijos Nr. 17VM-KA-14-1-05120-PR001 (toliau – Paraiška)) yra netinkamas gauti
paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-926 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms
į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 17.3,
17.5, 17.15 ir 17.20 papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų:
1.Taisyklių 17.3 papunktyje yra nustatyta, kad projekto veikla ir išlaidos yra susijusios su remiama
priemonės veikla, nurodyta šių Taisyklių IV skyriuje. Taisyklių IV skyriaus „Remiama veikla“ 9 punkte
nustatyta, kad pagal priemonės veiklos sritį numatyti prioritetiniai sektoriai: sodininkystė, uogininkystė,
daržininkystė. Taisyklių 10.1 papunktyje nustatyta, kad, pareiškėjo ūkis priskiriamas prie Taisyklių 9 punkte
numatytų prioritetinių sektorių, jeigu „pareiškėjo praėjusiais ataskaitiniais arba ataskaitiniais metais gautos
pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos
pajamų“. Paraiškos II skyriaus „Informacija apie projektą, kuriam prašoma paramos“ 3 punkte Pareiškėja,
nurodė, kad prašo paramos pagal uogininkystės veiklos šaką. Projekto vertinimo metu, vadovaujantis |prie
Paraiškos pateiktais dokumentais ir Nacionalinės mokėjimo agentūros Informacinio Portalo duomenimis,
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
nustatyta, kad Pareiškėjos praėjusiais ataskaitiniais (2012 m.) arba ataskaitiniais metais (2013 m.) gautos
pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus (uogininkystės) veiklos sudaro mažiau kaip 50 proc. visų ūkio
veiklos pajamų, t. y. 0 proc. Taisyklių 22 punkte nustatyta, jog „Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų
teikimo etapą gali pateikti vieną projektą, kuris apima vieną iš Taisyklių 8.1 ar 8.2 papunkčiuose nurodytų
veiklų, ir tik pagal vieną žemės ūkio veiklos prioritetinį sektorių, nurodytą Taisyklių 9 punkte“.
2.Taisyklių 17.5 papunktyje nustatyta, kad pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį –
skolintas lėšas, paramos lėšas, iš veiklos gautinas lėšas – kuris turi būti pagrįstas verslo plano (projekto
aprašo) finansinių ataskaitų duomenimis ir (arba) nurodytas paramos paraiškoje. Skolintos lėšos
pagrindžiamos kartu su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos sprendimą, kuriuo patvirtinama
paskolos suteikimo galimybė, o iki paramos sutarties pasirašymo paramos gavėjas turi pateikti su finansine
institucija pasirašytą paskolos sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins
nuosavomis lėšomis. Tuo atveju, kai paramos sutartis nesudaroma, su finansine institucija pasirašyta paskolos
sutartis turi būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Pareiškėja paraiškos VI sk.
„Projekto finansavimo šaltiniai“ nurodė, jog projekto finansavimo šaltinis yra paramos lėšos 728 995 Lt ir
Pareiškėjo lėšos 1 114 946 Lt. Pareiškėjo lėšoms pagrįsti Pareiškėja, atsakydama į 2015-05-20 siųstą
paklausimą Nr. KA-534(10.6.1E), pateikė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimą apie sudarytus
sandorius, pagal kurį matyti, jog pareiškėja yra gavusi 863 200 Lt paskolą iš fizinių asmenų. Atsižvelgiat į
tai, jog tai yra paskola, šis dokumentas nepagrindžia pareiškėjo lėšų, o skolintos lėšos pagrindžiamos kartu
su paramos paraiška pateikiant finansinės institucijos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo
galimybė. Kadangi Pareiškėja nepagrindė projekto finansavimo šaltinių, t. y. pareiškėjo lėšų, Pareiškėja
neužtikrino Projekto atitikties Taisyklių 17.5 papunktyje nustatytam tinkamumo kriterijui.
3.Taisyklių 17.15 papunktyje nustatyta, jog pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas
atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus, kaip nurodyta Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440
„Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekonominio gyvybingumo
taisyklės). Vadovaujantis Ekonominio gyvybingumo taisyklių 13.4 papunkčiu, ūkio subjektai laikomi
netinkamais finansinei paramai gauti, kaip neatitinkantys ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus,
jei nepagrįstas projekto finansavimas iki paramos gavimo (atsižvelgiant į taikomą paramos mokėjimo būdą).
Ekonominio gyvybingumo taisyklių 14 punkte numatyta, kad „ūkio subjektams, kurie pripažinti
neatitinkančiais ekonominio gyvybingumo tinkamumo kriterijaus dėl 13 punkte nurodytų priežasčių,
ekonominį gyvybingumą apibūdinantys rodikliai neskaičiuojami“. Pareiškėja paraiškos VI sk. „Projekto
finansavimo šaltiniai“ nurodė, jog projekto finansavimo šaltinis yra paramos lėšos 728 995 Lt ir Pareiškėjo
lėšos 1 114 946 Lt. Pareiškėjo lėšoms pagrįsti Pareiškėja, atsakydama į 2015-05-20 siųstą paklausimą Nr.
KA-534(10.6.1E), pateikė Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešimą apie sudarytus sandorius, pagal kurį
matyti, jog pareiškėja yra gavusi 863 200 Lt paskolą iš fizinių asmenų. Atsižvelgiat į tai, jog tai yra paskola,
šis dokumentas nepagrindžia pareiškėjo lėšų, o skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su paramos paraiška
pateikiant finansinės institucijos sprendimą, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė. Kadangi
Pareiškėja nepagrindė projekto finansavimo šaltinių, t. y. pareiškėjo lėšų, vadovaujantis Ekonominio
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gyvybingumo taisyklių 13.4 papunkčiu., Pareiškėja neužtikrino Projekto atitikties Taisyklių 17.15 papunktyje
nustatytam tinkamumo kriterijui.
Taisyklių 17.20 papunktyje numatyta, jog parama teikiama pareiškėjams, kurių Ūkio ekonominis dydis
išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra didesnis kaip 27 622 Lt (nuo 2015 m. sausio 1 d. – didesnis
kaip 8 000 Eur) (ūkio ekonominis dydis skaičiuojamas pagal Produkcijos standartine verte išreikšto žemės
ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 3D-382 ,,Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės
ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Projekto vertinimo metu,
vadovaujantis VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro“ valdų registro duomenimis, nustatyta,
kad Pareiškėjos Ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, Paraiškos pateikimo dieną
yra 5 993,93 Eur, t. y., mažesnis kaip 8 000 Eur.
1.2. Grąžinti projektus papildomam vertinimui:

Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

Pareiškėjo
pavadinimas

Prašoma
didžiausia
paramos suma,
Eur

3

4

Didžiausia
galima
paramos
lyginamoji
dalis iki,
proc.
5

Rekomendacijos

6

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.
17VM-KM-14-1-05119-PR001

69,99973

264 887,00

69,99950

Grąžinti projektą papildomam vertinimui, Agentūrai
pavedant patikslinti tinkamų finansuoti išlaidų
kategorijas.

Vaida Marcinkevičienė

2.

3.

228 792,00

17VM-KL-14-1-04891-PR001

Agnė Žilytė

17VM-KP-14-1-05271-PR001

Darius Morkūnas

Grąžinti projektą papildomam vertinimui, Agentūrai
pavedant, pasitelkiant nepriklausomus ekspertus,
patikslinti ūkio valdymo programos įsigijimo kainos
realumą ir programos būtinumą ūkiui.
Grąžinti projektą papildomam vertinimui, Agentūrai
pavedant dar kartą išanalizuoti pajamų pagrindimą bei
paprašyti pareiškėjo pateikti tai įrodančius dokumentus.
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1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:
Eil.
Paraiškos numeris
Pareiškėjo pavadinimas
Nr.
1
2
3

Siūloma didžiausia
paramos suma, Eur
4

Paramos lyginamoji
dalis iki proc.
5

Rekomendacijos
6

PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
1.
2.

17VM-KK-14-1-04925-PR001

Aušra Janulaitienė

266 213,00

69,99986

Skirti paramą

17VM-KK-14-1-05284-PR001

Rolandas Andrulis

326 854,00

49,99989

Skirti paramą

Iš viso

593 067

Posėdžio pirmininkas

Rimantas Krasuckis

Posėdžio sekretorė

Inga Miknevičiūtė

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

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

Mindaugas Palionis

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

Jolanta Armanavičienė

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

Vincas Andriuškevičius

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

Aušra Grygalienė

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

Jolanta Oleškevič

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

Rita Adomavičienė

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

Milda Jusienė

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

Evaldas Pranckevičius

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

Dalia Ruščiauskienė

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

Antanas Šležas

