PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2015 M. GRUODŽIO 3 D. POSĖDŽIO NR. 9 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2015 m. gruodžio 3 d. Nr. 8D- 573 (5.50)
Vilnius
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. Grąžinti projektus papildomam vertinimui:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

3
4
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.

17VM-KP-15-1-04890-PR001

2.

17VM-KT-15-1-05882-PR001

3.

17VM-KU-15-1-05580-PR001

4.

17VM-KP-15-1-03820-PR001

Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai užklausti pareiškėją dėl žemės
nuomos kainos pagrįstumo ir technikos poreikio pagrindimo, patikslinti ekonomines
prognozes.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai užklausti pareiškėją dėl gyvulių
Remigijus Zakaras
prieauglio didėjimo atsižvelgiant į karvių skaičių ir planuojamas išlaidas gyvulių
įsigijimui. Taip pat nustatyti pieno litro savikainą ir patikslinti investicijų pagrįstumą.
Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai patikslinti investicijų pagrįstumą ir
Simas
reikalingumą tokio pobūdžio ūkiui. Įvertinti žemės panaudos sutarčių nutraukimo įtaką
Marcinkevičius
projekto gyvybingumui, jei žemę tektų nuomotis.
Žemės ūkio bendrovė Grąžinti projektą papildomai vertinti. Pavesti Agentūrai užklausti pareiškėją dėl silosinės ir
„Agaro riešutas“
stoginės reikalingumo tokiam ūkiui. Patikslinti šienapjovės ir grėblio pagrįstumą.
Viktorija
Šablinskienė
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1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas skirti paramą šiems projektams:

Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

1

2

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma
didžiausia
paramos suma,
Eur

Paramos
lyginamoji dalis
proc.

3
4
5
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
1.
17VM-KL-15-1-05808-PR001
Mindaugas Beniušis
400 000
59,29334
Panevėžio rajono Daukniūnų žemės
2.
17VM-KP-15-1-05485-PR001
400 000
38,31876
ūkio bendrovė
3.
17VM-KL-15-1-05600-PR001
Valerija Birutė Žiogienė
400 000
57,38881
4.
17VM-KS-15-1-03895-PR001
UAB “Drąsutaičiai”
400 000
28,99999
5.
17VM-KU-15-1-03674-PR001
Elita Puodžiūnienė
253 072
69,99989
6.
17VM-KU-15-1-04569-PR001
Vitalijus Petronis
399 961
59,499959
Iš viso
2 253 033
1.3. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramą šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

1

2

3

Rekomendacijos

6
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.
Skirti paramą.

Rekomendacijos

4
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17VM-KK-15-103287-PR001

1.

Martynas Kubilis

Martyno Kubiliaus (toliau – Pareiškėjas) projektas „Augalininkystės ūkio modernizavimas“ (paraiška pateikta
2015 m. birželio 3 d., registracijos Nr. 17VM-KK-15-1-03287-PR001) (toliau – Paraiška) netinkamas gauti ES
paramą, nes neatitinka Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį
turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų,
patvirtintų LR žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 3D-302 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės) 16.2.4
papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

3
Taisyklių 16.2.4 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).
Pagal Pareiškėjo su Paraiška pateiktą verslo planą, nustatyta, jog verslo plane pateiktos finansinės prognozės
sudarytos nekorektiškai, tarpusavyje nesusietos. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjui 2015 m. rugsėjo 18 d. buvo
išsiųstas paklausimas Nr. S-PP-0167206 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo“, kuriame
buvo paprašyta patikslinti verslo plano duomenis, perskaičiuoti ekonominio gyvybingumo rodiklius ir įrodyti jog
Pareiškėjas atitinka ir atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus.
Pareiškėjas, atsakydamas į paklausimą, 2015 m. spalio 1 d. raštu pateikė patikslintus verslo plano duomenis.
Pagal patikslintą verslo planą nustatyta, jog paskolų padengimo rodiklis 2016 m. (projekto įgyvendinimo metais)
yra 1,05. Ekonominio gyvybingumo taisyklių 6.2 papunktyje nustatyta, jog veiklą vykdantys ūkio subjektai
laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje
nurodytas reikšmes: kiekvienais projekto įgyvendinimo metais: paskolų padengimo rodiklis (1,25 ir daugiau).
Atsižvelgiant į tai, jog vienais iš projekto įgyvendinimo metų paskolų padengimo rodiklis neatitinka nustatytos
reikšmės, todėl Pareiškėjas neįrodė, jog jis atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus.
Posėdžio pirmininkas

Gintas Saulius Cironka

Posėdžio sekretorė

Inga Miknevičiūtė

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:

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

Vilius Martusevičius

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

Artūras Milašauskas
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Vincas Andriuškevičius
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Mindaugas Palionis
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Jolanta Oleškevič
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Gediminas Burneika
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Aušra Žliobaitė
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Evaldas Pranckevičius
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Jonas Pupius
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Aušra Grygalienė

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

Gediminas Vagonis
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Vilius Jundulas
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Eglė Kairienė

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