PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, I
ATRANKOS KOMITETO
2017 M. VASARIO 28 D. POSĖDŽIO NR. 44 PROTOKOLO
NUTARIAMOJI DALIS
2017 m. kovo 1 d. Nr. 8D- 82 (5.50)
Vilnius
SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuotinų 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 skirti paramą šiems projektams:
Paramos
Eil.
Pareiškėjo
Siūloma didžiausia
Rekomendacijos
Paraiškos numeris
lyginamoji
Nr.
pavadinimas
paramos suma, Eur
dalis iki proc.
1
2
3
4
5
6
PRIEMONĖ „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
Veiklos sritis „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“
1.
17VM-KV-16-1-04160-PR001
Edgaras Kuliešius
144 780
30,00000
Skirti paramą.
2.
17VM-KM-16-1-02613-PR001
Vincas Mačiulis
133 922
29,00000
Skirti paramą.
Reibinių žemės ūkio
3.
17VM-KS-16-1-03971-PR001
60 900
29,00000
Skirti paramą.
bendrovė
4.
17VM-KV-16-1-03378-PR001
Donatas Čepelis
180 720
46,86722
Skirti paramą.
Skirti paramą. Paramos sutartyje
numatyti įsipareigojimą pasiekti
5.
17VM-KV-15-1-05674-PR001
UAB “Vėjinė”
373 708
63,99986
ir išlaikyti verslo plane bei
paraiškoje numatytus gyvulių
kiekius ir žemės plotus.
Uždaroji akcinė
6.
17VM-KU-16-1-04208-PR001
182 012
60,71114
Skirti paramą.
bendrovė „Žydroji lapė“
7.
17VM-KA-16-1-03247-PR001
Mindaugas Matulionis
161 686
36,99993
Skirti paramą.
8.
17VM-KK-16-1-03928-PR001
Irena Daukantienė
351 637
44,99982
Skirti paramą.
9.
17VM-KV-16-1-03832-PR001
Saulius Stirna
155 595
48,98161
Skirti paramą.
Iš viso
872 203
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas
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1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos kodas

1

2

1.

17VM-KK-15-1-06066-PR001

Pareiškėjo
pavadinimas

Rekomendacijos

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

Mantas Vilionis

Manto Vilionio (toliau – Pareiškėjas) projektas „Ūkininko M. Vilionio
mėsinės galvijininkystės veiklos plėtra” (toliau – Projektas) (paraiška pateikta
2015 m. birželio 30 d., registracijos Nr. Nr. 17VM-KK-15-1-06066-PR001)
(toliau – Paraiška), netinkamas gauti Europos Sąjungos 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 Lietuvos
Respublikos 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 išdėstytų reikalavimų.
Projektas buvo svarstomas 2016 m. gruodžio 2 d. Lietuvos Žemės ūkio
ministerijoje Projektų, finansuojamų įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemones, I atrankos komiteto posėdyje, kurio metu kilo
abejonių dėl Projekto finansinių prognozių sudarymo pagrįstumo.
Taisyklių 16.2.4 papunktyje yra nurodyta, kad 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” (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d.
įsakymo Nr. 3D-244 redakcija) (toliau – Ekonominio gyvybingumo nustatymo
taisyklės). Šis reikalavimas netaikomas Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytai
veiklai.
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 2.9 papunktyje nurodyta,
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jog planuojamasis laikotarpis – laikotarpis, apimantis projekto įgyvendinimo ir
kontrolės laikotarpį taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo”
(toliau – Administravimo taisyklės).
Administravimo taisyklių 3 punkte nustatyta, jog projekto įgyvendinimo
laikotarpis – laikotarpis nuo paramos paraiškos pateikimo iki paskutinio
mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo, o
projekto kontrolės laikotarpis – laikotarpis nuo paskutinio mokėjimo prašymo ir
galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo iki paskutinio paramos
išmokėjimo ir penkerių metų laikotarpis nuo paskutinio paramos išmokėjimo, per
kurį tikrinama, kaip paramos gavėjas laikosi paramos paraiškoje ir (arba) paramos
sutartyje numatytų įsipareigojimų.
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 2.11 papunktyje nurodyta,
kad projekto įgyvendinimo pradžia – paraiškos užregistravimo Nacionalinėje
mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos data.
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 2.12 papunktyje nurodyta,
kad projekto įgyvendinimo pabaiga – paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės
projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai
prie Žemės ūkio ministerijos data.
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6 punkte yra nurodyta, kad
veiklą vykdantys ūkio subjektai laikomi tinkamais finansinei paramai gauti, jeigu
ekonominio gyvybingumo rodikliai atitinka III skyriuje nurodytas reikšmes:
6.1. ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais: grynasis
pelningumas ir skolos rodiklis;
6.2. kiekvienais projekto įgyvendinimo metais: paskolų padengimo
rodiklis;
6.3. projekto įgyvendinimo metais skolos rodiklio reikšmė negali
neatitikti nustatytos reikšmės dvejus metus iš eilės;
6.4. visais kitais planuojamojo laikotarpio metais po projekto
įgyvendinimo pabaigos metų: grynasis pelningumas, skolos ir paskolų padengimo
rodikliai.
Pareiškėjas 2015 m. birželio 30 d. pateikė Paraišką, kurioje nurodė, kad
planuoja įgyvendinti projektą iki 2016 m. gegužės 31 d. Paraiškoje Pareiškėjas
nurodė, jog pagrindinė ūkio veikla – mėsinė galvijininkystė,
t. y. ne Taisyklių
8.3 papunktyje nurodyta veikla, bei nurodė, jog 2014 m. pajamos iš šios veiklos
(8 300 Eur) sudarė 100 proc. visų ūkio pajamų. Kartu su paraiška Pareiškėjas
pateikė 2013-2014 m. faktines finansines ataskaitas ir 2015-2021 m. finansines
prognozes. Paraiškos XII skyriuje „Projekto priežiūros rodikliai” bei Verslo plano
V skyriuje „Informacija apie produkcijos gamybą ir pardavimus“ Pareiškėjas
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nurodė, jog 2015 m. planuoja gauti 385 224 Eur pardavimo pajamų (iš jų:
360 000 Eur iš šiaudų granulių gamybos veiklos ir 25 224 Eur iš mėsinės
galvijininkystės veiklos) ir 133 623 Eur grynojo pelno, t. y. 2015 m. pajamos iš
galvijininkystės veiklos sudarys 6,55 proc., o pajamos iš šiaudų granulių veiklos
sudarys 93,45 proc. visų ūkio pajamų. Taip pat 2016 m. birželio 10 d. Pareiškėjas
pateikė 2015 m. faktines finansines ataskaitas (balansą, pelno/nuostolio ir pinigų
srautų ataskaitas), tačiau nepatikslino prognozinių finansinių ataskaitų,
atsižvelgdamas į 2015 m. faktinius duomenis. Pagal duomenis nurodytus
Pareiškėjo pateiktoje 2015 m. faktinėje pelno/nuostolio ataskaitoje nustatyta, jog
Pareiškėjas 2015 m. gavo tik 104 271 Eur pardavimo pajamų ir 45 674 Eur
grynojo pelno, t. y. faktiniai 2015 m. duomenys žymiai skiriasi nuo duomenų,
nurodytų finansinėse prognozėse (planavo gauti 385 224 Eur pardavimo pajamų
ir 133 623 Eur grynojo pelno).
Pareiškėjui 2017 m. sausio 4 d. buvo išsiųstas paklausimas Nr. S-PP0211700 „Dėl reikiamų dokumentų pateikimo / duomenų tikslinimo” (toliau –
Paklausimas), kuriame buvo prašoma, pagrįsti ir patikslinti finansines prognozes
atsižvelgiant į 2015 m. faktines finansines ataskaitas.
Atsakydamas į Paklausimą, Pareiškėjas 2017 m. sausio 10 d. raštu Nr. 11
(reg. Nr. BR5.1-730) patikslino finansines prognozes, atsižvelgdamas į faktinėse
2015 m. finansinėse ataskaitose apskaitytas ūkio pajamas ir grynąjį pelną, gautus
iš vykdomos veiklos. Vertinimo metu pagal Pareiškėjo pateiktą informaciją,
nustatyta, jog 2015 m.: pagrindinės veiklos pinigų srautai (-23 634 Eur), gautos
dotacijos susijusios su turtu 198 772 Eur, grąžintos paskolos 216 568 Eur,
sumokėtos palūkanos 4 965 Eur, o apskaičiuotas paskolų padengimo rodiklis
pagal Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 4.2 papunktyje pateiktą
formulę:
, kur: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per
finansinius metus, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, eurais; DT – per
finansinius metus gautos dotacijos, susijusios su turtu, eurais; Sg – grąžintos
paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos per
finansinius metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą
neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo suma per metus skaičiuojama grynąja
verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų pradžioje ir
likučio metų pabaigoje; PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.
Paskolų padengimo rodiklis = (-23 634 Eur) + 198 772 Eur / 216 568 Eur
+ 4 965 Eur = 0,79. Taigi Projektas pirmaisiais projekto įgyvendinimo metais
(2015 m.) neatitinka nustatytos paskolų padengimo rodiklio reikšmės
(apskaičiuota rodiklio reikšmė yra 0,79, o Ekonominio gyvybingumo nustatymo
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taisyklių III skyriuje esančioje lentelėje, numatyta, jog reikšmė turi būti didesnė
arba lygi 1,25).
Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas pateikė paraišką 2015 m. birželio 30 d.
ir nurodė, jog planuojama projekto pabaiga – 2016 m. gegužės 31 d. bei
atsakydamas į Paklausimus patikslino finansines prognozes, atsižvelgdamas į
faktinėse 2015 m. finansinėse ataskaitose apskaitytas ūkio pajamas ir grynąjį
pelną, Pareiškėjas neįrodė, kad atitinka ir ateityje atitiks ekonominio
gyvybingumo kriterijus, kaip tai numatyta Taisyklių 16.2.4 papunktyje (paskolų
padengimo rodiklis 2015 m. yra mažesnis nei 1,25, todėl netenkinamas
Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių 6.2 papunkčio reikalavimas).
Atsižvelgiant į tai, kad Projektas neatitinka Taisyklių 16.2.4 papunktyje
išdėstytų reikalavimų, Projektas yra netinkamas gauti paramą.
PASTABA: Paraiškoje Nr. 17VM-KK-15-1-06066-PR001 prašoma
paramos suma yra 253 200 Eur.

Posėdžio pirmininkas

Darius Remeika

Posėdžio sekretorius

Jonas Pupius

Projektų atrankos komiteto nariai, nariai – stebėtojai:
............................... Rimantas Krasuckis

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

Audrius Penkauskas

............................... Mindaugas Palionis

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

............................... Evaldas Pranckevičius

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

............................... Rosita Pletienė

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

Vincas
Andriuškevičius
Aušra Grygalienė

............................... Sigitas Dimaitis

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

Milda Jusienė

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

Vaidotas Prusevičius

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

Eglė Kairienė

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

Alma Valskytė

