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Posėdis įvyko 2015 m. lapkričio 24 d.
1. SVARSTYTA. Komiteto darbo reglamento svarstymas ir tvirtinimas.
NUTARTA. Pritarti Projektų paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones „Parama investicijoms į
materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ atrankos komiteto darbo
reglamentui.
2. SVARSTYTA. Dėl projektų, finansuotinų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones.
NUTARTA.Vadovaujantis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atliktu paraiškų vertinimu ir
pateiktomis projektų vertinimo ataskaitomis Žemės ūkio ministrui teikia šią rekomendaciją:
2.1. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas, rekomenduoti skirti paramą šiems projektams:

Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjo pavadinimas

Siūloma
maksimali
paramos
suma, Eur

1

2

3

4

Didžiausia
galima
paramos dalis,
proc.

Rekomendacijos

5

6

PRIEMONĖ „PARAMA INVESTICIJOMS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (AR) PLĖTRĄ“

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
1.

17PP-KK-15-1-06284-PR001

UAB „Nojus“

97 346

Viso:

97 346

37,99017

Skirti paramą projektui įgyvendinti

2.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas, rekomenduoti neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.

Paraiškos numeris

1

2

1.

2.

Pareiškėjo pavadinimas

Paramos neskyrimo priežastys

3
4
PRIEMONĖ „PARAMA INVESTICIJOMS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (AR) PLĖTRĄ“
Neskirti paramos projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą, ir (arba) plėtrą“įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr.
17PP-KK-15-1-06318UAB „Novus Capital“
3D-416 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos
PR001
į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą, ir (arba) plėtrą “ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų
patvirtinimo“(toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 14.15 papunktyje nustatyto
tinkamumo gauti paramą kriterijaus.
Neskirti paramos projektui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
„Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą, ir (arba) plėtrą“įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų,
patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr.
17PP-KA-15-1-06333UAB „Akvavita“
3D-416 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos
PR001
į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą, rinkodarą, ir (arba) plėtrą “ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų
patvirtinimo“(toliau – Taisyklės), nes neatitinka Taisyklių 14.1, 14.7, 14.5, 14.9, 14.11,
14.15 papunkčiuose nustatytų tinkamumo gauti paramą kriterijų.

2.3. Atsižvelgiant į Projektų atrankos komiteto pateiktus argumentus ir papildomą informaciją grąžinti Agentūrai pervertinti projektą:

3
Eil.
Nr.

1.

Paraiškos numeris

17PP-KP-15-1-06308-PR001

Pareiškėjo pavadinimas

Žemės ūkio kooperatyvas
„Biržų sėklos“

Prašoma
paramos suma,
Eur

Rekomendacijos

492 725

Vadovaujantis Komiteto posėdžio metu pateiktomis pastabomis,
grąžinti pervertinti projektą. Naujai vertinant projektą, nustatyti:
1. Ar pareiškėjas planuoja supirkti ir planuojamos įsigyti
technologinės įrangos pagalba fasuoti ekologines sėklas, ar iš
Lietuvos ūkininkų supirkti ekologines sėklas ir jas sertifikuoti.
2. Nustatyti ir pateikti Komitetui informaciją apie Pareiškėjo
planuojamas ekologinių sertifikuotų sėklų gamybos apimtis.
Įvertinti, ar Lietuvos Žemės ūkio rinkoje yra pakankami ekologinių
sėklų žaliavos ištekliai planuojamai veiklai. Nustatyti, kokio dydžio
Lietuvos ekologinių sėklų rinkos dalį Pareiškėjas planuoja užimti.
3. Įvertinti planuojamos įsigyti technologinės įrangos našumą,
lyginant jį su planuojamomis gamybos apimtimis.
Esant poreikiui kreiptis į Pareiškėją, prašant pateikti papildomus
duomenis ar dokumentus.

Posėdžio pirmininkas

Saulius Gintas Cironka

Posėdžio sekretorius
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