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1. 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:
1.1. 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-15-1-06332-PR001

UAB „Medaus pirkliai“

302 682

39,99994

Skirti paramą projektui įgyvendinti.

2.

17PP-KE-15-2-07648-PR001

AB „Žemaitijos pienas“

3 292 000

17,92691

Skirti paramą projektui įgyvendinti.

Viso:

3 594 682

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

1.

Paraiškos numeris

17PP-KK-15-1-06341-PR001

Pareiškėjo pavadinimas

UAB „DIGITS PRO“

Prašoma
paramos
suma, Eur

Rekomendacijos

2 968 728

Vadovaujantis Komiteto posėdžio metu pateiktomis
pastabomis, grąžinti pervertinti projektą. Naujai vertinant
projektą kreiptis į pareiškėją dėl papildomų duomenų ir
dokumentų pakeitimo.
1. Pervertinti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos
srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų
perdirbimą,
rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo
taisyklių, taikomų nuo 2015 metų (toliau – Įgyvendinimo
taisyklės) 14.9 punkte nurodytą tinkamumo gauti paramą
sąlygą dėl reikalavimo, kad pareiškėjas iki paramos paraiškos
pateikimo nepertraukiamai turi veikti ne trumpiau kaip 1
metus. Vertinant šią tinkamumo gauti paramą sąlygą, nustatyti
šiuo laikotarpiu įmonėje dirbusių darbuotojų skaičių (etatais)
ir dokumentais patvirtinti išmokėtų atlyginimų dydį bei
įvertinti kitus būtinus duomenis ir dokumentus. Įvertinti
pareiškėjo pateiktą 2014 m. finansinę atskaitomybę.
2. Pervertinti Įgyvendinimo taisyklių 14.14 punkte nurodytą
tinkamumo gauti paramą sąlygą. Verslo plane pateikiamų
finansinių prognozių sudarymo visos prielaidos turi būti
pagrįstos pareiškėjo pateiktų ataskaitinių ir (ar) praėjusių metų
finansinės atskaitomybės ir (ar) statistinės informacijos

3
duomenimis. Pareikalauti, kad pareiškėjas pateiktų visų verslo
plane naudojamų finansinių prognozių sudarymo prielaidų
statistinės informacijos duomenų šaltinius (pateikti kiekvienos
prielaidos konkretų statistinės informacijos šaltinį arba jo
nuorodą internete).
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