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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 teikti šias rekomendacijas:
1.1. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas rekomenduoti skirti paramą šiems projektams:
Didžiausia
galima
Eil.
Pareiškėjo
paramos
Paraiškos kodas
Priežastys ir motyvai
Nr.
pavadinimas
lyginamoji
dalis iki,
proc.
1
2
3
4
5
6
PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ
PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ“
KO
„Naujamiesčio
1. 17PP-KP-19-1-08520-PR001
Skirti paramą projektui įgyvendinti
892 234
49,99997
aruodai“
Siūloma
maksimali
paramos
suma, Eur

2.

17PP-KL-19-1-08472-PR001
IŠ VISO

UAB „Jovaigė“

944 488

39,99985

Skirti paramą projektui įgyvendinti

1 836 722
PAK 2006-11-10 I PAK protokolas

2
1.2. Atsižvelgiant į Agentūros pateiktas išvadas rekomenduoti neskirti paramos šiems projektams:
Eil.
Nr.
1

Paraiškos kodas
2

Pareiškėjo
pavadinimas
3

Priežastys ir motyvai
4

PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIS "PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ
PERDIRBIMĄ, RINKODARĄ IR (ARBA) PLĖTRĄ"
1.

17PP-KU-19-1-08487-PR001

UAB „Kogus“

UAB „Kogus“ projektas „UAB „Kogus“ šaldytų pusgaminių gamybos cecho
modernizavimas“ (paraiška pateikta 2019 m. rugsėjo 30 d., reg. Nr. 17PP-KU-19-1-08487PR001) netinkamas ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į
žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, nes neatitinka Įgyvendinimo
taisyklių 10, 11, 12 punktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų gauti paramą.

2.

17PP-KE-19-1-08445-PR001

Kooperatinė
bendrovė „Žalių
laukų
kooperatyvas“

KB „Žalių laukų kooperatyvas“ projektas „Augalininkystės produkcijos perdirbimo bazės
steigimas“ (paraiška pateikta 2019 m. rugsėjo 26 d., reg. Nr. 17PP-KE-19-1-08445-PR001)
netinkamas ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos
priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio
produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių 11.2,
15.1, 15.9, 15.10 papunkčiuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų gauti paramą.

3.

17PP-KL-19-1-08536-PR001

UAB „Baltijos
mėsos grupės
logistika“

UAB „Baltijos mėsos grupės logistika“ projektas „UAB „Baltijos mėsos grupės logistika“
mėsos produktų rinkodaros efektyvinimas“ (paraiška pateikta 2019 m. rugsėjo 30 d., reg. Nr.
17PP-KL-19-1-08536-PR001) netinkamas ES paramai gauti pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“, nes neatitinka
Įgyvendinimo taisyklių 15.15.1 papunktyje nustatyto tinkamumo gauti paramą kriterijaus.

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

Paraiškos kodas

Pareiškėjo
pavadinimas

Prašoma paramos suma,
Eur

Priežastys ir motyvai

3

1.

17PP-KK-19-1-08540-PR001

ŽŪK „Pienas LT“

592 871

2.

17PP-KU-19-1-08525-PR001

UAB „BIOVELAUTENOS MĖSA“

1 299 900

3.

17PP-KV-19-1-08441-PR001

UAB „ORIVEGA“

999 932

Pavesti Agentūrai pateikti išsamią informaciją apie
šio ir ankstesnių ŽŪK „Pienas LT“ finansuotų
projektų (2010 m. ir 2016 m.) investicijas, susijusias
su pieno baltymų koncentrato gamybos įranga,
siekiant įsitikinti, ar nėra finansuojamos tos pačios
investicijos du kartus, ir apie jų būtinumą pagal
gamybos apimtis pateikiant palyginimui lentelę su
išlaidomis bei gamybos apimtimis (iš anksčiau
pateiktų paraiškų).
Pavesti Agentūrai išsiaiškinti ir gauti oficialų
išaiškinimą iš „Energijos skirstymo operatoriaus“ dėl
numatomų statyti elektros pastočių nuosavybės teisės
priklausymo.
Pavesti Agentūrai išsiaiškinti dėl verslo plane
pateiktų finansinių prognozių (įsigyjamos žaliavos
kainos atitikimo rinkos kainoms).
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