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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“
1. 17PP-KK-19-1-08541-PR001
Skirti paramą projektui įgyvendinti
44,89993
UAB „Ekofrisa“
303 581
Siūloma
maksimali
paramos
suma, Eur

IŠ VISO

303 581

PAK 2006-11-10 I PAK protokolas
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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-KP-19-1-08544-PR001

ŽŪK
„Panevėžio
aruodas“

ŽŪK „Panevėžio aruodas“ projektas „Augalininkystės produkcijos perdirbimo bazės steigimas“
(paraiška pateikta 2019 m. rugsėjo 30 d., reg. Nr. 17PP-KP-19-1-08544-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“. Įgyvendinimo taisyklių1 15.22 papunktyje įtvirtinta, kad parama
teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus žuvininkystės ir
akvakultūros produktus) produktų perdirbimui ir (arba) rinkodarai. Galutinis produktas gali būti
ir ne Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktas, tačiau tokiu atveju jis turi būti
skirtas maistui ir (arba) pašarams. Pareiškėjas planuoja perdirbti kanapes (kanapių lapelius) bei
iš jų gaminti natūralų CBD aliejų bei CBD kristalų izoliatą. Pažymėtina, kad šie produktai nėra
nurodyti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede ir nėra skirti maistui ir (arba)
pašarams.
Remiantis Įgyvendinimo taisyklių 15.27 papunkčiu, parama neteikiama kaimo vietovėje
registruotoms ir veiklą vykdančioms labai mažoms ir mažoms įmonėms, jei galutinis perdirbimo
procese gautas produktas nėra nurodytas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.
Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad Pareiškėjas neatitinka Įgyvendinimo taisyklėse numatytų
tinkamumo gauti paramą sąlygų ir reikalavimų, todėl parama negali būti teikiama, o pagal šiuo
metu galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus tokia veikla negali būti remiama.

2.

17PP-KV-19-1-08439-PR001

UAB „Eurilata“

UAB „Eurilata“ projektas „Žemės ūkio produkcijos perdirbimo bazės plėtra“ (paraiška pateikta
2019 m. rugsėjo 24 d., reg. Nr. 17PP-KV-19-1-08439-PR001) netinkamas ES paramai gauti
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį

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 taisyklės, taikomos nuo 2019 metų, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 3D-356
„Dėl 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 2019 metų patvirtinimo“ (originali redakcija).
1
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turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba)
plėtrą“, nes neatitinka Įgyvendinimo taisyklių1 15.3 papunktyje nustatytų sąlygų ir reikalavimų
gauti paramą, kadangi nustatyta, jog projekto metu planuojama įsigyti įranga, įrenginiai ir
technika nebus sukonstruoti, įrengti ir laikomi jiems tinkančiose pagal paskirtį patalpose.
Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, kad projekte numatytos įsigyti išlaidos – netinkamos
finansuoti.
1.3. Atsižvelgiant į Projektų atrankos komiteto pateiktus argumentus ir papildomą informaciją grąžinti Agentūrai pervertinti projektus:
Eil.
Nr.

1.

2.

Paraiškos kodas

17PP-KS-19-1-08483-PR001

17PP-KV-19-1-08449-PR001

Pareiškėjo
pavadinimas

S. Krivicko įmonė
„Fasma“

UAB „Biogami“

Prašoma paramos suma,
Eur

Priežastys ir motyvai

666 681

Pavesti Agentūrai patikslinti galimą paramos sumą
projektui, atsižvelgiant į tai, kad dalis pareiškėjo
pagamintų galutinių produktų nepatenka į Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau yra
skirti maistui ir (arba) pašarams pagal Įgyvendinimo
taisyklių 15.22 ir 18.3 papunkčius.

1 040 000

Pavesti Agentūrai išsiaiškinti ar ekologiškos košės
kūdikiams ir vaikams patenka į Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo I priedą bei patikslinti prašomą
paramos sumą. Taip pat patikslinti ar užtikrinami
tinkami projekto finansavimo šaltiniai (akcininkų
sprendimas didinti įstatinį kapitalą, akcijų išleidimas).

3.

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

ŽŪK „Pienas LT“

592 871

Pavesti Agentūrai patikslinti projekto finansavimo
skolintomis lėšomis šaltinius, siekiant įsitikinti
paskolą suteiksiančios kredito įstaigos tinkamumu.

4.

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

UAB „ORIVEGA“

999 932

Pavesti Agentūrai patikslinti ir pagrįsti tinkamas
finansuoti išlaidas.

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

UAB „BIOVELAUTENOS MĖSA“

1 299 900

Pavesti Agentūrai išsiaiškinti kaip elektros pastotės
pagerins bendrus įmonės veiklos rezultatus, pateikti jų
galingumus, patikslintas specifikacijas bei pagrįsti
kainas.

5.
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Posėdžio pirmininkas

Egidijus Viskontas

Posėdžio sekretorius

Jurgita Veličkienė

Posėdžio nariai:
............................

Miglė Gudaitienė

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

Irina Budnikienė

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

Evaldas Pranckevičius

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

Jolita Martutaitytė

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

Milda Jusienė

