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Posėdžio pirmininkė – Virginija Baltraitienė, žemės ūkio ministrė, Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto pirmininkė.
Posėdžio sekretorė – Gailutė Pikūnaitė, Žemės ūkio ministerijos (toliau – ŽŪM) Kaimo plėtros
departamento Programų priežiūros ir vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė.
Dalyvauja Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įgyvendinimo stebėsenos komiteto
(toliau – Komitetas) nariai, ŽŪM ir EK atstovai (dalyvių sąrašas (1 priedas) pridedamas).
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl įžanginio žodžio ir darbotvarkės tvirtinimo.
2. Dėl Komiteto sprendimų, priimtų iki oficialaus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos (toliau – Programa) patvirtinimo Europos Komisijoje (toliau – EK):
2.1. Dėl Komiteto darbo reglamento tvirtinimo (2 priedas);
2.2. Dėl Programos priemonių atrankos kriterijų, kuriems pritarta rašytinės procedūros metu
2014 m. gruodžio mėn., tvirtinimo (3, 4 priedai).
3. Dėl Programos priemonių atrankos kriterijų svarstymo (5 priedas):
3.1. Dėl priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama
profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ projektų atrankos kriterijų;
3.2. Dėl priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“
projektų atrankos kriterijų;
3.3. Dėl priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiems ūkiams“ projektų
atrankos kriterijų;
3.4. Dėl priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į
žemės ūkio valdas“ projektų atrankos kriterijų;
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3.5. Dėl priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno
nesiekiančioms investicijoms aplinkosauginių tikslų ir aukštos gamtinės vertės vietovėse viešosios
gerovės vertės pasiekimui“ veiklos „Meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas“ projektų
atrankos kriterijų;
3.6. Dėl priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ projektų atrankos
kriterijų;
3.7. Dėl priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama vietiniams
keliams“ projektų atrankos kriterijų;
3.8. Dėl veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ priemonės projektų atrankos kriterijų;
3.9. Dėl veiklos „Leader“ veiklos srities „Parama vietos projektams įgyvendinti pagal vietos
plėtros strategijas“ projektų atrankos kriterijų.
4. Dėl informavimo apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą ir viešinimo pagal
Programos priemones 2015 metų plano svarstymo (6 priedas).
1. SVARSTYTA. Įžanginis žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
V. Baltraitienė pasveikino gausiai susirinkusius dalyvius su ilgai laukta naujiena – vasario 13 d.
Europos Komisija savo sprendimu C(2015)842 patvirtino Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programą. Ministrė pasidžiaugė, kad Lietuvos kaimo plėtros programa yra tarp pirmųjų 27 patvirtintų iš
118 visoje ES ir padėkojo socialiniams partneriams, EK ir ministerijos komandai už konstruktyvų indėlį
ir pastangas rengiant bei derinant šį svarbų dokumentą.
Ministrė pažymėjo, kad sudarant Komitetą

buvo atsižvelgta į naujosios Kaimo plėtros

programos siekius ir intervencijų sritis bei siekiama išlaikyti atstovaujamų kaimo plėtros sričių ir
sektorių bei institucijų ir organizacijų pusiausvyrą.
V. Baltraitienė pabrėžė, jog šiais metais visų laukia intensyvus ir atsakingas darbas pradedant
Programos administravimą ir lėšų skirstymą paramos gavėjams. ES teisės aktais numatyta, kad
Stebėsenos komitetas per 4 mėn. nuo Programos patvirtinimo turi pateikti nuomonę dėl paraiškų pagal
Programos priemones ir veiklos sritis atrankos kriterijų, taip pat patvirtinti viešinimo strategiją, spręsti
kitus klausimus.
Bendru sutarimu pritarta posėdžio darbotvarkei. Ministrė pristatė atvykusius EK atstovus, kurie
atsakingi už Lietuvos Programos priežiūrą ir suteikė jiems žodį.
F. Lozano pasveikino patvirtinus Programą pirmajame etape (trisdešimtuke). F. Lozano taip pat
pažymėjo, kad naujuoju 2014–2020 m. programiniu laikotarpiu taikoma ES teisine baze siekiama
užtikrinti efektyvesnių rezultatų pasiekimą įgyvendinant kaimo plėtros tikslus. EK atstovas priminė, kad
siekiant Lietuvos kaimo plėtros programos patvirtinimo Lietuva priėmė vieną iš esminių EK siūlymų –
padidino lėšas aplinkosaugos ir klimato priemonėms.
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Taip pat pažymėta, kad Programa gali būti keičiama, atsižvelgiant į iškilusius poreikius, todėl
labai svarbus Komiteto narių indėlis bendradarbiaujant su paramos gavėjais. Pabrėžė, kad EK ir toliau
kels didelius reikalavimus ES valstybėms narėms Programos administravimo skaidrumo užtikrinimui
atsižvelgiant į Audito rūmų nustatytų klaidų lygio mažinimo reikalavimus.
NUTARTA. Pritarti posėdžio darbotvarkei.
2.

SVARSTYTA. Komiteto sprendimai, priimti iki oficialaus Programos patvirtinimo EK.

2.1. SVARSTYTA. Komiteto darbo reglamento tvirtinimas.
2.2. SVARSTYTA. Programos priemonių atrankos kriterijų, kuriems pritarta rašytinės
procedūros metu 2014 m. gruodžio mėn., tvirtinimas.
Komiteto pirmininkė V. Baltraitienė priminė, kad Komitetas 2014 m. lapkričio 4 d. posėdyje
pritarė laikinajam Komiteto darbo reglamentui, o 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn. vykusių rašytinių
apklausų metu buvo pritarta priemonių „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ ir „Leader“ veiklos „Parengiamoji parama“ paramos paraiškų
atrankos kriterijams. Ministrė pabrėžė, jog po oficialaus Programos patvirtinimo Komitetas turi
oficialiai patvirtinti prieš tai priimtinus laikinus sprendimus, todėl šie klausimai yra įtraukti į posėdžio
darbotvarkę ir siūloma dėl jų balsuoti.
Komiteto narių balsavimas: už – 25; susilaikė –1.
NUTARTA:
1. Patvirtinti Komiteto darbo reglamento projektą.
2.

Pritarti 2014 m. lapkričio–gruodžio mėn. vykusių rašytinių apklausų metu svarstytiems

Programos priemonės „Investicijos į materialinį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės
ūkio valdas“ ir priemonės „Leader“ veiklos srities „Parengiamoji parama“ paramos paraiškų atrankos
kriterijams.
3. SVARSTYTA. Programos priemonių, veiklos sričių projektų atrankos kriterijai. Pranešėja
Kaimo plėtros departamento direktorė V. Daugalienė pristatė siūlomus paramos projektų atrankos
kriterijus (5 priedas).
Kalbėjo: F. Lozano, V. Baltraitienė, G. S. Cironka, E. Stanionienė, V. Daugalienė, V. Ruzgas, J.
Sviderskis, A. Stankaitienė, A. Ruzgas, K. Jankauskas, A. Maziliauskas, S. Obelevičius, L.
Bartkevičius.
3.1. SVARSTYTA. Priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities
„Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ projektų atrankos kriterijai. V. Daugalienė pristatė
siūlomus projektų atrankos kriterijus ir informavo, kad minimalus pereinamasis balas – 40.
V. Ruzgas pasiteiravo, kodėl iš kriterijų padidinimo išnyko papildomi balai projektams, kuriuose
dalyvauja lektoriai su mokslo daktaro laipsniu.
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V. Baltraitienė atsakė, kad dėl lektorių, turinčių daktaro laipsnį, dalyvavimo draudimų
neatsiranda, bet nutarta neskatinti 2–3 institucijų galimybių uždirbti papildomus balus, be to, panaikinta
tikimybė daktaro laipsnius turinčių lektorių fiktyviam dalyvavimui projektuose.
K. Jankauskas pritarė projektų atrankos skaidrumo principui ir pasisakė prieš diskriminuojantį
specifinių reikalavimų kėlimą.
V. Baltraitienė pasisakė už patirties skatinimą veiklos srityje „Parama profesiniam mokymui ir
įgūdžiams įgyti“ suteikti 15 balų.
A. Maziliauskas pritarė preferenciniams balams už kvalifikaciją projekte ir sutiko su patirties
skatinimu bei pasiūlė ją vertinant nurodyti projekto aprašo kriterijuose.
A. Stankaitienė pritarė, kad institucinė patirtis ir lektorių patirtis, išskirta 2 ir 3 kriterijumi, dera
tarpusavyje.
L. Bartkevičius suabejojo, ar teisinga reikalauti lektoriaus patirtį įrodyti darbo sutartimi.
G. Umbrasas atkreipė dėmesį, jog nurodyti kriterijų balai skatina masiškumą ir pasiūlė neprarasti
mokymuose kokybės.
V. Baltraitienė pasiūlė įvertinti tai, kad pareiškėjų, kuriems bus skiriami šie mokymai, bus labai
didelis skaičius, nes jiems ši kvalifikacija bus reikalinga administruojant kitas priemones. Kokybės ir
kiekybės santykis turėtų būti išsaugotas ir garantuotas patirtimi.
M. Šilininkas susirūpino, kad pagal nustatytus kriterijus laimėtų bazinę kvalifikaciją turintys
lektoriai, bet ne specifines kokybines žinias sukaupę lektoriai.
V. Dvilaitis pasisakė už lygių galimybių išlaikymą tarp lektorių.
A. Stankaitienė pasisakė už praktinį specialistų panaudojimą ir dalyvavimą atrankoje, o ne
aukštus mokslinius laipsnius turinčių dėstytojų atranką. Priminė, jog dar atitiktis bus pirmiausia
vertinama pagal tinkamumo kriterijus. Pasiūlė darbo sutarties formuluotę keisti į „juridinę galią
turinčius dokumentus“.
A. Baravykas atkreipė dėmesį, kad gyvulininkystės sektoriuje dažnai atsiranda specialių žinių,
kurioms įgyti samdomi lektoriai iš užsienio, poreikis.
Č. Tallat-Kelpša pritarė, kad ir žvėrininkystės sektoriuje, kuris pagamina 2,5 proc. pasaulinės
produkcijos, taip pat yra labai aktualūs išskirtiniai specialių žinių mokymai, kurie samdomi iš užsienio.
V. Daugalienė paaiškino, kad šiai priemonei Programoje yra aiškiai apibrėžti tinkami paramos
gavėjai – tai mokslo, studijų ir mokymo institucijos ir įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį
suaugusiųjų mokymą, kurių ratas yra platus ir jų paraiškoms vertinti ir bus taikomi atrankos kriterijai.
Priminė, kad išskirtinėms specifinėms žinioms gauti Programoje yra numatyta konsultavimo priemonė.
NUTARTA. Pritarti „Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti“ projektų atrankos
kriterijams „darbo sutartis“ pakeičiant „įrodomi juridinę galią turinčiais dokumentais“.
3.2. SVARSTYTA. Priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų
įsikūrimui“ projektų atrankos kriterijai.
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V. Daugalienė pristatė siūlomus projektų atrankos kriterijus ir informavo, kad minimalus
pereinamasis balas – 35. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko
privalomojo mažiausio 35 balų skaičiaus, paramos paraiška yra atmetama.
J. Talmantas pasiteiravo, kokia lėšų suma skirta šiai veiklos sričiai 2015 metams. Taip pat
domėjosi, kaip vertinamas valdos padalijimas.
V. Daugalienė atsakė, kad 2015 m. veiklos sričiai „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ skirta
10,8 mln. Eur.
S. Cironka papildė, kad žemės ūkio ministro įsakymu yra patvirtinta Dirbtinai sukurtų sąlygų
metodika, tačiau, atsižvelgiant į paramos jauniesiems ūkininkams specifiškumą, ši metodika bus
papildyta, įvertinant galimą riziką, susijusią su valdų padalijimu. V. Dvilaitis atkreipė dėmesį, kad 20
prioritetinių balų suteikimas jauniesiems ūkininkams iki 30 metų amžiaus galėtų būti traktuojamas kaip
lygių galimybių pažeidimas.
EK atstovas F. Lozano patikino, kad toks atrankos kriterijus galimas ir yra tinkamas, nes jis
atitinka ir ES politikos nuostatas, ir Lietuvos Programos tikslus, kadangi ES ir ypač Lietuvos žemės ūkio
sektoriuje daugiausia dirba vyresnio amžiaus žmonės.
V. Baltraitienė patikslino, jog šiuo metu Lietuvoje ūkininkauja 45 proc. pensinio amžiaus
žmonių ir situaciją būtina keisti. Taip pat pabrėžė, kad ūkininkų iki 30 metų amžiaus skatinimas nėra
tinkamumo kriterijus, o tik atrankos kriterijus, už kurį suteikiami prioritetiniai balai, todėl jis neužkerta
paramos galimybių ir kitų amžiaus grupių ūkininkams (iki 40 metų pagal šią veiklos sritį).
S. Stasiulis paklausė, ar nereiktų diferencijuoti 10 balų suteiktam prioritetui „ne mažiau 5 ha
nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų pareiškėjui“ įtraukiant ir mažesnes valdas.
V. Baltraitienė taip pat akcentavo, jog pagal šią veiklos sritį teikiama parama skatinamos
įsikūrimo galimybės ir pasidžiaugė, jog pavyko su EK susitarti dėl paramos sumos, siekiančios 50–60
tūkst. Eur jaunųjų ūkininkų įsikūrimui, tuo tarpu kaimyninėje Lenkijoje pagal šią veiklos sritį bus
mokama 25 tūkst. Eur, o Latvijoje – 40 tūkst. Eur.
G. S. Cironka teigė, kad teikiant paramą pagal šią veiklos sritį bus skatinamas jaunasis
ūkininkas, turintis verslo planą su aiškia ūkininkavimo vizija ir bus remiami tik geriausi projektai.
V. Daugalienės teigimu naujasis programinis laikotarpis pasižymės didele finansine disciplina biudžetas bus griežtai planuojamas, siekiama išvengti biudžeto perskirstymų.
V. Baltraitienė pasiūlė nuostatą, kad svarbu atrinkti ir skirti paramą geriausias verslo idėjas
turėsiantiems jaunųjų ūkininkų ūkiams, išlaikant reikalavimus rezultatui pasiekti. Pasiūlė projektų
atranką planuoti 2015, 2016, 2017 metams, o ne laikotarpio įgyvendinimo pabaigai.
NUTARTA. Pritarti šiems veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ projektų
atrankos kriterijams:
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1. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis,
kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo
planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 20 balų;
2. Ūkis kuriamas iš nepadalytų valdų – suteikiama 15 balų;
3. Pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų –
suteikiama 10 balų;
4. Pareiškėjas turi aukštąjį ir (arba) profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą – suteikiama 10
balų;
5. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų
skaičius):
5.1. iki 30 metų suteikiama 20 balų;
5.2. nuo 30 metų iki 40 metų suteikiama 15 balų.
6. Pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. –
suteikiama 10 balų.
7. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, –
suteikiama 15 balų.
3.3. SVARSTYTA. Priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems
ūkiams“ projektų atrankos kriterijai.
V. Daugalienė pristatė siūlomus projektų atrankos kriterijus ir pabrėžė, kad minimalus
pereinamasis balas – 35.
A. Maziliauskas pasiteiravo, koks verslo plano įgyvendinimo maksimalus laikotarpis.
EK atstovė E. Stanionienė paaiškino, kad į 5 metų laikotarpį įeina ir verslo plano įgyvendinimas,
ir paramos išmokėjimas.
NUTARTA. Pritarti šiems priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama
smulkiesiems ūkiams“ projektų atrankos kriterijams:
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba
mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos iš gyvulininkystės veiklos,
įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15
balų;
2. Ūkis paramos paraiškos pateikimo metu turi mažesnį ekonominį dydį, išreikštą produkcijos
standartine verte:
-nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;
-nuo 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;
-nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
-nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius - pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
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4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas produkcijos
standartine verte, yra didesnis:
4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine
verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiama 25 balai;
4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine
verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų.
5. paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas
žemės ūkio kooperatyvu:
5.1. jei daugiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;
5.2. jei nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų.
6. Projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių,
suteikiama 10 balų.
3.4. SVARSTYTA. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ projektų atrankos kriterijai. V. Daugalienė pristatė siūlomus projektų
atrankos kriterijus ir informavo, kad minimalus pereinamasis balas – 35.
J. Sviderskis pasidžiaugė, kad šia parama pasinaudos daugiau smulkiųjų ūkininkų nei per praeitą
2007–2013 m. programinį laikotarpį ir atsižvelgiant į Vyriausybės teikiamus prioritetus gyvulininkystei,
sodininkystei, uogininkystei ir daržininkystei pasiūlė suteikti papildomų 10 prioritetinių balų
projektams, įgyvendinamiems šiose srityse. Pasiūlė visose priemonėse pirmumą teikti aktyviam ir
socialiai atsakingam verslui kaime.
V. Baltraitienė pasiūlė pakoreguoti prioritetinius balus mažinant juos už ūkio subjekto
ekonominės veiklos efektyvumo kriterijų. Taip pat pritarė siūlymui skatinti tiek pripažintus kooperatyvų
narius, tiek narius, esančius asociacijose.
V. Dvilaitis papildė, jog lygių galimybių įstatymas nereguliuoja prioritetų ūkinės veiklos
atžvilgiu, taigi tai neprieštarautų jo nuostatoms.
A. Baravykas patikslino, kad prioritetais būtų vertinamas projektas, o ne ūkio dydis ar jo
ekonominis išsivystymas.
EK atstovė E. Stanionienė atkreipė dėmesį, kad paramos lėšos yra ribotos ir jų visoms
problemoms išspręsti nepakaks, be to, Lietuvos kaimo plėtros programos biudžetas 2014–2020 m. yra
mažesnis nei ankstesniame laikotarpyje, todėl, EK nuomone, itin svarbu lėšas sutelkti ir nukreipti į
pagrindines, Programoje jau nurodytas, šalies žemės ūkio problemas (pvz., Programoje prioritetas
numatytas smulkiesiems ūkiams, veikiantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir
daržininkystės sektoriuose). Atrenkant projektus turi būti taikomi projektų atrankos kriterijai,
atitinkantys Programos atskirų priemonių ar veiklos sričių tikslus.
A. Maziliauskas paklausė dėl mokslo įstaigų eksperimentinių, mokomųjų ir bandomųjų ūkių
rėmimo galimybių.
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V. Baltraitienė atsakydama pabrėžė, kad eksperimentiniams mokomiesiems bandomiesiems
(toliau – EMB) ūkiams bus taikomi tokie pat tinkamumo reikalavimai bei sąlygos gauti paramą, kaip ir
kitiems pareiškėjams, pretenduojantiems į paramą pagal šią veiklos sritį. Pavyzdžiui, bus taikomas
tinkamumo reikalavimas gauti ne mažiau 50 proc. pajamų iš žemės ūkio veiklos ir pan.
G. S. Cironka papildė, jog EMB ūkiams, kaip ir kitiems ūkiams, galimas didesnis paramos
intensyvumas numatytas už dalyvavimą Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektuose.
K. Jankauskas siūlė suteikti prioritetinius balus asociacijų nariams, nes tai yra sėkmingos
praktikos požymis, asociacijos padeda tobulėti, ieško optimalių verslo sprendimų.
S. Dimaitis pasiūlė skatinti žaliojo diplomo turėtojus, kurie priima studentus žemės ūkio veiklos
praktikai atlikti.
G. S. Cironka pasiūlė daugiau prioritetinių balų suteikti ūkio subjektams, ilgesnį laikotarpį
esantiems pripažinto žemės ūkio kooperatyvo ar asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos nariais.
F. Lozano atkreipė dėmesį, kad EK skatina įtraukti mokymus, kaip horizontalų prioritetą,
taikomą visoje ES. Pritarė, kad investicinėse priemonėse pirmiausia yra siekiama didinti pelningumą,
tačiau pelningumas didėja ir gerinant verslo kokybę bei inovatyvumą. Todėl atsižvelgiant į priemonių,
veiklos sričių specifiką, kur įmanoma, turėtų būti įtraukiami mokymai, kaip žinių perteikimo ir
inovacijų skatinimo priemonė.
NUTARTA. Pritarti šiems priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“ projektų atrankos kriterijams:
1. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus
projektas – suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo ūkis priskiriamas prie smulkiojo ir vidutinio ūkio kategorijos – suteikiama 20 balų
(paramos paraiškos pateikimo metu ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte
(SP), yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur).
3.

Pareiškėjo

patirtis

prioritetinėje

(gyvulininkystės,

sodininkystės,

uogininkystės,

daržininkystės) veikloje, kuriai prašoma paramos:
3.1. didesnė negu 5 metai – suteikiama 10 balų;
3.2. nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 5 balai.
4. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas (priklausomai nuo prašomos paramos dydžio)
– suteikiama 10 balų:
4.1. ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma daugiau
kaip 50 000 Eur) – suteikiama 10 balų;
4.2. ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 2 proc.
punktais (taikoma, kai prašoma mažiau kaip 50 000 Eur) – suteikiama 10 balų.
5. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas
didžiausias paramos intensyvumas:
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5.1. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai –
suteikiami 5 balai;
5.2. kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų –
suteikiama 10 balų.
6. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo
narys arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys:
6.1.daugiau negu 5 metus – suteikiami 5 balai;
6.2. nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 2 balai.
7. Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų.
8. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas – suteikiama 15 balų.
9. Pareiškėjas (ūkininkas ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki
paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų
laikymusi ūkio veikloje (pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – suteikiami 5 balai.
10. Pareiškėjas dalyvavo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje
,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos
sritį arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas klausimais dėl ūkio
atitikties teisės aktų nustatytiems valdymo bei geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams –
suteikiami 5 balai.
3.5. SVARSTYTA. Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno
nesiekiančioms investicijoms aplinkosauginių tikslų ir aukštos gamtinės vertės vietovėse viešosios
gerovės vertės pasiekimui“ veikla „Meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas“ projektų
atrankos kriterijai. V. Daugalienė pristatė siūlomus svarstyti paramos priemonių kriterijus ir informavo,
kad pereinamasis balas – 40.
J. Talmantas atkreipė dėmesį į ūkininkų problemas Šilutės rajone, kur šienaujant pievas atsiranda
prieštaravimas tarp tiesioginių išmokų terminų ir meldinių nendrinukių buveinių saugojimo apribojimo
reikalavimų, todėl pasiūlė papildyti ir išskirti papildomą kriterijų – iki 5 metų dalyvaujantiems
įgyvendinant agrarinės aplinkosaugos priemones skiriama 10 balų.
S. Jasius pritarė naujam išskirtam terminui iki 5 metų dalyvaujantiems įgyvendinant agrarinės
aplinkosaugos priemones skirti10 balų.
V. Daugalienė paklausė, ar 25 balai skiriami už dalyvavimą įgyvendinant abi priemones, tiek
„Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose
pievose“, tiek „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, ir
pasiūlė patikslinti ir palikti vieną priemonę.
NUTARTA:
1. Papildyti ir išskirti papildomą kriterijų – iki 5 metų dalyvaujantiems įgyvendinant agrarinės
aplinkosaugos priemones skiriama 10 balų.
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2.

Pritarti pateiktiems priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama pelno

nesiekiančioms investicijoms aplinkosauginių tikslų ir aukštos gamtinės vertės vietovėse viešosios
gerovės vertės pasiekimui“ veiklos srities „Meldinių nendrinukių populiacijos buveinių išsaugojimas“
pakoreguotiems projektų atrankos kriterijams.
3.6. SVARSTYTA. Priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ projektų
atrankos kriterijai. Minimalus praeinamas balas – 50.
A. Baravykas pasiūlė papildyti pareiškėjais, kurie yra žemės ūkio kooperatyvo arba asociacijos
nariai – suteikiama 30 balų.
G. S. Cironka paprašė patikslinti, ar 20 balų suteikiama tiems pareiškėjams, kurie yra dalyvavę
mokymuose pagal registruotas mokymų programas.
S. Jasius paaiškino, kad trečiąjį atrankos kriterijų atitinkančiais būtų laikomi tie pareiškėjai,
kurie yra dalyvavę programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro patvirtintuose
mokymuose, kuriems suteiktas mokymo programos kodas.
NUTARTA. Pritarti pateiktiems priemonės „Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“
pakoreguotiems projektų atrankos kriterijams.
3.7. SVARSTYTA. Priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“
veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Parama
vietiniams keliams“ projektų atrankos kriterijai.
V. Daugalienė pristatė siūlomus svarstyti paramos priemonių kriterijus ir nurodė, kad
minimalus praeinamas balas – 30.
J. Sviderskis pasiteiravo, kokia metodika remiantis buvo skirstomi paramos vietiniams keliams
atrankos kriterijai ir ar bus išvengta subjektyvumo skirstant lėšas.
V. Baltraitienė pasidžiaugė, jog ši parama atsirado sėkmingai bendradarbiaujant su Susisiekimo
ministerija, pareiškėja yra Lietuvos automobilių kelių direkcija ir tai bus naujos gerosios praktikos
pavyzdys. Patvirtino, jog iš viso priemonei skiriama 14481 mln. Eur „Pagrindinės paslaugos ir kaimų
atnaujinimas kaimo vietovėse“ ir 50 proc. paramos skirs Susisiekimo ministerija.
V. Daugaliene papildė, jog darbo grupėje dėl kelių atrankos dalyvaus regionų plėtros tarybos,
todėl bus siekiama išvengti vietinio subjektyvumo.
K. Jankauskas pritarė 2 institucijų pagirtinam bendradarbiavimo pavyzdžiui.
EK atstovas F. Lozano pritarė, jog tai puikus 2 institucijų bendradarbiavimo pavyzdys, o
atrankos kriterijai atrodo aiškūs ir lengvai patikrinami. Tačiau bendrai pastebėjo, kad kai kurių
priemonių siūlomus atrankos kriterijus (įskaitant jų skaičių) dar būtų galima supaprastinti labiau
susiejant su Programos tikslais, pavyzdžiui, priemonės „Leader“ vietos plėtros strategijų atrankos
kriterijų taikymas yra sudėtingesnis ir sunkiau administruojamas.
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F. Lozano taip pat atkreipė dėmesį, jog skaidrumo principui užtikrinti skiriant paramą labai
svarbu laikytis minimalaus praeinamo balo.
V. Baltraitienė padėkojo EK atstovui už bendradarbiavimą, pateiktas vertingas pastabas.
NUTARTA. Pritarti pateiktiems priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“
veiklos „Parama vietiniams keliams“ projektų atrankos kriterijams.
3.8. SVARSTYTA. Veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ priemonės projektų atrankos
kriterijai. Veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ priemonės projektų atrankos kriterijai.
V. Daugalienė pristatė siūlomus svarstyti paramos priemonių kriterijus ir informavo, kad
minimalus praeinamas balas – 30.
K. Jankauskas pasiteiravo dėl pareiškėjo įnašo mokėjimo sąlygų ir terminų ir pasiūlė pareiškėjo
mokamą sumą išskirstyti dalimis.
V. Baltraitienė pasiūlė ieškoti dialogo su savivalda bei Socialinių reikalų ir darbo ministerija,
jei reikia padėti socialiai remtinų pareiškėjų grupei.
V. Daugalienė priminė, jog šią paramą ŽŪM administruoja prisiėmusi įsipareigojimus viešajam
interesui dėl asbesto šalinimo programos, nors tai nėra žemės ūkio sritis, ir suabejojo, ar ŽŪM tuos
įsipareigojimus turėtų išplėsti.
NUTARTA. Pritarti veiklos „Asbestinių stogų dangos keitimas“ priemonės projektų atrankos
kriterijams.
3.7. SVARSTYTA. Veiklos „Leader“ veiklos srities „Parama vietos projektams įgyvendinti
pagal vietos plėtros strategijas“ projektų atrankos kriterijai.
V. Daugalienė pristatė siūlomus svarstyti paramos priemonių kriterijus ir informavo, kad
pereinamas balas – 70.
V. Baltraitienė pasitikslino, kiek VVG valdyboje dirba žmonių.
V. Daugalienė atsakė, kad 11 asmenų.
A. Stankaitienė atkreipė dėmesį, kad pagal pateiktus kriterijus paraiškas įvertinti bus sunkoka,
neišvengiant subjektyvumo, nes pagal pateiktus 2 punkto kriterijus sunku įrodyti pagrįstumą, todėl
nerimavo dėl atsirandančios skundų rizikos. Strategijos kokybė matuojama, kiek ji nuspėja realius
tikslus, todėl siūlė kriterijus suskirstyti procentiniais vienetais.
K. Indriošienė atsakė, kad strategija turi pasiekti deklaruotus rodiklius, nes už tai yra skiriama
parama.
S. Obelevičius pritarė, kad labai sunkus uždavinys paruošti bendruomenes, kad jos imtųsi darbo
vietų kūrimo.
N. Tirevičienė pastebėjo, kad rezultatus galima bus pamatyti iš SSGG analizės, nes juos reikia
pagrįsti ir pamatuoti tikslų pasiekimą. Papildė, kad Leader tikslai neapsiriboja tik darbo vietų kūrimu
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kaime, bet ir apima įvairius mokymus, kad padrąsintų kaimo gyventojus imtis nuosavo verslo.
VVG valdymo organo veiklos sėkmė – pritraukti naujus narius ir skatinti jų aktyvumą.
V. Daugalienė pritarė, kad siekiant išvengti rizikos dar reikia patobulinti strategijų rengimo
kriterijus, bet patikino, kad atliktas didelis darbas ir pravesta nemažai diskusijų, kurios suformavo šiuos
kriterijus, ir pasiūlė juos patvirtinti, tuo labiau, kad praeinamumo balas yra aukštas.
K. Jankauskas pasiūlė įtraukti papildomų, labiau pamatuotų rodiklių, darbo vietų kūrimą pasiūlė
matuoti verslo liudijimų ir pan. dokumentų skaičiaus kriterijumi.
G. S. Cironka atsakė, kad projektai bus vertinami konkretesniais kriterijais, tvirtinami strategijų
rengimo kriterijai šiuo metu matuojami suderinamumu su žemės ūkio politika ir pan.
NUTARTA. Pritarti veiklos „Leader“ veiklos srities „Parama vietos projektams įgyvendinti
pagal vietos plėtros strategijas“ projektų atrankos kriterijams.
4.

SVARSTYTA. Informavimo apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą ir

viešinimo pagal Programos priemones 2015 metų plano svarstymas.
Planą pristatė Ekonomikos ir tarptautinio bendradarbiavimo departamento vyr. specialistė B.
Varneckytė (6 priedas).
V. Ruzgas pasiteiravo, kokiam laikotarpiui šio plano veikla suplanuota ir kiek tam bus skiriama
paramos lėšų.
V. Baltraitienė atsakė, kad bus skiriama 7,4 mln Eur (25,68 mln. Lt) 3 metų laikotarpiui. Tai yra
svarbios paramos viešinimo ir informavimo per regionines ir kt. kaimui skirtas medijos priemones lėšos.
V. Daugalienė papildė, jos tai bendros ŽŪM ir NMA lėšos.
A. Maziliauskas pasiūlė kai kurių priemonių viešinimo strategiją nukreipti per jaunąją kartą, kad
kuo daugiau jų pasirinktų žemdirbio profesijas.
J. Butkevičienė papildė, kad jau šiandien vykdoma viešinimo programa „Aš – super ūkininkas“,
tai viešinimo strategija, skirta moksleiviams, studentams. ŽŪM vykdo politikos ir strategijos viešinimą,
o NMA viešina konkrečius pavyzdžius.
A. Stankaitienė pagyrė, kad ministerija visada turėjo pavyzdingą Programos viešinimo strategiją
lyginant su kitomis programomis ir palinkėjo išnaudoti sukauptą patirtį ir ateityje.
K. Jankauskas atkreipė dėmesį, kad visur nurodytos vykdytojos yra NMA ir ŽŪM, pasiteiravo,
kaip tai vyks praktiškai.
B. Varneckytė paaiškino, kad šiuo metu pristatytas viešinimo planas, o artimiausiu metu bus
pristatyta viešinimo strategija, kurioje bus išdėstyti Komiteto posėdyje paminėti pasiūlymai.
Ž. Morkvėnas pakomentavo, kad agrarinės aplinkosaugos viešinimo srityje buvo atliktas tyrimas,
kuris parodė, kad ekonominė motyvacija nėra pati svarbiausia, svarbiau būtų paviešinti socialinio ir
aplinkosauginio poveikio vertę.
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NUTARTA. Pritarti informavimo apie Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramą ir
viešinimo pagal Programos priemones 2015 metų planui.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

Virginija Baltraitienė

Gailutė Pikūnaitė

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONIŲ ATRANKOS KRITERIJAI

Nr.
1.

Siūlomi atrankos kriterijai
PRIEMONĖS ,, ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA PROFESINIAM MOKYMUI
IR ĮGŪDŽIAMS ĮGYTI“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjas planuoja apmokyti naudos gavėjų:
- daugiau nei 300 - suteikiami 25 balai;
- nuo 200 iki 300 įskaitytinai - suteikiama 15 balų;
- nuo 100 iki 199 - suteikiama 10 balų.
2. Pareiškėjo patirtis, įgyvendinant panašius projektus, susijusius su mokymu žemės, maisto, miškų ūkio ar kaimo plėtros srityse daugiau negu 5
metai - suteikiama 15 balų.
3. Mokymo kursus veda lektoriai, kurie ugdomąja, šviečiamąja ar mokslo sklaidos veikla, susijusia su numatomo mokomojo renginio turiniu,
užsiima daugiau kaip 3 metus (įrodoma juridinę galią turinčiais dokumentais) - suteikiama 20 balų.
4. Suplanuoti mokymai bus vykdomi:
visuose Lietuvos rajonuose - suteikiama 30 balų;
- daugiau nei 30 rajonų įskaitytinai - suteikiama 15 balų;
- iki 30 rajonų - suteikiami 5 balai.
5. Projekte numatomi mokymai, susiję su geros agrarinės būklės reikalavimų laikymusi ūkio veikloje, agrarine aplinkosauga ir klimato kaita –
suteikiama 10 balų.
Minimalus pereinamasis balas – 40.

2.

PRIEMONĖS ,,ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos
iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 20 balų.
2. Ūkis kuriamas iš nepadalintų valdų – suteikiama 15 balų.
3. Pareiškėjas turi ne mažiau kaip 5 ha nuosavybės teise valdomų žemės ūkio naudmenų – suteikiama 10 balų.
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4. Pareiškėjas turi žemės ūkio srities aukštąjį ir (arba) profesinį išsilavinimą – suteikiama 10 balų.
5. Pareiškėjas yra jaunesnio amžiaus (pagal amžiaus kategorijas suteikiamas atitinkamas balų skaičius):
- iki 30 metų – suteikiama 20 balų;
- nuo 30 metų iki 40 metų – suteikiama 15 balų.
6. pareiškėjo ūkio grynasis pelningumas, įgyvendinus verslo planą, bus didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 10 balų.
7. Projektas įgyvendinimas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – suteikiama 15 balų.
Minimalus pereinamasis balas – 35.
3.

PRIEMONĖS ,,ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“ PROJEKTŲ
ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir pajamos
iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų.
2. Ūkis paramos paraiškos pateikimo metu turi mažesnį ekonominį dydį, išreikštą standartinės produkcijos verte:
- nuo 4000 EUR iki 4999 EUR – suteikiama 20 balų;
- nuo 5000 EUR iki 5999 EUR – suteikiama 15 balų;
- nuo 6000 EUR iki 6999 EUR – suteikiama 10 balų;
- nuo 7000 EUR iki 7999 EUR – suteikiama 5 balai.
3. Pareiškėjo amžius (daugiau balų teikiama jaunesniems pareiškėjams):
- iki 40 metų imtinai – suteikiama 15 balų.
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas ūkio dydis, išreikštas standartinės produkcijos verte, yra didesnis:
- pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą standartinės produkcijos verte, nuo 51 proc. ir daugiau – suteikiami 25 balai;
- pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą standartinės produkcijos verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai – suteikiama 15 balų.
5. Paramos gavėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
- daugiau negu 2 metai – suteikiama 15 balų;
- nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų.
6. Projektas įgyvendinimas vietovėse, kuriuose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių – suteikiama 10 balų.
Minimalus pereinamasis balas – 35.
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PRIEMONĖS ,,INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO
VALDAS“ ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjo ūkis priskiriamas smulkaus ir vidutinio ūkio kategorijai – suteikiama 20 balų (paramos paraiškos pateikimo metu ūkio ekonominis
dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur).
2. Pareiškėjo patirtis prioritetinėje (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės) veikloje, kuriai prašoma paramos:
- didesnė negu 5 metai – suteikiama 10 balų;
- nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 5 balai.
2. Gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės projektams – 10 balų.
3. Ūkio subjekto veiklos ekonominis efektyvumas (priklausomai nuo prašomos paramos dydžio) – suteikiama 10 balų:
3.1. ūkio subjekto vidinė grąžos norma yra didesnė kaip 5 proc. (taikoma, kai prašoma daugiau kaip 50 000 Eur) – suteikiama 10 balų.
3.2. ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidėja daugiau kaip 2 proc. punktais (taikoma, kai prašoma mažiau kaip 50 000
Eur) – suteikiama 10 balų.
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas:
- kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo nuo 5 iki 10 procentinių punktų įskaitytinai – suteikiami 5 balai;
- kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo daugiau kaip 10 procentinių punktų – suteikiama 10 balų.
5. Pareiškėjas yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo ar asociacijos narys arba yra pripažinta žemės ūkio kooperatinė bendrovė:
- daugiau negu 5 metai – suteikiami 5 balai;
- nuo 2 iki 5 metų – suteikiami 2 balai.
6. Ūkyje diegiamos inovacijos – suteikiama 10 balų.
7. Pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas – suteikiama 15 balų.
8. Pareiškėjas (ūkininkas ar juridinio asmens darbuotojas) ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose,
susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pateiktas mokymų organizatoriaus išduotas pažymėjimas) – suteikiami 5 balai.
9. Pareiškėjas dalyvavo KPP priemonėje ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ ir gavo konsultacijas pagal pirmąją šios priemonės veiklos sritį
arba dalyvavo kitų institucijų vykdomuose mokymuose ir gavo konsultacijas klausimais dėl ūkio atitikimo teisės aktų nustatytiems valdymo bei
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geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimams – suteikiami 5 balai.
Minimalus pereinamasis balas – 35
PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS SRITIES „MELDINĖS NENDRINUKĖS BUVEINIŲ
IŠSAUGOJIMAS“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjas, siekiantis dalyvauti veikloje deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
- daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų.
- nuo 1,0 iki 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
- nuo 0,5 ha iki 1,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų;
2. Pareiškėjo, deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė
aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Nykstančio paukščio Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir
(arba) „Nykstančio paukščio Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas šlapynėse“– suteikiami 25 balai.
3. Pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja kitose agroaplinkosauginėse priemonėse:
- daugiau kaip 5 metus – suteikiama 25 balų.
- iki 5 metų – suteikiama 20 10 balų;
31. Atrankos kriterijai:
31.1. pareiškėjas, siekiantis dalyvauti įgyvendinant veiklą, deklaruoja ir įsipareigoja sutvarkyti:
31.1.1. daugiau kaip 3,0 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 50 balų;
31.1.2. nuo 1,0 iki 3 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 40 balų;
31.1.3. nuo 0,5 ha iki 0,99 ha vientiso žemės ploto – suteikiama 30 balų;
31.2. pareiškėjo deklaruotas plotas, kurį įsipareigoja sutvarkyti, ribojasi su plotais, kuriuose vykdomi
įsipareigojimai pagal priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Nykstančios meldinių nendrinukių
populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ ir „Nykstančios meldinių nendrinukių
populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – suteikiami 25 balai.
31.3. pareiškėjas dalyvavo ar dalyvauja įgyvendinant kitas agroaplinkosaugos priemones:
31.3.1. daugiau kaip 5 metus – suteikiama 25 balai;
31.3.2. iki 5 metų – suteikiama 10 balų.
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32. Privalomas mažiausias atrankos balų skaičius – 40 privalomų balų. Jei atrankos vertinimo metu nustatoma,
kad nėra surinkta privalomo mažiausio 40 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Minimalus pereinamasis balas – 40.
6.

PRIEMONĖS „ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS“ ATRANKOS KRITERIJAI
Atrankos kriterijai:
1. pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte (SP), yra:
- mažesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 50 balų;
- didesnis kaip 8 000 Eur – suteikiama 30 balų;
2. pareiškėjas yra žemės ūkio kooperatyvo arba asociacijos narys – suteikiama 30 balų;
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3. pareiškėjas ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo mokymuose, susijusiuose su ekologiškų produktų, ES
pripažintų produktų, išskirtinės kokybės produktų gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas mokymų organizatoriaus
išduotas pažymėjimas) – suteikiama 20 balų.
Minimalus pereinamasis balas – 50.
PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA
INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS „PARAMA VIETINIAMS KELIAMS“
PROJEKTŲATRANKOS KRITERIJAI
1. Numatomo rekonstruoti kelio ar jo ruožo vidutinis metinis paros eismo intensyvumas siekia:
- daugiau nei 200 automobilių per parą – suteikiama 50 balų;
- nuo 170 iki 200 automobilių per parą – suteikiama 40 balų;
- nuo 140 iki 170 automobilių per parą – suteikiama 30 balų;
- nuo 110 iki 140 automobilių per parą – suteikiama 20 balų;
- nuo 80 iki 110 automobilių per parą – suteikiama 15 balų;
- mažiau nei 80 automobilių per parą – suteikiami 5 balai.
2. Kaimo vietovėje, kurioje planuojama rekonstruoti kelią ar jo ruožą, gyventojų skaičius siekia:
- daugiau nei 200 gyventojų – suteikiama 30 balų;
- nuo 100 iki 200 gyventojų– suteikiami 25 balai;
- nuo 70 iki 100 gyventojų – suteikiama 20 balų;
- nuo 50 iki 70 gyventojų – suteikiama 15 balų;
- nuo 30 iki 50 gyventojų – suteikiama 10 balų;
- mažiau nei 30 gyventojų – suteikiami 5 balai.
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3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje kelių su žvyro danga dalis siekia:
- daugiau nei 40 proc. – suteikiama 20 balų;
- nuo 35 iki 40 proc. – suteikiama 15 balų;
- nuo 30 iki 35 proc. – suteikiama 10 balų;
- nuo 25 iki 30 proc. – suteikiami 5 balai
- nuo 20 iki 25 proc. – suteikiami 3 balai;
- mažiau nei 20 proc. – suteikiami 2 balai.
Minimalus pereinamasis balas – 30.
PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA
INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“
VEIKLOS „ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Projektų atrankos kriterijai:
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
- ilgiau kaip 2 metus – suteikiama 30 balų.
- nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 20 balų;
- nuo 0,5 iki 1 metų – suteikiama 10 balų.
2. Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas asmuo, kuris atitinka bent vieną
iš šių sąlygų – turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo lygis), yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc. darbingumas), yra sulaukęs
pensinio amžiaus ir arba gauna senatvės pensiją – suteikiama 10 balų.
3. Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą – suteikiama 20 balų.
4. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
- ilgiau kaip 3 metus – suteikiama 30 balų;
- nuo 2 iki 3 metų – suteikiama 20 balų;
- nuo 1 iki 2 metų – suteikiama 10 balų.
5. Pareiškėjas turi mažamečių vaikų iki 12 metų – suteikiama 10 balų.
Minimalus pereinamasis balas – 30.
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PRIEMONĖS „LEADER“ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Kaimo vietovių VPS atrankos kriterijai:
1. VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui kūrimą bei sąlygų grįžti į darbo rinką
sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas, numatyta skirti:
- ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 45 balai;
- ne mažiau kaip 65 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 35 balai;
- ne mažiau kaip 55 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 25 balai;
- ne mažiau kaip 45 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiama 15 balų.
2. VPS investavimo logika (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų sumuojamas pagal žemiau esančius papunkčius):
- SSGG analizės stiprybės ir silpnybės išsamiai susietos su situacijos analizėje pateiktais statistiniais duomenimis – suteikiami 6 balai;
- VVG teritorijos plėtros poreikiai išsamiai susieti su SSGG analizės išvadomis, nacionaliniais kaimo plėtros ir VVG teritorijos gyventojų
poreikiais, aiški poreikių prioritetų nustatymo sistema – suteikiami 6 balai;
- pasirinktos tinkamos ir inovatyvios VPS priemonės identifikuotiems ir pasirinktiems VVG teritorijos plėtros poreikiams tenkinti – suteikiami 6
balai;
- suplanuotos VPS lėšos konkrečioms VPS priemonėms yra pakankamos VPS priemonių tikslams pasiekti – suteikiami 6 balai;
- VPS pasiekimų rodikliai pagal konkrečias priemones ir jų veiklos sritis (kai tokių yra) yra realūs, suderinti su suplanuotomis lėšomis pagal
konkrečias VPS priemones, veiksmų plane nurodyti VPS įgyvendinimo etapai pagrindžia jų pasiekiamumą – suteikiami 6 balai.
3. Teminė kaimo vietovių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. kaimo vietovių VPS priemonėmis bus prisidedama prie bet kurio ES
kaimo plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių įgyvendinimo:
- ne mažiau kaip keturių – suteikiama 15 balų;
- trijų – suteikiama 10 balų;
- dviejų – suteikiami 5 balai.
4. Jaunų žmonių (iki 40 m.) įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių kolegialaus VVG valdymo organe yra:
- ne mažiau kaip 35 proc. – suteikiama 10 balų;
- ne mažiau kaip 30 proc. – suteikiami 5 balai;
- ne mažiau kaip 25 proc. – suteikiami 3 balai.
Dvisektorių VPS atrankos kriterijai:
1. VPS įgyvendinimu siekiama darbo vietų VVG teritorijoje kūrimo, įskaitant palankios aplinkos verslui VVG teritorijoje kūrimą bei sąlygų grįžti į
darbo rinką sudarymą, t. y. VPS priemonėms arba jų veiklos sritims, kurių pagrindinis tikslas – darbo vietų kūrimas, numatyta skirti:
- ne mažiau kaip 75 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 45 balai EŽŪFKP ir 60 balų EJRŽF atžvilgiu;
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- ne mažiau kaip 65 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 35 balai EŽŪFKP ir 45 balai EJRŽF atžvilgiu;
- ne mažiau kaip 55 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiami 25 balai EŽŪFKP ir 30 balų EJRŽF atžvilgiu;
- ne mažiau kaip 45 proc. vietos projektams įgyvendinti numatytų lėšų – suteikiama 15 balų EŽŪFKP ir 20 balų EJRŽF atžvilgiu.
2. VPS investavimo logika (didžiausias galimas surinkti balų skaičius pagal šį kriterijų sumuojamas pagal žemiau esančius papunkčius):
- SSGG analizės stiprybės ir silpnybės išsamiai susietos su situacijos analizėje pateiktais statistiniais duomenimis – suteikiami 6 balai EŽŪFKP ir 4
balai EJRŽF atžvilgiu;
- VVG teritorijos plėtros poreikiai išsamiai susieti su SSGG analizės išvadomis, nacionaliniais kaimo plėtros, žvejybos bei akvakultūros ir VVG
teritorijos gyventojų poreikiais, aiški poreikių prioritetų nustatymo sistema – suteikiami 6 balai EŽŪFKP ir 4 balai EJRŽF atžvilgiu;
- pasirinktos tinkamos ir inovatyvios VPS priemonės identifikuotiems ir pasirinktiems VVG teritorijos plėtros poreikiams tenkinti – suteikiami 6
balai EŽŪFKP ir 4 balai EJRŽF atžvilgiu;
- suplanuotos VPS lėšos konkrečioms VPS priemonėms yra pakankamos VPS priemonių tikslams pasiekti – suteikiami 6 balai EŽŪFKP ir 4 balai
EJRŽF atžvilgiu;
- VPS pasiekimų rodikliai pagal konkrečias priemones ir jų veiklos sritis (kai tokių yra) yra realūs, suderinti su suplanuotomis lėšomis pagal
konkrečias VPS priemones, veiksmų plane nurodyti VPS įgyvendinimo etapai pagrindžia jų pasiekiamumą – suteikiami 6 balai EŽŪFKP ir 4 balai
EJRŽF atžvilgiu.
3. Teminė dvisektorių VPS aprėptis ir numatomų veiksmų mastas, t. y. dvisektorių VPS priemonėmis bus prisidedama prie bet kurio ES kaimo
plėtros prioriteto (-ų) tikslinių sričių, ir žvejybos ir akvakultūros prioriteto (-ų) konkrečių tikslų įgyvendinimo:
- ne mažiau kaip trijų kaimo plėtros tikslinių sričių ir dviejų žvejybos ir akvakultūros konkrečių tikslų įgyvendinimo – suteikiama 15 balų EŽŪFKP
ir 10 balų EJRŽF atžvilgiu;
- dviejų kaimo plėtros tikslinių sričių ir dviejų žvejybos ir akvakultūros konkrečių tikslų įgyvendinimo – suteikiama 10 balų EŽŪFKP ir 5 balai
EJRŽF atžvilgiu;
- vienos kaimo plėtros tikslinės srities ir vieno žvejybos ir akvakultūros konkretaus tikslo įgyvendinimo – suteikiami 5 balai EŽŪFKP ir 3 balai
EJRŽF atžvilgiu.
4. Jaunų žmonių (iki 40 m.) įtrauktis į VVG sprendimų priėmimo procesus, t. y. jaunų žmonių VVG valdymo organe yra:
- ne mažiau kaip 35 proc. – suteikiama po 10 balų EŽŪFKP ir EJRŽF atžvilgiu;
- ne mažiau kaip 30 proc. – suteikiama po 5 balus EŽŪFKP ir EJRŽF atžvilgiu;
- ne mažiau kaip 25 proc. – suteikiama po 3 balus EŽŪFKP ir EJRŽF atžvilgiu.
Minimalus pereinamasis balas – 70.
_________________________

