ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
STEBĖSENOS KOMITETO APKLAUSOS RAŠTU
DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
„ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS
PRADŽIAI“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ PAKEITIMŲ
PROTOKOLAS
2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 8D-447 (5.50 E)
Vilnius
Apklausa raštu vyko 2018 m. rugpjūčio 17– 31 dienomis. Komiteto nariams balsavimui raštu buvo
pateiktas 1 pasiūlymas.
Komiteto narių raštu pateiktų nuomonių suvestinė:
Eil Nr. Vardas,
Atstovaujama įstaiga,
Pasiūlymams pritarė/
pavardė
organizacija
nepritarė
1.
2.

3.

Giedrius Surplys,
Komiteto pirmininkas
Darius Liutikas,
Komiteto pirmininko
pavaduotojas
Gytis Andrulionis (jo
nesant – Rimvydas Dilba)

Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros
ministerija
4. Danukas Arlauskas
Lietuvos darbdavių
konfederacija
5. Algis Baravykas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmai, Kiaulių augintojų asociacija
6. Gintaras Brazauskas
Lietuvos agrarinių ir miškų
mokslų centras
7. Vytautas Buivydas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmai, Lietuvos jaunųjų ūkininkų
ir jaunimo sąjunga
8. Zofija Cironkienė
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmai, Lietuvos daržovių augintojų
asociacija
9. Gediminas Česonis, (jo Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija
nesant – Andrius
Valickas
10. Dalius Dapkus
Asociacija „Aplinkosaugos
koalicija“
11. Ramūnas Dilba (jo
Lietuvos Respublikos finansų
nesant – Julija Kvietkė)
ministerija

pritarė
pritarė

nebalsavo
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė

nebalsavo
pritarė
nebalsavo
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12. Zita Dubickienė
13. Algis Gaižutis
14. Kęstutis Jankauskas
15. Violeta Jankauskienė
(jos nesant – Janina
Augustinavičienė)
16. Lina Liubauskaitė (jos
nesant – Šarūnė
Navickaitė-Dulaitienė)
17. Egidijus Mackevičius,
direktorius
18. Antanas Maziliauskas
19. Gediminas Miškinis (jo
nesant – Rita
Armonienė)
20. Loreta Mitkutė (jos
nesant – Vaida
Budzevičienė
21. Lina Paškevičiūtė
(pavaduojanti narė)
22. Vytis Muliuolis
23. Algirdas Klimavičius
(pavaduojantis narys)
24. Raimondas Paškevičius
25. Asta Radikaitė
26. Arūnas Svitojus
27. Virginija Šetkienė (jos
nesant – Povilas
Saulevičius
28. Jonas Talmantas (jo
nesant – Jonas
Sviderskis)
29. Povilas Žagunis

Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija
Lietuvos miškų savininkų
asociacija
Lietuvos verslo konfederacija
Vietos veiklos grupių tinklas

Lietuvos Respublikos
Vyriausybės kanceliarija
Lietuvos pramonininkų
konfederacija, Lietuvos mėsos
perdirbėjų asociacija
Lietuvos universitetų rektorių
konferencija
Lietuvos Respublikos ūkio
ministerija

pritarė
pritarė
pritarė
nebalsavo

nebalsavo
pritarė
pritarė
nebalsavo

Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerija

nebalsavo

Asociacija „Aplinkosaugos
koalicija“
Lygių galimybių kontrolieriaus
tarnyba
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministerija
Lietuvos Respublikos užsienio
reikalų ministerija
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
rūmai
Lietuvos kaimo bendruomenių
sąjunga

nepritarė

Lietuvos Respublikos žemės
ūkio rūmai, Lietuvos ūkininkų
sąjunga
Lietuvos savivaldybių asociacija
Balsavo iš viso
Pritarė
Nepritarė

nepritarė
pritarė
pritarė
pritarė
pritarė
nebalsavo

nebalsavo
pritarė
20
18
2

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas nepritarė siūlomiems Lietuvos kaimo plėtros 20142020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės
veiklos pradžiai“ projektų atrankos kriterijams dėl juose įžvelgtinų neatitikimų Lietuvos Respublikos
lygių galimybių įstatymo nuostatoms.

3

Asociacijos „Aplinkosaugos koalicijos“ atstovė L. Paškevičiūtė pritarė visiems kriterijams, tačiau
abejojo dėl dviejų kriterijų:
•

6 kriterijaus įvedimo. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis
akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų
(juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui
prilyginamas vadovas) yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės
paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (15 balų). Minėtuoju kriterijumi
siekiama skatinti jaunimą keltis gyventi, kurti kaime ir taip spręsti vieną esminių kaimo problemų
– tuštėjimą ir žemą užimtumą. Lina Paškevičiūtė pritarė, kad subsidija pirmam būstui kaimo
vietovėje yra priemonė minėtai problemai spręsti, tačiau dėl savo specifikos ji apriboja tikslinę
auditoriją, t. y. reikalauja, kad gavėjai niekada nebūtų turėję nuosavo būsto, būtų susituokę ar
turėtų vaiką. Lina Paškevičiūtė pažymėjo, kad tokie apribojimai neturėtų būti aktualūs
pagrindiniam tikslui – jaunimo skatinimams gyventi kaime, todėl tokio kriterijaus naudojimas gali
dirbtinai atsijoti ir tuos, kuriuos iš tiesų norima skatinti. Atsižvelgiant į tai, komiteto narė pasiūlė
vietoje siūlomo papildomo 6-ojo kriterijaus susitirpinti pirminius kriterijus, aprašančius tikslinę
auditoriją: 8 (amžiaus) ir 9 (kaimo gyventojas)

•

13 punkte įvedamų papildomų vertinimo kriterijų, kuriuose siūloma naudoti subsidiją būstui kaip
pagrindinį papildomą kriterijų.
Taip pat Lina Paškevičiūtė ragino ateityje vengti rašytinių procedūrų, jei klausimai nebuvo
išdiskutuoti susitikimo metu.
Apklausos metu savo nuomonę 20 iš 29 Komiteto narių, todėl, vadovaujantis Komiteto Darbo

reglamento 19 punktu, apklausa laikoma įvykusia.
NUTARTA. Pritarti Žemės ūkio ministerijos pateiktam siūlymui dėl programos priemonės „ Ūkio
ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ projektų atrankos kriterijų keitimui.
PRIDEDAMA:
1. Apklausos raštu medžiaga, 9 lapai.
2. Komiteto narių nuomonės raštu, 180 lapai.

Žemės ūkio ministras,
Komiteto pirmininkas

Apklausos raštu sekretorė

Giedrius Surplys

Justė Simutytė Zmitravičienė

Stebėsenos komiteto 2018 m. rugpjūčio mėn. apklausos raštu medžiaga
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO
PROTOKOLINIS SPRENDIMAS TAIKANT RAŠYTINĘ PROCEDŪRĄ
2018 m. rugpjūčio 13
d.
Vilnius
LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M. PROGRAMOS (KPP) PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS
SRITIES „PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS PRADŽIAI“ PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ KEITIMAS
SIŪLOMAS KPP STEBĖSENOS KOMITETO SPRENDIMAS

SIŪLOMŲ KEITIMŲ APIBŪDINIMAS IR
PAGRINDIMAS

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

Žemės ūkio ministerija inicijuoja KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai“ (toliau –
Priemonė) įgyvendinimo supaprastinimus, mažinančius pareiškėjų administracinę naštą, didinančius Priemonės patrauklumą.
2018 m. planuojama skelbti 2 kvietimus teikti paramos paraiškas, kurie bus administruojami skirtingai:
1) pirmasis kvietimas bus skiriamas pareiškėjams, kurie prašo iki 40 000 Eur paramos, o gautos paraiškos administruojamas įprasta tvarka, t. y.
vertinant išlaidų tinkamumą ir kompensuojant faktiškai patirtas ir apmokėtas išlaidas. Paraiškas planuojama kviesti teikti nuo 2018-11-02 iki
2018-11-30;
2) antrasis kvietimas (pilotinis) bus skiriamas pareiškėjams, kurie prašo iki 16 000 Eur paramos ir įsipareigoja sukurti ir projekto kontrolės
laikotarpiu (3 m.) išlaikyti 1 darbo vietą. Parama išmokama išmokos forma, kai pareiškėjui / paramos gavėjui nereikia teikti komercinių
pasiūlymų, išlaidų patyrimą ir apmokėjimą įrodančių dokumentų. Paraiškas planuojama kviesti teikti nuo 2018-11-19 iki 2018-12-21.
Atsižvelgiant į planuojamus Priemonės administravimo supaprastinimus, siūloma patikslinti Priemonės atrankos kriterijus, kurie buvo
patvirtinti KPP stebėsenos komiteto 2018-06-21 posėdyje (posėdžio protokolas 2018-07-20 Nr. 8D-245(5.50e).
Siūlomiems projektų atrankos kriterijų keitimams pritarta KPP valdymo komiteto 2018-08-10 posėdyje.
1.

2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės
paramos sumos nei galima didžiausia paramos
suma pagal Priemonės veiklos sritį. Už

Atsisakyti atrankos kriterijaus:
Projektui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos
sumos nei galima didžiausia paramos suma pagal
Priemonės veiklos sritį. Už kiekvieną sumažintą 1
procentinį punktą prašomos paramos sumos pareiškėjui

-

-
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Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

20

netaikomas

kiekvieną sumažintą 1 procentinį punktą suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų (30
prašomos
paramos
sumos
pareiškėjui balų).
suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 30 balų
(30 balų).

2.

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma atsisakyti atrankos kriterijaus.
Siekiama paskatinti kurti tvaresnius verslus,
kurių kūrimui reikalinga didesnė parama.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės
laikotarpiu išlaikyti:
a) 2 arba daugiau darbo vietų (pilnų etatų) (20
balų);
b) nuo 1,5 iki 2 (neįskaitytinai) darbo vietų
(pilnų etatų) (15 balų).
Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma patikslinti atrankos kriterijų, t. y.
papildomai diferencijuoti ir skirti atrankos balus
tiems pareiškėjams, kurie įsipareigoja sukurti ir
projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti nuo 1,1
iki 1,5 darbo vietos.

Atrankos kriterijų pakeisti taip:
Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu
išlaikyti:
a) 2 arba daugiau darbo vietų (pilnų etatų) (20 balų);
b) nuo 1,5 iki 2 (neįskaitytinai) darbo vietų (pilnų etatų)
(15 balų);
c) nuo 1,1 iki 1,5 darbo vietos (neįskaitytinai) darbo
vietų (pilnų etatų) (10 balų).
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3.

4.

Naujas,
KPP
stebėsenos
nesvarstytas atrankos kriterijus.

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

komitete Nustatyti šį atrankos kriterijų:
Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės
laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip 1 nesezoninę
Siūlymas ir pagrindimas:
darbo vietą (15 balų).
Siūloma skatinti kurti nuolatines, nesezonines
darbo vietas, sukuriančias didesnę pridėtinę
vertę.
Sezoninių darbų sąrašas patvirtintas 2017 m.
birželio 21 d. Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos
Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto Nekeisti atrankos kriterijaus:
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje
Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje:
nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvoje: a) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo
a) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir daugiau
nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 4 ir procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį
daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą (15 balų);
Lietuvos vidurkį (15 balų);
b) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo
b) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4
nuo darbingo amžiaus gyventojų yra nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą
(neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už Lietuvos vidurkį (10 balų);
bendrą Lietuvos vidurkį (10 balų);
c) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo
c) 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2 (neįskaitytinai)
nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 2

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

netaikomas

15

15

15
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Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

15

15

15

15

(neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį
bendrą Lietuvos vidurkį (5 balai).
(5 balai).

5.

6.

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma nekeisti atrankos kriterijaus.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo
(juridinio asmens) pagrindinis akcininkas,
turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens
akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių
asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų,
atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas
vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki
paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos
Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo
nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as)
valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus (15
balų).

Nekeisti atrankos kriterijaus:
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio
asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip
50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės
pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti
akcininkų,
atveju
pagrindiniam
akcininkui
prilyginamas vadovas) yra ne anksčiau kaip prieš 1
metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos
Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo
nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as)
valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus (15 balų).

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma nekeisti atrankos kriterijaus.
Naujas,
KPP
stebėsenos
komitete Papildyti nauju atrankos kriterijumi:
nesvarstytas atrankos kriterijus.
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo
(juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis
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7.

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma skirti prioritetą tiems asmenims, kurie
yra gavę subsidiją būstui kaimo vietovėje
įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą
įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą.
Siekiama paskatinti jaunas šeimas gyventi
kaimo vietovėse, prisidėti prie efektyvesnio
minėto įstatymo įgyvendinimo, kai valstybės
parama skiriama ne tik būstui įsigyti, bet ir
verslui kurti.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis
subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
a) pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo
gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs
gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (5 balai);
b) pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio
veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau
kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie
neturi ir negali turėti akcininkų, atveju
pagrindiniam
akcininkui
prilyginamas
vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus
deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (5
balai).

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

15

15

daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų,
žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie
neturi ir negali turėti akcininkų, atveju
pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas) yra
gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal
Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms
jaunoms šeimoms įstatymą (15 balų).

Atrankos kriterijų pakeisti taip:
Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas,
kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
a) pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne
trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą
kaimo vietovėje (5 balai 15 balų);
b) pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą)
pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc.
akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti
akcininkų,
atveju
pagrindiniam
akcininkui
prilyginamas vadovas), – ne trumpiau negu 1 metus
deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (5 balai
15 balų).
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8.

9.

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma padidinti skiriamų balų skaičių iki 15
balų (vietoje 5). Siekiama didesnį prioritetą
teikti kaimo gyventojams.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo
(juridinio asmens) pagrindinis akcininkas,
turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio
bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir
negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam
akcininkui prilyginamas vadovas) paraiškos
pateikimo dieną yra:
a) iki 29 metų (imtinai) amžiaus (10 balų);
b) nuo 30 iki 40 (imtinai) amžiaus (5 balai);
c) 54 ir daugiau metų amžiaus (5 balai).

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Nekeisti atrankos kriterijaus:
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio
asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip
50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių
asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju
pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas)
paraiškos pateikimo dieną yra:
a) iki 29 metų (imtinai) amžiaus (10 balų);
b) nuo 30 iki 40 (imtinai) amžiaus (5 balai);
c) 54 ir daugiau metų amžiaus (5 balai).

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma nekeisti atrankos kriterijaus.
Naujas,
KPP
stebėsenos
komitete Nustatyti šį atrankos kriterijų:
nesvarstytas atrankos kriterijus.
Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo
(juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis
Siūlymas ir pagrindimas:
daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų,
žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

10

10

netaikomas

10
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10.

11.

Atsižvelgiant į ES prioritetą „Socialinės
įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir
ekonominė plėtra kaimo vietovėse“, pagal kurį
įgyvendinama Priemonė, siūloma didinti
negalią turinčių asmenų įtrauktį ir suteikti
papildomus prioritetinius balus jų teikiamiems
projektams.
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto
posėdyje patvirtintas atrankos kriterijus:
Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba
pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė
akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio
asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų
(juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti
akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui
prilyginamas vadovas) yra moteris (5 balai).

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

5

5

5

netaikomas

neturi ir negali turėti akcininkų, atveju
pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas)
paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis
asmuo (10 balų).

Nekeisti atrankos kriterijaus:
Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo
(juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau
kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio
bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali
turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui
prilyginamas vadovas) yra moteris (5 balai).

Siūlymas ir pagrindimas:
Siūloma nekeisti atrankos kriterijaus.
Naujas,
KPP
stebėsenos
komitete Papildyti nauju atrankos kriterijumi:
nesvarstytas atrankos kriterijus.
Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai
prekių, produktų gamybai (pagal Ekonominės
Siūlymas ir pagrindimas:
veiklos rūšių klasifikatorių – C sekcija) (5 balai).
Siūloma skirti prioritetą projektams, susijusiems
su prekių, produktų gamyba. 2017 m. prekių
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12.

13.

Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

gamybai paramos kreipėsi tik 25 proc.
pareiškėjų (75 proc. kreipėsi paramos paslaugų
teikimui).
2018-06-21 KPP stebėsenos komiteto Nustatyti mažiausią privalomą balų skaičių – 55 45 balai.
posėdyje patvirtintas sprendimas:
Mažiausias privalomas balų skaičius – 55 balai.
Siūlymas ir pagrindimas:
Atsižvelgiant į siūlomus atrankos kriterijų
keitimus, atlikus teorinių atvejų simuliacijas ir
įvertinus galimybes surinkti reikalaujamą balų
skaičių, siūloma sumažinti privalomą balų
skaičių iki 45 (vietoje 55 balų).
KPP stebėsenos komitete nesvarstyti Nustatyti šiuos papildomo vertinimo kriterijus, kai prašoma paramos iki 40 000
papildomo vertinimo kriterijai.
Eur ir parama išmokama kompensuojant tinkamas finansuoti išlaidas:
1. Pareiškėjas yra gavęs subsidiją būstui įsigyti kaimo vietovėje pagal Finansinės
Siūlymas ir pagrindimas: siūloma patvirtinti paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (šios lentelės 6
papildomo vertinimo kriterijus, kurie taikytini eilutėje nurodytas atrankos kriterijus);
tais atvejais, kai paraiškoms skiriamas vienodas 2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis bedarbystės lygis
balų skaičius, tačiau tik daliai jų pakanka (šios lentelės 4 eilutėje nurodytas atrankos kriterijus;
kvietimo biudžeto (prioritetizavimas vyksta tik 3. Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų gamybai (šios
tarp tų paraiškų, kurioms skiriamas vienodas lentelės 11 eilutėje nurodytas atrankos kriterijus).
balų skaičius).
Nustatyti šiuos papildomo vertinimo kriterijus, kai prašoma paramos iki 16 000
Eur ir parama išmokama išmokos forma:
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Siūlomas projektų atrankos kriterijus

Siūlomas
didžiausias
balų skaičius,
kai prašoma
paramos iki
40 000 Eur ir
parama
išmokama
kompensuojant
tinkamas
finansuoti
išlaidas

Siūlomas
didžiausias balų
skaičius, kai
prašoma
paramos iki
16 000 Eur ir
parama
išmokama
išmokos forma

1. Pareiškėjas yra gavęs subsidiją būstui įsigyti kaimo vietovėje pagal Finansinės
paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą (šios lentelės 6
eilutėje nurodytas atrankos kriterijus);
2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje didesnis bedarbystės lygis
(šios lentelės 4 eilutėje nurodytas atrankos kriterijus;
3. Įsipareigojama kurti ne mažiau kaip 1 nesezoninę darbo vietą (šios lentelės 3
eilutėje nurodytas atrankos kriterijus).
Pritariu / nepritariu (pabraukti pasirinktą variantą)
_____________________
( Vardas ir pavardė)

_________________________
(Parašas)

_____________________

__________________
(Data)

