Paramos galimybės kaimo bendruomenių
veiklai 2015 metais
(nacionalinio biudžeto lėšos)
Taisyklės patvirtintos 2015-03-13 Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-171

Žemės ūkio ministerijos
Kaimo plėtros departamentas
2015 m. kovo 16 d.

Pranešimo turinys:
I. Remiamos veiklos sritys ir paramos dydis;
II. Tinkamumo sąlygos ir reikalavimai;
III. Tinkamos finansuoti išlaidos;
IV. Atrankos kriterijai;
V. Baigiamosios nuostatos.
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I. REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR
PARAMOS DYDIS
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REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR
PARAMOS DYDIS (I)
 Verslo aplinkos kūrimas,
skatinant kaimo gyventojų
verslumą;
 Kaimo gyventojų
bendruomeniškumo
skatinimas;
 Kaimo vietovės viešųjų
erdvių sutvarkymas ir
priežiūra.

Paramos
gavėjas –
kaimo
bendruomenė
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REMIAMOS VEIKLOS SRITYS IR
PARAMOS DYDIS (II)
2015 m. –
806 592 Eur.
priemonės lėšos paskirstytos ,,krepšeliais“

verslo aplinkos
kūrimo projektai 35 %

1 projektui – iki 6000
Eur., paramos
intensyvumas – 90 %

bendruomeniškumo
skatinimas - 30 %

1 projektui – iki 3 000
Eur., paramos
intensyvumas – 90 %

viešųjų erdvių
sutvarkymas ir
priežiūra - 35 %

1 projektui – iki 6 000
Eur., paramos
intensyvumas – 90 %
5

II. TINKAMUMO SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI

! Pastaba: Įgyvendinimo taisyklėse yra daugiau reikalavimų.
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TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI
PAREIŠKĖJUI
• KB turi būti įregistruota JAR, veikti ne trumpiau kaip 1
metus;
• nebūti gavusi paramos per paskutinius 2 metus;
• KB sudaro ne mažiau kaip 30 narių;
• tvarko buhalterinę apskaitą, neskolingas VMI ir VSD;
• ne trumpiau kaip 3 metus teisėtais pagrindais valdo
nekilnojamąjį turtą;
• turi pateikti projekto poreikio patvirtinimo dokumentus
(visuotinio KB narių susirinkimo protokolo kopiją);
• KB gali pateikti 1 projektą pagal 1 veiklos sritį.
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TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI
PROJEKTUI
• projektas turi būti išsamiai aprašytas;
• projektas turi būti įgyvendintas KB atstovaujamoje teritorijoje;
• turi skatinti KB narių partnerystę, jų prisidėjimą prie projekto
įgyvendinimo (veikla, piniginėmis lėšomis);
• turi būti viešojo pobūdžio, už paramos lėšas įsigytas, įrengtas ar tvarkytas
turtas turi būti naudojamas kaimo bendruomenės poreikiams tenkinti;
• verslo aplinkos kūrimo projekte turi būti:
- aiškiai pagrįsta verslui palankios aplinkos kūrimo idėja (pvz., koks produktas ar
paslauga bus sukurta, kas tuo naudosis) ir kaip ji bus įgyvendinta. Už paramos
lėšas įgyto turto pernuomojimas nėra laikomas verslumo veiklos vykdymu;
- nurodyti projektui įgyvendinti būtinas sąnaudas, pradines investicijas,
planuojamas pajamas, kaip iš projekto gautos pajamos ir pelnas (jei toks
numatytas) bus paskirstyti.
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ĮSIPAREIGOJIMAI (I)
• nelikviduoti kaimo bendruomenės bent 5 metus nuo paramos sutarties
pasirašymo;
• neatlikti projekte numatytos pagrindinės veiklos pakeitimo, nekeisti projekto
įgyvendinimo vietos ir sąlygų, neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už
paramos lėšas įsigyto, remontuoto, įrengto ar tvarkyto turto trumpiausiai 3 metus
nuo paramos sutarties pasirašymo;
• įgytą turtą, projekto įgyvendinimo ir paramos panaudojimo priežiūros metu,
trumpiausiai 3 metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos, naudoti pagal
paskirtį kaimo bendruomenės poreikiams tenkinti, jį prižiūrėti ir saugoti;
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ĮSIPAREIGOJIMAI (II)
• įgyvendinti projektą iki 2015 m. gruodžio 14 d. nuo paramos sutarties
pasirašymo dienos.
Dėl objektyvių priežasčių šis terminas gali būti pratęstas, bet prieš tai
informavus Agentūrą;
• saugoti visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus 5 metus nuo
paramos sutarties pasirašymo;
• viešinti gautą paramą. Pareiškėjas pats turi nusistatyti paramos viešinimo
priemones ir jas įgyvendinti. Pagrindinės viešinimo priemonės yra: viešai matoma
informacinė lenta, išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai), tinklalapis,
straipsniai spaudoje. Viešinimo priemonėse turi būti naudojamas žemės ūkio
ministerijos logotipas ir nurodyta, kad lėšas projektui įgyvendinti skyrė ministerija.
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III. TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (I)
SĄLYGOS
•

finansuojamos tik tinkamos finansuoti, tiesiogiai susijusios su projekto tikslu ir
projekto veikloms įgyvendinti būtinos išlaidos.

•

Išlaidos turi būti tarpusavyje susijusios, proporcingos projekto rezultatams,
pagrįstos paramos paraiškoje.

•

Paslaugos ar prekės turi būti įsigytos už kainas, ne didesnes už įprastas rinkoje.
Turi būti pateikti 3 komerciniai pasiūlymai arba viešai tiekėjų pateikta informacija.

•

Finansuojamos tik tos išlaidos, kurios nurodytos paramos paraiškoje, yra faktiškai
patirtos, užregistruotos pareiškėjo apskaitoje ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir
apmokėjimo įrodymo dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis kopijomis.

•

Tinkamos finansuoti laikomos projekto išlaidos, kurios patirtos nuo sprendimo skirti
paramą priėmimo.
! Jei vertinimo metu nustatoma, kad tinkamos finansuoti išlaidos sudaro mažiau
kaip 50 % - parama neskiriama.

•
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (II)
Verslo aplinkos kūrimo išlaidos:

• Technologiniai

įrenginiai,

įranga,

prietaisai

(pvz.,

sulčių

spaudimo įranga, frezavimo staklės, fasavimo, šaldymo įranga)
išskyrus sporto, vandens gavybos ir jo valymo įrangą) ir parengimas

juo naudoti, technika (pvz., priekaba);
• statybinės medžiagos;
• statybos darbai (kompensuojama iki 3 000 Eur);

• buitinė technika;
• projekto viešinimas (kompensuojama iki 60 Eur).
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (III)
Bendruomeniškumo skatinimo 1:
– renginių įgarsinimo įranga (2 mikrofonai, 2 garso kolonėlės,
daugiafunkcinis muzikinis pultas, stiprintuvas, apšvietimo įranga, elektros
gamybos generatorius (iš viso kompensuojama iki 1 700 Eur);
– saviveiklos kolektyvo sceniniai drabužiai (iki 300 Eur už 1 komplektą,
vnt., ne daugiau kaip 1 500 Eur);
– vaizdo, foto technika (iki 600 eur);
– sporto įranga bendruomenės patalpose (pvz., treniruokliai)
– kompiuterinė įranga (išskyrus nešiojamąjį kompiuterį), spausdintuvas
(daugiafunkciniam spausdintuvui ne daugiau kaip 290 Eur), programinė
įranga (iš viso ne daugiau kaip 1000 Eur);
Žr. kitą skaidrę.
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (IV)
Bendruomeniškumo skatinimo 2:

• multimedijos projektorius, įskaitant ekraną, įsigijimas
(kompensuojama iki 750 Eur);
• buitinė technika;
• baldai (iki 1500 Eur);
• boileris, kondicionierius (bendruomenės patalpose);
• bendruomenės atributika (vėliava, herbas, informacinė
iškaba su bendruomenės pavadinimu);
• projekto viešinimas (kompensuojama iki 60 Eur).
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TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS (V)
Viešųjų erdvių sutvarkymo ir priežiūros išlaidos:

• statybos darbai, prekės ir paslaugos (išskyrus pastatų tvarkymą ir
priežiūrą);
• įrenginių, įrankių, mechanizmų nuoma;

• įrenginių,

įrankių,

mechanizmų,

skirtų

aplinkos

priežiūrai

(įskaitant techniką), pirkimas, jei projekte numatyta vykdyti
viešųjų erdvių priežiūrą (bendra kompensuojamų įsigijimo išlaidų

suma iki 1500 Eur);
• projekto viešinimas (kompensuojama iki 60 Eur).
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NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

– Patirtos prekėms, prekėms, paslaugoms ar darbams pirkti nesilaikant pirkimo
procedūrų;
– stalo indai, įrankiai ir kiti smulkūs mažos vertės daiktai (pvz., kanceliarinės
prekės);
– gyvūnai, augalai ir sėklos;
– nematerialusis turtas (pvz., patentai, licencijos);
– nekilnojamojo turto (žemės sklypo, statinių ir pastatų) įsigijimas.
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IV. ATRANKOS KRITERIJAI
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ATRANKOS KRITERIJAI – iki 80 balų (1)
bendrieji kriterijai (iki 35 balų)
Kriterijai (taikomi visiems projektams)

Balai

1. Projekto tikslo ir uždavinių konkretumas ir susietumas
iki 5
2. Projekto įgyvendinimo plano nuoseklumas ir veiklų pagrįstumas bei iki 5
būtinumas
3. Nuosavų lėšų procentinis dydis (iki 15 proc. – 10 balų, virš 15 – 20 balų)

iki 20

4. Pateiktos paramos paraiškos kokybė

iki 5
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ATRANKOS KRITERIJAI – iki 80 balų (2)
specialieji kriterijai
Specialieji kriterijai (taikomi VERSLO APLINKOS projektams)

Balai

1. Projekto ekonominės naudos vietos bendruomenei pagrįstumas (šio
kriterijaus elementų balai sumuojami, skiriant po 10 balų):
iki 40
-vykdant projektą kaimo bendruomenės nariams numatoma teikti reikalingą
paslaugą ar gaminti produktą;
-vykdant projektą skatinama vietos produktų ar paslaugų gamintojų bendra
veikla, kooperacija;
-Pareiškėja projekte numato įdarbinti asmenį projekte numatytoms veikloms
vykdyti;
-vykdant projektą numatoma gauti pajamas;

2. Projekto tęstinumo pagrindimas

iki 5
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ATRANKOS KRITERIJAI – iki 80 balų (3)
specialieji kriterijai
Specialieji kriterijai (taikomi BENDRUOMENIŠKUMO projektams)

Balai

1. Projekto socialinės ir (ar) kultūrinės naudos vietos bendruomenei
pagrįstumas (šio kriterijaus elementų balai sumuojami, skiriant po 10 balų):
iki 40
-projektas skatina kaimo bendruomenės partnerystę, kaimo gyventojai realia veikla
numato prisidėti prie projekto įgyvendinimo;
-vykdant projektą skatina vietos bendruomenės kultūrinius renginius ir (arba)
edukacinę veiklą;
-projekto dėka bendruomenės patalpos bus naudojamos vykdant kitas vietos
bendruomenei svarbias funkcijas (sveikatinimo, poilsio ir (ar) kitą);
-sutvarkytos bendruomenės patalpos sudarys sąlygas mažinti bendruomenės narių
socialinę atskirtį, pritrauks daugiau bendruomenės narių (senjorų, jaunimo,
neįgaliųjų ir pan.) dalyvauti bendruomeninėje veikloje.
2. Projekto rezultatai ir kaimo gyventojų įtraukimo mastas į projekto iki 5
įgyvendinimą:
- dalyvauja tik kaimo bendruomenės nariai;
- dalyvauja kaimo gyventojai.
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ATRANKOS KRITERIJAI – iki 80 balų (2)
specialieji kriterijai
Specialieji kriterijai (taikomi VIEŠŲJŲ ERDVIŲ projektams)

Balai

1. Projekto socialinės, ekonominės ir (ar) kultūrinės naudos vietos
bendruomenei pagrįstumas (šio kriterijaus elementų balai sumuojami, iki 40
skiriant po 5 balus):
- projektas skatina KB partnerystę, kaimo gyventojai realia veikla numato
prisidėti prie projekto įgyvendinimo;
- sutvarkytoje erdvėje vyks vietos KB skirti kultūriniai renginiai ir (arba)
edukacinės veiklos;
- sutvarkytoje erdvėje bus vykdomos kitos vietos bendruomenei svarbios
funkcijos (sveikatinimo, poilsio ir (ar) kt.);
- sutvarkyta erdvė, pritraukdama į vietovę turistus, kurs netiesioginę ekonominę
naudą vietos bendruomenei.

3. Projekto tęstinumo pagrindimas

iki 5
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PIRMUMO TAIKYMAS
TAIKOMAS, kai kelių pareiškėjų projektai, pateikti pagal tą pačią remiamą veiklos sritį,
vertinimo metu surenka vienodą balų skaičių.
Pirmumo teisė suteikiama tokia eiliškumo tvarka:

• pareiškėjui nėra suteikta paramos nuo 2010 metų pagal Paramos bendruomenėms
taisykles;
• pareiškėjas projektu investuoja į nuosavybės teise priklausantį turtą (savininkas –
bendruomenė);
• projekte dalyvaus daugiau jaunimo ir jaunų žmonių (iki 40 metų).



BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
sankcijos

0,1 % sankcija:
- už kiekvieną pradelstą darbo dieną pateikti mokėjimo prašymą;
- už kiekvieną pradelstą dieną laiku neįgyvendinus projekto; NAUJA!
 20 % sankcija:
- kai turtas naudojamas be KB poreikiams (pakartotinai – 100% sankcija);
- nesaugomi dokumentai (5 m.);
- neviešinama parama;
 100 % sankcija:
- kai likviduojama KB (5 m. draudžiama likviduoti);
- kai KB neturi 30 narių;
- tai pačiai projekto veiklai yra gauta parama;
- netvarkoma buhalterinė apskaita, turi skolų VMI ir VSD;
- nesilaikoma įsipareigojimų (nekeisti projekto vietos, sąlygų, neperleisti turto);
- negavus pajamų per 12 mėn. nuo projekto įgyvendinimo pradžios (verslo projektams);
- pakartotinai nustačius pažeidimus, kuriems buvo skirta 20 % sankcija;
 neteisingai atlikus pirkimus – sankcija nustatoma pagal NMA Sankcijų metodiką;
 neatsiskaičius laiku su tiekėjais – neapmokėtų išlaidų sumos dydžio sankcija.

