KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS
,,ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ VEIKLOS SRITIES ,,PARAMA INVESTICIJOMS,
SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI KURTI IR PLĖTOTI“ VEIKLĄ
„PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR
PLĖTRAI“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti
paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP)
priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities ,,Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio
veiklai kurti ir plėtoti“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“
(toliau – Priemonė). Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2017 m. spalio 2 d. iki 2017 m.
lapkričio 30 d.
Šiuo KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapu skirta 19 127 717 Eur paramos lėšų.
KPP Priemonės atrankos kriterijai:
Balai pagal
Eil.
Didžiausias atskiras
Projektų atrankos kriterijai
Nr.
balas
kriterijaus
reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją,
pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ne trumpiau kaip 1
metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje

5

(paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus
nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje)

1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) – ne trumpiau kaip 1 metus
registruotas kaimo vietovėje ir ne trumpiau kaip 1 metus veikia
kaimo vietovėje

5
5

(paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus
nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje)

2.

Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:
Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po
vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams,
prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)
(Kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas
paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija
didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma
skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą, atrankos
balai nesuteikiami. Pavyzdžiui, pareiškėjo pateikto projekto investicijų
vertė (be PVM) yra 500 000 Eur, prašoma paramos suma – 200 000 Eur,
prašomos paramos intensyvumas yra 40 proc. projekto išlaidų vertės (be
PVM) (200 000/500 000x100). Numatoma įdarbinti 4 darbuotojus.
Galima didžiausia paramos suma yra 200 000 Eur, projektui atrankos
balai nesuteikiami);
Kai pagal paraiškos VI lentelėje nurodytų išlaidų vertę apskaičiuotas
paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija

25

25–1

2
didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma
skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima
paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas
intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 31 ir 32 punktuose
nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su paraiškos VI lentelėje
nurodytų išlaidų verte. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais
punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo. Pavyzdžiui,
pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 400 000 Eur,
prašoma paramos suma – 140 000 Eur, prašomos paramos intensyvumas
yra 35 proc. projekto išlaidų vertės (be PVM) (140 000/400 000x100).
Numatoma įdarbinti 3 darbuotojus, todėl galima didžiausia paramos
suma yra 150 000 Eur (tai sudaro 37.5 proc. projekto išlaidų vertės (150
000/400 000x100). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais
punktais: 37.5 proc. – 35 proc. = 2,5 proc. punkto. Pareiškėjo projektui,
taikant matematines skaičių apvalinimo taisykles, suteikiami 3 atrankos
balai).

3.

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis
Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens)
deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje,
kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):
(2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje,
kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje
(2016
m.
reikšmė
šalyje
8,1
proc.).
Duomenys
skelbiami:
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)

3.1. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus
gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą
10
Lietuvos vidurkį
3.2. 2016 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus
10
gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos
5
vidurkį (projektams, įgyvendinamiems Vilniaus r. sav., balai
neskiriami)
4. Kuriama daugiau darbo vietų arba vystomas šeimos verslas ir (arba) licencijuojama veikla:
(tuo atveju, jeigu pareiškėjas atitinka abu šios lentelės 4.1. ir 4.2 papunkčiuose nurodytus atrankos
kriterijus, jis turi pasirinkti vieną jų)
4.1. kuriama daugiau darbo vietų kaimo gyventojams (taikoma juridiniam asmeniui ir fiziniam
asmeniui, dirbančiam pagal individualios veiklos pažymą).

4.2

Pareiškėjas įsipareigoja, kad iki projekto įgyvendinimo pabaigos bus sukurtos ir projekto
kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos kaimo gyventojams (t. y. įdarbinami ir
išlaikomi darbuotojai):
5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams
25
4 darbo vietos kaimo gyventojams
20
3 darbo vietos kaimo gyventojams
15
25
2 darbo vietos kaimo gyventojams
10
1 darbo vieta kaimo gyventojui
5
4.2.1. Vykdomas šeimos verslas (iki projekto įgyvendinimo pabaigos
įdarbinamas bent vienas šeimos narys (jei pareiškėjas vykdo veiklą pagal
verslo liudijimą – į verslo liudijimą papildomai įrašytas šeimos narys))
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

25

4.2.2. Vykdoma licencijuojama veikla (paraiškos teikimo metu
vykdoma ir (arba) planuojama vykdyti) (taikoma pareiškėjui – fiziniam
asmeniui).
Projekte numatyta vykdyti veiklą, kurią įgyvendinant dalyvauja
pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (šeimos nariai:

25

3
sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas,
rūpintojas) arba pareiškėjas numato vykdyti licencijuojamą veiklą
(išskyrus licencijuojamas veiklas, įtrauktas į Taisyklių 10 punkte
nurodytą neremiamų veiklų sąrašą)

5.

6.

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte
numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise
(pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės
sutuoktinių nuosavybės teise)
Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens –
pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki
paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip
paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų
(imtinai) amžiaus
(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio

10

10

10

10

5

5

asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens,
neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės
bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

7.

Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens –
pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos
pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius
vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris
(pagrindinė akcininkė –turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens
akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio
akcininkų (pavyzdžiui, mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės),
atveju – vadovė yra moteris)

Paramos prašoma ekonominei veiklai, skirtai prekių, produktų
gamybai (pagal EVRK – C sekcija)
8.
10
10
(atrankos balai skiriami, jei visos projekte numatytos investicijos yra
susijusios su gamyba)
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:
100
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 privalomų balų. Jeigu projektų
atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 50 balų skaičiaus,
paramos paraiška atmetama.
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 3D-560 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms,
skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės
veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2017 metais pateiktoms paraiškoms,
patvirtinimo“.
Paramos paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti per Žemės ūkio ministerijos
informacinę sistemą (toliau – ŽŪMIS) asmeniškai ar per įgaliotą asmenį (juridiniai asmenys paraiškas
per ŽŪMIS gali teikti tik per įgaliotą fizinį asmenį). Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba
elektroniniu paštu ir t. t.) pateiktos paraiškos nepriimamos. Paraiška turi būti pateikta ne vėliau kaip
iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir
sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų:
- Telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
- faksu (8 5) 252 6945;
- elektroniniu paštu info@nma.lt;
- paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

