
1 PRIORITETAS „VERSLO  IR VERSLO 

APLINKOS PLĖTRA,  DARBO VIETŲ 

KŪRIMAS“ 

PRIEMONĖ „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“

1 VEIKLOS SRITIS „PARAMA NE ŽEMĖS 

ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE 

PLĖTOTI“

Kvietimui Nr. 4 suma: 455 318,46 Eur



PARAMA TEIKIAMA

• įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai, apdorojimui,

perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų teikimui,

įskaitant paslaugas žemės ūkiui

• parama teikiama ekonominei veiklai plėtoti

• parama neteikiama veiklai, kuri pagal EVRK patenka į žemės

ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės sekciją, išskyrus veiklą,

susijusią su paslaugų žemės ūkiui teikimu

• jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas,

perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl

Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas
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TINKAMI PAREIŠKĖJAI

• fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas

fizinis asmuo

• labai maža įmonė

• maža įmonė
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PARAMA KVIETIMUI NR. 4 – 455 318,46 Eur 

4

Privatus juridinis arba 
fizinis asmuo, 

atitinkantys labai mažai 
įmonei keliamus 

reikalavimus

iki 70 tinkamų 
finansuoti 

išlaidų

Didžiausia 
suma: 

75 886,41 Eur

Privatus juridinis arba 
fizinis asmuo, išskyrus 
asmenis, atitinkančius 

labai mažai įmonei 
keliamus reikalavimus

iki 50 tinkamų 
finansuoti 

išlaidų

Didžiausia 
suma:

75 886,41 Eur



Nr.

KOKYBĖS (ATRANKOS) VERTINIMAS (tuo atveju, jeigu 

pareiškėjas atitinka kelis projektų atrankos kriterijus, jis turi pasirinkti 

vieną jų).

Mažiausiai galimų surinkti balų – 60.

SUTEIKIAMI 

BALAI

1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius. Šis atrankos kriterijus

detalizuojamas taip:

25

1.1. sukurtos 2 ir daugiau naujų darbo vietų (etatų) 25

1.2. sukurta 1,5 naujos darbo vietos 24

1.3. sukurta 1 nauja darbo vieta 23

1.4. sukurta 0,5 naujos darbo vietos 20

2. Didesnis naujų darbo vietų skaičius asmenims iki 40 m. Šis atrankos

kriterijus detalizuojamas taip:

20

2.1. sukuriama 2 (imtinai) ar daugiau darbo vietų jauniems žmonėms iki 40m. 20

2.2. sukuriama nuo 0,5 (imtinai) iki 2 darbo vietų jauniems žmonėms iki 40

m.

15

3. Pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens pagrindinė

akcininkė yra moteris

10
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Nr. KOKYBĖS (ATRANKOS) VERTINIMAS SUTEIKIAMI BALAI

4.

Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ilgiau kaip 1

metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje arba

pareiškėjas (juridinis asmuo) – ilgiau kaip 1 metus registruotas

kaimo vietovėje ir ilgiau kaip 1 metus veikia kaimo vietovėje

20

5.
Mažesni naujos darbo vietos sukūrimo kaštai. Šis atrankos

kriterijus detalizuojamas taip:
25

5.1.

2 ir daugiau naujoms darbo vietoms (etatams) sukurti:

65 886, 00 Eur – 75 886, 00 Eur

65 885, 00Eur – 56 914, 00 Eur

56 913, 00 Eur ir mažiau

20

23

25

5.2.

1,5 darbo vietos (etato) sukurti:

56 913, 00 Eur – 46 913, 00Eur

46 912, 00 Eur – 37944, 00 Eur

37 943, 00 Eur ir mažiau

20

23

25

5.3.

1 darbo vietai (etatui) sukurti:

37 943, 00 Eur – 27 943, 00Eur

27 942, 00Eur – 18 972, 00 Eur

18 971, 00Eur ir mažiau

20

23

25
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Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas
• Naujų prekių įsigijimo:

1.1. naujos technikos ir įrangos, skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos

projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

1.2. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio

proceso valdymui

1.3. Motorinės transporto priemonės įsigijimas yra tinkamos finansuoti išlaidos tik tuo atveju,

jeigu:

– vietos projekto pagrindinė planuojama veikla – mobilioji prekyba VVG teritorijoje

pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir

socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje (Vietos projektų

administravimo taisyklių 27.1.1. papunktis);

– planuojamas įgyvendinti verslo projektas – Taisyklių 27.1.1 papunktyje įvardytos

motorinės transporto priemonės ir N kategorijos N1 klasės motorinės transporto

priemonės (yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame

nėra langų ir kai ji neatsiejamai susijusi su versle numatytomis teikti paslaugomis, pvz.:

maisto pristatymu, mobilios įrangos pervežimu į paslaugų teikimo vietą ir pan., t. y.

neskirta krovinių gabenimo keliais veiklai vykdyti, 27.1.2 papunktis);

1.4. naujų statybinių medžiagų įsigijimas, kai projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių

ir kitų būtinų statinių naują statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu
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• Darbų ir paslaugų įsigijimo:

2.1. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų

būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba)

kapitalinis remontas.

2.2. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas

(privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas,

ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant

vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir

(arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios

infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos)
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• Bendrosios išlaidos – ne daugiau kaip 10 (dešimt) proc. kitų

tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų

tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias):

1. atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už

konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu

tvarumu, įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir

(arba) projekto aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų

rengimą, kai šios išlaidos, susijusios su nekilnojamojo turto

statyba ir gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant

techniką, pirkimu, taip pat vietos projekto viešinimo išlaidos;

2. viešinimo priemonių, nurodytų šių Taisyklių 161–166

punktuose, įsigijimo išlaidos
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NETINKAMOS FINANSUOTI
• neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27punkte nurodytų tinkamų

finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA;

• neišvardytos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo

neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis);

• išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

• nepagrįstai didelės išlaidos;

• vietos projekto administravimo išlaidos;

• nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

• naudotų prekių įsigijimo išlaidos ir naujų prekių įsigijimo išlaidos mokymų vietos

projektuose;

• baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

• išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;

• išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir

(arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba)

savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos

tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos VPS įgyvendinti lėšų jos būtų

pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu vietos projekto

vykdytojo – viešojo juridinio asmens veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės

ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir jis iki vietos projekto patvirtinimo patiria vietos projekto

bendrųjų išlaidų, jos gali būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu buvo apmokėtos iš

Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų asignavimų, kurie skirti

projektams avansuoti);
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• PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus,

nurodytus Vietos projektų administravimo taisyklių 27.4 papunktyje) pagal

Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti

galimybę įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į

atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų;

• išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios

patikimo finansų valdymo principo, pavyzdžiui, vietos projekto poreikius

viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar

gaminių su projekto vykdytojui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama

papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos

(išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės);

• nenumatytos projekte, nesusijusios su projektu ir remiama veikla, neatitinkančios

Taisyklių 26 punkte nustatytų reikalavimų ir neįvardytos Taisyklių 28 punkte;

• trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimo

išlaidas;

• smulkių buities reikmenų įsigijimo išlaidos (patalynės, stalo įrankių, indų ir pan.);

• vidaus vandenų transporto priemonės, priskiriamos žvejybos laivams, mažiesiems

laivams (išskyrus irklines valtis ir baidares), pramoginiams laivams, sportiniams

laivams, asmeniniams laivams (vandens motociklams), kaip nurodyta Lietuvos

Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse;
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• visų tipų orlaiviams priskiriami aparatai (mašinos), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme

ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose;

• miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, savikrovės priekabos, medvežiai,

miškavežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, medžių ir (arba) krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo

kombainai energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į rulonus presuoti, medienos smulkintuvai,

kapoklės;

• transporto priemonės, kurios priskiriamos ir (arba) prilyginamos L kategorijai (mopedai, motociklai,

triračiai, keturračiai motociklai, bagiai, kartingai ir pan.); M kategorijai (lengvieji automobiliai ir autobusai)

ir jai priskiriamų kėbulų tipams, išskyrus autokatafalkus ir 8 sėdimų vietų transporto priemones, skirtas

keleiviams vežti; N kategorijai priskiriamų kėbulų tipams, kurių kodai – BAE, BAF, BAG, BAH, BAM,

BC, BD, BAN, BAR, BAS (vilkikai, sunkvežimiai, šaldytuvai); G kategorijai (visureigiai) ir jai priskiriamų

kėbulų tipams; O kategorijai (priekabos ir puspriekabės) priskiriamas transporto priemones, kurių kodas –

DD (L kategorijos priemonės priekaba); specialiosios paskirties transporto priemones (gyvenamieji

automobiliai, kemperiai ir kt.), kurių kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ;

• paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;

• išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti;

• išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų

Pirkimų taisyklėse;

• žemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su turto nuomos sutartimi, turto nuomos

mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos;

• gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;

• išlaidos, padengtos naudojant finansų inžinerijos priemones, finansuotas iš ES struktūrinių fondų lėšų,

finansuojamos iš kitų nacionalinių programų,ES struktūrinių fondų, bet kurio kito ES ir (arba) tarptautinio

fondo lėšų;

• investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas)
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TINKAMUMO SĄLYGOS PAREIŠKĖJUI

• atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją pagal konkrečią VPS priemonę (-es) ar jos

veiklos sritį (-is), pagal kurią (-ias) skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus;

• neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą

projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu (taisyklių 18.1.2.1; 18.1.2.2);

• būti registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje

• deklaravusiu nuolatinę gyvenamąją vietą VPS vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto

paraiška, teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus);

• deklaravusiu nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravusiu žemės ūkio valdą ir ūkį VPS

vykdytojos, kuriai teikiama vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma ūkininkams). Jeigu

pareiškėjas yra ūkininkas, žemės ūkio valda jo vardu (kaip valdos valdytojo) registruojama

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2008 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-278 „Dėl žemės ūkio valdų registravimo

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre“ nustatyta tvarka;

• būti neskolingu Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos;

• tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
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• per paskutinius vienerius metus (skaičiuojama nuo galutinio sprendimo dėl pažeidimo

padarymo priėmimo dienos) nebūti padariusiam pažeidimo, susijusio su EŽŪFKP ir EJRŽF

paramos, skirtos 2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo laikotarpiams,

panaudojimu ar siekiu panaudoti, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos

Komisijai (vadovaujamasi Agentūros duomenimis);

• būti ne jaunesniu negu 18 metų (taikoma, kai VPS numatytas tinkamas paramos gavėjas –

fizinis asmuo);

• neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamu;

• veikti sąžiningai, t. y.: savo veiksmais ar neveikimu nebūti sukūrusiu neteisėtų sąlygų gauti

paramą.

• vietos projekto paraiškoje, prie jos pridedamuose ar pagal VPS vykdytojos ir (arba) Agentūros

paklausimą pateiktuose dokumentuose būti pateikusiu teisingą informaciją;

• paramos paraišką pareiškėjas teikia individualiai, partneriai negalimi. Pareiškėju negali būti

juridinių asmenų filialai arba atstovybės;

• prie vietos projekto paraiškos turi būti pateiktas vietos projekto verslo planas. Šis

reikalavimas netaikomas jeigu teikimas mažas vietos projektas kuriam įgyvendinti prašoma

paramos suma neviršija 10 000,00 eurų, tokiu atveju privaloma užpildyti vietos projekto

paraiškos 6 dalį;

• vietos projekte numatytas verslas turi atitikti ekonomines veiklas, kurios remiamos pagal VPS
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TINKAMUMO SĄLYGOS, VIETOS 

PROJEKTUI
• vietos projektas turi būti parengtas pagal nustatytą Vietos projekto paraiškos formą;

• vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės (-ių), pagal kurią (-ias) teikiamas

vietos projektas, tikslus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo;

• vietos projektas turi būti įgyvendinamas VVG teritorijoje;

• jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su investicijomis į nekilnojamąjį

turtą, nekilnojamojo turto registracijos vieta turi būti VVG teritorijoje;

• prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikiamas vietos projekto verslo planas,

įrodantis, kad esamo verslo plėtra yra ekonomiškai gyvybingi, t. y. vietos projekto

verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus ir jų reikšmes,

nustatytas Taisyklių 23.1.5.1–23.1.5.5 papunkčiuose;

• jeigu įgyvendinant vietos projektą numatoma sukurti naują darbo vietą (naują etatą)

joms keliamos šios tinkamumo sąlygos vietos projekto lygmeniu (nauja darbo vieta

(naujas etatas) – tai paramos gavėjo pagal darbo sutartį, individualios veiklos

pažymą, verslo liudijimą naujai sukurta ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyta

darbo vieta (visas etatas), tiesiogiai susijusi su projekte numatytos veiklos

vykdymu);
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Tinkamumo sąlygos darbo vietai:
• nauja darbo vieta turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo vietų (naujų etatų)

ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 valandų darbo savaite, dirbant ištisus

metus, išskyrus, kai Darbo kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo

sutartis);

• viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo užmokesčio arba

savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus

yra ne mažesnis negu 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, nustatytų Lietuvos

Respublikos Vyriausybės nutarimu;

• nauja darbo vieta turi būti sukurta po vietos projekto paraiškos pateikimo iki verslo

plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo prašymo

pateikimo dieną turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai;

• naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai: pateikta sudarytos darbo sutarties,

verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopija. Verslo liudijime arba

individualios veiklos pažymoje nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės

veiklos rūšies kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane
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• jei vietos projekte numatyti statinio statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,

statinio kapitalinis remontas) iki vietos projekto paraiškos atrankos vertinimo pabaigos turi

būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai. Statinio techninis

projektas, statinio projekto bendrosios ekspertizės arba dalinės ekspertizės (kai ji privaloma)

aktas ir statybą leidžiantis dokumentai turi būti pateikti kartu su pirmuoju mokėjimo prašymu,

išskyrus nesudėtingus statinius. Statybos užbaigimo dokumentas, įrodantis, kad statinys

pastatytas pagal statinio techninį projektą ir atitinka jame numatytą paskirtį, turi būti pateikti

ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu. Paramos lėšomis taip pat finansuojami

statybos darbai, nurodyti Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos

rūšys“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.

622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“

patvirtinimo“ 12.1–12.11 papunkčiuose;

• jei vietos projekte numatyta tik nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis

remontas, kartu su paramos vietos projekto paraiška pateikiamas STR 1.04.04:2017

parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai

juos privaloma rengti) ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas

atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas.

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį

dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m.

gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017

„Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos

statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą

padarinių šalinimas“ patvirtinimo“), arba kitus dokumentus (sklypo planą su pažymėtais

esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą) ir statinio statybos

kainos apskaičiavimu (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis); 17



• jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą:

1. kuris nuosavybės teise priklausyti fiziniam asmeniui ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui, ir (arba)

viešajam juridiniam asmeniui (išskyrus valstybės institucijas, įstaigas ir savivaldybes), jos yra tinkamos

finansuoti iš paramos VPS įgyvendinti lėšų; jeigu pareiškėjas valdo tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės,

nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais (netaikoma, kai numatytos investicijos į naujų pastatų ir

statinių statybą); teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės,

juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui

nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į naujų pastatų

ir (ar) statinių statybą, žemė po naujai statomais pastatais ir (ar) statiniais nuosavybės teise turi priklausyti

pareiškėjui (fiziniam asmeniui ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui, ir (arba) viešajam juridiniam

asmeniui (išskyrus valstybės institucijas, įstaigas, savivaldybes ir jų įstaigas). Teisėtą nekilnojamojo turto

valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ

Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo

dienos);

2. kuris nuosavybės teise priklauso valstybei arba savivaldybei, jos yra tinkamos finansuoti iš paramos VPS

įgyvendinti lėšų, jeigu vietos projekto paraišką teikia ir vietos projektą įgyvendina asmuo, kuriam suteikta

teisė valdyti, naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba

kitus teisėtą valdymą, naudojimą ir disponavimą nekilnojamuoju turtu įrodančius dokumentus, kuriuose, be

kita ko, nurodytas leidimas atlikti vietos projekte numatytas investicijas. Teisėtą nekilnojamojo turto

valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ

Registrų centre ne trumpesniam kaip 7 (septynerių) metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos

pateikimo dienos. Tuo atveju jeigu žemės sklypas nesuformuotas, turi būti gautas rašytinis Nacionalinės

žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimas planuojamai veiklai vykdyti;

3. kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams (įskaitant bendrosios jungtinės nuosavybės teise

valdomą nekilnojamąjį turtą, priklausantį sutuoktiniams), prie vietos projekto paraiškos turi būti pridėti visų

nekilnojamojo turto savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų;
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• jei vietos projekte numatytos investicijos, susijusios su licencijuojama veikla arba

veikla, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, ne vėliau kaip kartu su galutiniu

mokėjimo prašymu turi būti pateikta licencijos arba leidimo kopija;

• remiama veikla turi būti VVG teritorijos vietovėje (išimtis gali būti taikoma

ūkininkų mobiliajai prekybai)
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NEREMIAMA VEIKLA
1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

3. ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

4. azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

5. didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta

produkcija;

6. finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

7. draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

8. nekilnojamojo turto operacijos;

9. teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

10. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios

paslaugos;

11. elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

12. krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

13. už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą;

14. žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas

žemės ūkiui, kaip nurodyta Paslaugų žemės ūkiui sąraše, patvirtintame Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 76 „Dėl Paslaugų

žemės ūkiui sąrašo patvirtinimo“ 20



VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO 

ĮSIPAREIGOJIMAI:
• nenutraukti gamybinės veiklos ir neperkelti jos už VVG teritorijos ribų;

• nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių;

• nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams vietos

projekto tikslams. Jeigu vietos projekto vykdytojas planuoja daryti bet kokius šiame Taisyklių papunktyje

minimų vietos projektų pakeitimus, iki vietos projekto pakeitimų pradžios turi apie tai informuoti VPS

vykdytoją ir Agentūrą. Galutinį sprendimą dėl planuojamų vietos projekto pakeitimų neigiamos įtakos

pradiniams vietos projekto tikslams buvimo arba nebuvimo priima Agentūra vidaus procedūrose nustatyta

tvarka;

• viešinti gautą paramą šių Taisyklių 161–166 punktų nustatyta tvarka;

• apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama;

• su vietos projektu susijusių finansinių operacijų įrašus atskirti nuo kitų vietos projekto vykdytojo vykdomų

finansinių operacijų;

• siekiant palankaus sprendimo, nedaryti įtakos vietos projektą vertinantiems VPS vykdytojos darbuotojams,

sprendimą dėl vietos projekto finansavimo priimančiam VPS vykdytojos valdymo organui arba atskiriems

jo nariams, Agentūrai, Ministerijai;

• sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti vietos projekto įgyvendinimą

(VPS vykdytojai, Agentūrai, Ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Finansinių nusikaltimų

tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos Respublikos

konkurencijos tarybai, EK, Europos Audito Rūmams), tikrinti, kaip yra laikomasi tinkamumo sąlygų,

atrankos kriterijų ir įsipareigojimų vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu;

• teikti VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai visą informaciją ir duomenis, susijusius su vietos projekto

įgyvendinimu, reikalingus vietos projekto įgyvendinimo valdymui, stebėsenai ir vertinimui atlikti;

• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja laikytis visų įsipareigojimų, susijusių su naujų darbo vietų sukūrimo

ir išlaikymo rodikliais, patvirtintais „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo

metodikoje, 2017 m. lapkričio 9 d. ŽŪM įsakymas Nr. 3D-718;
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• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti privalomų maisto tvarkymo subjektų pareigų, susijusių su

maisto tvarkymo veikla, laikymąsi. Privalomos pareigos nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 15:2005

„Maisto higiena“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 1 d.

įsakymu Nr. V-675 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 15:2005 „Maisto higiena“ patvirtinimo“, Maisto

tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos

valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl

maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“;

• pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties pasirašymo

dienos;

• užtikrinti, kad visos jo įgytos investicijos atitiks darbo saugos reikalavimus;

• užtikrinti, kad įsigytos investicijos, įgyvendinus projektą, atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

kontroliuojamųjų teisės aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymą apie

įsigytų investicijų atitiktį / neatitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems teisės

aktų reikalavimams išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;

• ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti VVG apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir

užregistruotoje paramos paraiškoje, pasikeitimus;

• pasikeitus Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijoje (toliau – Deklaracija) pateiktiems

duomenims, ūkio subjektas įsipareigoja atnaujintą Deklaraciją per 10 darbo dienų nuo duomenų

pasikeitimo fakto pateikti VVG;

• projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu turi užtikrinti atitiktį atrankos kriterijams

(išskyrus atrankos kriterijų, susijusį su pareiškėjo amžiumi), už kuriuos projektui suteikiami balai;

• pateikti detalų atliktų darbų aktą (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos statybos

išlaidos);

• užbaigus statybos darbus pateikti statybos užbaigimo dokumentus, kai jie privalomi pagal teisės aktų

nuostatas (ne vėliau kaip galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną);

• iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos parengti naudoti įrangą ir (arba) techniką ir vėliausiai su

galutiniu mokėjimo prašymu pateikti įrangos ir (arba) technikos įrengimo ir (arba) sumontavimo darbų

užbaigimo aktus ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose patvirtinama, kad už paramos lėšas įsigyta

įranga ir (arba) technika tinkamai sumontuota ir veikia 22



PATEIKIAMI DOKUMENTAI

• „Vietos projekto paraiška“

• „Vietos projekto verslo planas“

• „Vienos įmonės“ deklaracija“

• „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso

deklaracija”
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• pareiškėjo (fizinio asmens) asmens dokumento kopija arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinio akcininko arba vadovo asmens

dokumento kopija;

• pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaracija, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vieta;

• planuojamos išlaidos pagrindžiamos bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais. Bent 1

(vienas) rinkos kainą įrodantis dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš prekių ar

paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG teritorijoje;

• Pirkimų dokumentų kopijos, jei bendrųjų išlaidų viešieji pirkai jau yra įvykdyti ir/arba šios išlaidos jau yra patirtos;

• Elektroninis sertifikuotas juridinių asmenų registro išrašas (ESI), juridinio asmens įstatai, nuostatai, turima fizinio asmens individualios

veiklos pažyma, verslo liudijimas;

• Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pažyma, Valstybinio socialinio draudimo fondo prie

Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma, kad pareiškėjas neturi įsiskolinimų (pažyma turi būti išduota ne

anksčiau kaip 15 dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos);

• Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai;

• STR 1.04.04:2017 parengtas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti) ir

leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas pagal statybos

techninį reglamentą STR 1.05.01:2017) arba kiti dokumentai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų

eksplikacija ir aiškinamasis raštas) ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos

nustatymo dalis).

• Dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti ir disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti

vietos projekte numatytas investicijas (nuomos, panaudos ar kito teisėto valdymo sutartys, VĮ Registrų centro išrašas);

• Visų nekilnojamojo turto savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų (taikoma, kai vietos projekte numatytos investicijos

į nekilnojamąjį turtą ir jis nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams (įskaitant bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą

nekilnojamąjį turtą, priklausantį sutuoktiniams));

• Fizinio asmens verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma;

• Juridinio asmens steigimo dokumentai, įrodantys, kad jo steigėju ir vietos projekto paraiškos pateikimo dieną vieninteliu dalyviu yra

vienas fizinis asmuo;

• Ataskaitinių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, pinigų srautų ataskaita) ir tarpinių finansinių

ataskaitų (už einamųjų metų pilnus ketvirčius) rinkiniai;

• VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas;

• Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai

turi būti išduoti arba sukurti (pvz., naudojant el. bankininkystės sistemą) finansų institucijų (bankų, kredito unijų). Šie dokumentai turi

būti pateikti ne vėliau kaip iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos;

• Dokumentai, kuriais įrodoma, kad pareiškėjas turi galimybę gauti paskolą, arba dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas paskolą gavo

• Įgaliojimas teikti vietos projekto paraišką (taikoma tuo atveju, jeigu paraišką teikia ne pareiškėjo – juridinio asmens – vadovas (kai

pareiškėjas yra juridinis asmuo) arba ne pareiškėjas pats (kai pareiškėjas yra fizinis asmuo), bet įgaliotas asmuo. 24



VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

ETAPAI
• Vietos projektų paraiškų vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus ir užregistravus

vietos projekto paraišką.

• Vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga:

• 1. VPS vykdytojos atliekamo vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga laikoma vietos

projektų perdavimo Agentūrai tinkamumo vertinimui atlikti data;

• 2. Agentūros atliekamo vietos projektų paraiškų tinkamumo vertinimo pabaiga laikoma vietos

projekto paraiškos tinkamumo vertinimo ataskaitos parengimo diena.

• Vietos projektų vertinimą sudaro šie etapai:

• 1. vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos

darbuotojas (-ai) ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo kvietimo teikti vietos projektų

paraiškas pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas).

Vertinimo etapo sudėtinės dalys:

• 1.1. vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas;

• 1.2. preliminarus vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimas.

• 2. vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šį vertinimą atlieka Agentūra

ne ilgiau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti

trūkumus siuntimo laikas.
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Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės buveinė

Juridinių asmenų registras 300053760

Laisvės g. 39 – 1 (102 kab., 103 kab.) 89225 Mažeikiai

• Pirmininkė, Loreta Rubežienė

Telefonas (8 443) 95321; mob.: 370 679 84005

El.paštas: loreta.rubeziene@mazeikiai.lt

Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupės administracija

• Mob.: 8 618 51199 (Daiva Baranauskienė, Aušra Žymantė), 

8 673 47349 (Monika Liaučiūtė)

• El.paštas: svlvvg@gmail.com, projektaivvg@gmail.com

• Interneto svetainė www.svlvvg.lt
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