
1 PRIORITETAS „VERSLO  IR VERSLO 

APLINKOS PLĖTRA,  DARBO VIETŲ 

KŪRIMAS“ 

PRIEMONĖ „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“

2 VEIKLOS SRITIS „PARAMA NE ŽEMĖS 

ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE 

PRADĖTI“

Kvietimui Nr. 9 suma: 204 875,00 Eur



Kvietimo terminai

• Vietos projektų paraiškų rinkimo pradžia 

2018 m. gegužės 9 d.

• Vietos projektų paraiškų rinkimo pabaiga 

2018 m. liepos 5 d.
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Parama teikiama

• Kurti verslus įvairiai ne žemės ūkio veiklai, produktų gamybai,

apdorojimui, perdirbimui, jų pardavimui, taip pat paslaugų

teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

• Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos

rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento

prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio

direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“ (toliau

– EVRK), išskyrus veiklas, išvardytas pagal priemonės veiklos

sritį LR Žemės ūkio ministerijos neremiamų veiklų sąrašą.
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Tinkami pareiškėjai

4

• fiziniai ir juridiniai asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo,

• labai maža įmonė,

• maža įmonė,

• fizinis asmuo, nevykdęs jokios ne žemės ūkio ekonominės

veiklos, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne;

• naujai įsteigtas (įregistruotas ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki

paraiškos pateikimo dienos) privatus juridinis asmuo.



Tinkamumo sąlygos pareiškėjui
• atitikti VPS nurodytą tinkamą paramos gavėją pagal konkrečią VPS priemonę ar jos veiklos sritį, pagal

kurią skelbiamas kvietimas teikti vietos projektus;

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

KPP lygmeniu tuo pat metu: vieną projektą, susijusį su investicijomis į verslą, prekių gamybą, paslaugų

teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros), ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į žmogiškąjį

kapitalą (pvz., mokymų); du projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą;

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

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

teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus);

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

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

• 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;

• 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;

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

• veikti sąžiningai

5



Kvietimui skiriama 204 875,00  Eur

• iki 70 proc. 

• 48 779,89 Eur

privatus juridinis arba 
fizinis asmuo, 

atitinkantis labai 
mažai įmonei 

keliamus reikalavimus

• iki 50 proc. 

• 48 779,89 Eur

privatus juridinis arba 
fizinis asmuo, 

atitinkantis mažai 
įmonei keliamus 

reikalavimus
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Tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui

1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos

Jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis, prie vietos

projekto paraiškos turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai

nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo

2. Pareiškėjo skolintos lėšos

Jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, skolintos lėšos

pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraišką pateikiant paskolos ar finansinės nuomos

suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą suteikia fizinis asmuo, kartu su

paraiška pateikiamas to banko, kuriame yra fizinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas. Jei paskolą

planuoja suteikti juridinis asmuo, išskyrus kredito institucijas, kartu su paraiška pateikiama to

juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai bei banko sąskaitos

išrašas (32.4. p.)
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Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi vietos projektų 

atrankos kriterijai

Mažiausia galima surinkti balų suma yra 60 balų

Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus

Didžiausias 

galimas surinkti 

balų skaičius

1. Didesnis sukurtų naujų darbo vietų skaičius.

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
25

1.1. Sukurta 1 ir daugiau darbo vietų (etatų) 25

1.2. Sukurta 0,5 darbo vietos (etato) 20

2. Prašoma mažesnės paramos sumos. Šis atrankos

kriterijus detalizuojamas taip:
25

2.1. 1 ir daugiau darbo vietų (etatų) sukurti:

24 388,95 Eur ir mažiau

38778,89 Eur – 24 389,95 Eur

48 779,89 Eur – 38 779,89 Eur

25

23

20

2.2. 0,5 darbo vietos (etato) sukurti:

14 388,95 Eur ir mažiau

24 389,95 Eur – 14 389,95 Eur

25

20
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Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius

3. Projektą įgyvendina pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas,

ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo

vietovėje, arba pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio veiklą)

pagrindinis akcininkas (turintis daugiau kaip 50 procentų akcijų)

(juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju,

pagrindinis akcininkas suprantamas kaip vienasmenis valdymo organas

arba valdymo organo vadovas) – ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs

gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dienai ir ne

trumpiau kaip paskutinius vienerius metus iki paramos paraiškos

pateikimo dienos nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą

kaimo vietovėje)

15

4. Pareiškėja moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė

akcininkė yra moteris, turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens

akcijų, juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pavyzdžiui, mažosios

bendrijos), atveju – vadovė yra moteris

10

5. Pareiškėjo dydis (fizinis ar juridinis asmuo): vidutinė įmonė, maža

įmonė, labai maža įmonė
25

5.1. Pateikimo metu pareiškėjas atitinka labai mažos įmonės sampratą 25

5.2. Pateikimo metu pareiškėjas atitinka mažos įmonės sampratą 20

Bendra suma 100



Tinkamumo sąlygos tinkamoms 

finansuoti išlaidoms
• būti aiškiai nurodytos Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašo dalyje, skirtoje tinkamų finansuoti

išlaidų sąrašui;

• būti detaliai išdėstytos vietos projekto paraiškoje;

• būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai nebūtų

pasiekti be vietos projekte numatytų prašomų finansuoti išlaidų);

• būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir jo kontrolės laikotarpiu;

• būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo metu;

• neviršyti rinkos kainų;

• būti patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos;

• būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais;

• būti patirtos tinkamu laikotarpiu ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos ir ne vėliau

kaip iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto

bendrąsias išlaidas;

• vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių iki vietos projekto

paraiškos pateikimo dienos.;

• vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties

sudarymo dienos;

• visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų

apmokėjimo įrodymo dokumentais.
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Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas
1. Naujų prekių įsigijimo:

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

įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos

įrangos ar technologinio proceso valdymui

1.2. 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.

2. Darbų ir paslaugų įsigijimo:

2.1. projekto įgyvendinimo vietoje infrastuktūros 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).

2.2. projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimas ir

(arba) kapitalinis remontas bei inžinerinių statinių nauja statyba. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų

gamybinių ir kitų būtinų statinių rekonstravimą ar kapitalinį remontą, taip pat inžinerinių statinių naują statybą

atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas.

3. Vietos projekto bendrosios išlaidos.

Vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų

(skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias).
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Netinkamos finansuoti išlaidos
• neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte 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;

• PVM;

• išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų

valdymo principo;

• trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medžiagų įsigijimo išlaidas;
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• 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;

• 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 priemonių įsigijimo:

1. L kategorijos ar jai prilyginamų (mopedų, motociklų, triračių, keturračių motociklų, bagių,

kartingų ir pan.);

2. M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus

autokatafalkus ir 8 sėdimų vietų transporto priemones, skirtas keleiviams vežti);

3. N kategorijos ir jai priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC,

BD, BAN, BAR, BAS (vilkikai, sunkvežimiai, šaldytuvai);

4. G kategorijos (visureigiai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų;

5. O kategorijos (priekabos ir puspriekabės) ir jai priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas –

DD;

6. specialiosios paskirties transporto priemonių (gyvenamųjų automobilių, kemperių ir kt.), kurių

kodai – SA, SB, SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ;
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• paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;

• išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti;

• išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, paslaugas ar darbus 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 vietos projektui 
• vietos projektas turi būti parengtas pagal nustatytą Vietos projekto paraiškos formą (priedas Nr.1);

• vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės, pagal kurią teikiamas vietos projektas, tikslus ir

prisidėti prie jų įgyvendinimo;

• vietos projektas turi būti įgyvendinamas:

• 1. VVG teritorijoje, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su prekių ir (arba)

produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara (paruošimu pardavimui, sandėliavimu). Iš paramos lėšų

įrengtos gamybinės patalpos, sandėliai, įsigyta technika, įranga turi būti vietos projekto paraiškoje

nurodytoje vietoje, kuri turi būti VVG teritorijoje. VVG teritorijoje pagamintų prekių ir produktų

pardavimas galimas VVG teritorijoje ir už jos ribų;

• 2. VVG teritorijoje ir (arba) už jos ribų, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su

mobiliąja prekyba, paslaugų teikimu, taip pat atlygintinų ir neatlygintinų pavėžėjimo paslaugų teikimu.

Iš paramos lėšų paslaugų teikimui įrengtos patalpos, įsigyta technika ir įranga, šių veiklų nevykdymo

laikotarpiu turi būti saugoma vietos projekto paraiškoje nurodytoje vietoje, kuri turi būti VVG

teritorijoje. Iš paramos lėšų įsigyta technika ir įranga, būtina mobiliajai prekybai ir mobiliųjų paslaugų

teikimui;

• 3. jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su investicijomis į nekilnojamąjį turtą, nekilnojamojo

turto registracijos vieta turi būti VVG teritorijoje;

• jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo kūrimui prie vietos projekto paraiškos turi būti

pateikiamas vietos projekto verslo planas, įrodantis, kad būsimas naujas verslas yra ekonomiškai

gyvybingi, t. y. vietos projekto verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus ir jų

reikšmes; 15



• 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):

• 1) nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma veikla, kuriai buvo skirta parama. Naujomis darbo

vietomis nelaikomos darbo vietos, kurios įgyvendinant vietos projektą buvo sukurtos kitose, su vietos projekto veikla

nesusijusiose, veiklose;

• 2) 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);

• 3) 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;

• 4) 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;

• 5) 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;

• 6) nauja sukurta darbo vieta apskaičiuojama pagal Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020

metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodiką,

patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų,

įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos

sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos patvirtinimo“;
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• jei vietos projekte numatyti statinio statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros

įrengimo, atnaujinimo darbai, iki vietos projekto paraiškos atrankos vertinimo pabaigos turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba

projektiniai pasiūlymai. Statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio statybos kainos apskaičiavimas turi būti parengti

pagal Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos

aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, reikalavimus. 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 (pagal Statybos techniniame reglamente STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtintame Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių

klasifikavimas“, patvirtinimo“, nustatytus konstrukcinius požymius ir techninius parametrus). 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);

• jeigu vietos projekte numatytos investicijos ir pagal numatytų darbų pobūdį turi būti atlikta statinio techninio projekto statybos

skaičiuojamosios kainos dalies ekspertizė, ji atliekama vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio

projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl

Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis. Ekspertizės

išvada turi būti parengta įstaigos, turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir turi būti pateikta iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos;
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• jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą:

1. kuris nuosavybės teise priklauso 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 ir (arba) tinkamas vietos projekto partneris

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);

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;

• 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;
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Neremiamų ekonominės veiklos rūšių 

sąrašas 
– alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

– tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

– ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

– azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

– didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

– finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla;

– draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

– nekilnojamojo turto operacijos;

– teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

– medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

– elektros energijos gamyba, pardavimas ir paskirstymas;

– apgyvendinimo veikla;

– krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

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

– 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“;

– paslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą
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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 (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą). Jeigu vietos projekto

vykdytojas planuoja daryti bet kokius 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 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.
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• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja laikytis visų įsipareigojimų, susijusių su naujų darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo

rodikliais;

• 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“;

• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja iki vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo pateikti VVG su finansine

institucija (banku, kredito unija) pasirašytą paskolos sutartį, užtikrinančią pareiškėjo nuosavo indėlio prisidėjimą prie

vietos projekto įgyvendinimo skolintomis lėšomis galimybę;

• jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, pareiškėjas

licenciją, leidimą pateikia Agentūrai su paramos paraiška arba įsipareigoja pateikti su galutiniu mokėjimo prašymu;

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

• nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą

(sudaryti balansą, pelno (nuostolių) ir pinigų srautų ataskaitas);

• 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;
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• 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;

• užtikrinti, kad verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą įsigis iki galutinio mokėjimo prašymo

pateikimo dienos (taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui, pradėsiančiam veiklą);

• pareiškėjas nuo paraiškos pateikimo iki paramos sutarties pasirašymo dienos turi atitikti labai mažos

įmonės, mažos įmonės reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma

juridiniams asmenims) ir rekomendacijoje 2003/361/EB (taikoma fiziniams asmenims).
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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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