Vietos projekto pareiškėjo atmintinė
Norėdami gauti vietos projektui finansavimą turite asociacijai „Vidmarės“ kvietime
nustatytu laikotarpiu pateikti paraišką. Paraišką įvertins asociacijos „Vidmarės“ administracijos
darbuotojai vėliau vietos projektą, kaip tinkamą paramai gauti, turi rekomenduoti asociacijos
„Vidmarės“ vietos projektų atrankos komitetas, o galutinį sprendimą dėl vietos projekto paraiškos
tinkamumo finansuoti priima NMA prie ŽŪM.
Prieš rašydami paraišką turite susipažinti su pagrindiniais dokumentais:
-Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašu ir jo priedais (skelbiami internetiniame puslapyje
http://vidmares.lt/kvietimai-vykstantys/),
-Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
administravimo taisyklėse, patvirtintose LR žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 3 d. įsakymu Nr.
3D-617 (toliau – VP administravimo taisyklės).
Visi vietos projektui keliami reikalavimai yra surašyti vietos projektų finansavimo
sąlygų apraše (toliau – FSA). Norime atkreipti dėmesį į tai, kad kiekvienos Vietos plėtros strategijos
priemonės FSA skiriasi.
Visų pirma, turite susipažinti su atitinkamos Vietos plėtros strategijos priemonės
FSA nurodytais:
-

vietos projekto pagrindiniais tikslais,
remiama veikla,
galimais pareiškėjais ir projekto partneriais (esant poreikiui),
didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma;
didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamąja dalimi;
tinkamų finansuoti išlaidų sąrašu.

Kiekvienas projektas bus vertinamas balais pagal FSA nurodytus atrankos kriterijus
(FSA 2.1. lentelė) ir turi surinkti bent minimalų FSA nurodytą balų skaičių (FSA 2 lentelė).
Reikalavimai vietos projekto išlaidoms
FSA 3.4. eilutėje yra nurodytas tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas.
Visos vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi atitikti VP administravimo taisyklių
22 punkto reikalavimus ir FSA 3.1., 3.2. ir 3.3. papunkčiuose nurodytus reikalavimus.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad visos išlaidos turi:
- būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai
nebūtų pasiekti be numatytų ir iš paramos VPS įgyvendinti prašomų finansuoti išlaidų);
- būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu (išskyrus atvejus, kai keičiasi
investicijos techniniai parametrai, pvz. mažesnio galingumo įranga keičiama į didesnio galingumo
įrangą ir pan.) arba papildomos naujomis;
- naujos, nenaudotos;
- neviršyti rinkos kainų;

- atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus. Laikoma, kad įsigytos prekės atitinka ES ir
nacionalinius standartus, jeigu jos pažymėtos ženklu „CE“ arba jomis viešai ir laisvai prekiaujama
Lietuvos Respublikoje;
- būti patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos, nurodytos VP administravimo taisyklių 133–136
punktuose;
- išlaidų apmokėjimas turi būti per finansines institucijas;
- būti patirtos ne anksčiau kaip nuo VPS patvirtinimo dienos (2017 m. vasario 28 d.) iki vietos
projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas, kurios gali
būti patirtos 1 (vieneri) metai iki vietos projekto paraiškos padavimo dienos. Visos vietos projektų
įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.
- atitikti kitus konkretaus FSA reikalavimus.
Netinkamos finansuoti išlaidos:
- neatitinkančios VP administravimo taisyklių 25 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų
kategorijų ir neišvardytos FSA;
- neišvardytos vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo dienos neleidžiama
įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis);
- išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);
- nepagrįstai didelės išlaidos;
- nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;
- naudotų prekių įsigijimo išlaidos;
- baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
- išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;
- išlaidos, kurios 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 finansuoti);
- PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos
projektų administravimo taisyklių 25.4 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.
Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia lėšos vietos projektui
įgyvendinti, dalį privalo finansuoti pareiškėjas ir (arba) partneris.
Reikalavimai pareiškėjui
Pareiškėjas turi atitikti VP administravimo taisyklių 16 punkto ir FSA 4.2.1., 4.2.2. ir
4.2.3. lentelių reikalavimus.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad pareiškėjas, t. y. vietos projekto paraišką teikiantis fizinis ar
juridinis asmuo turi:
- atitikti FSA 1.8. eilutėje nurodytą tinkamą paramos gavėją;
- būti per vieną paramos paraiškų teikimo laikotarpį pateikęs tik vieną paramos paraišką pagal
tą pačią priemonę ar priemonės veiklos sritį;

- būti registruotas Neringos ŽRVVG teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS vykdytojo teritorijoje
(taikoma juridiniams asmenims) arba būti deklaravęs nuolatinę gyvenamąją vietą Neringos ŽRVVG
teritorijoje ir būti ne jaunesnis negu 18 metų (taikoma fiziniams asmenims);
- būti neskolingas Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos. Ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kurių veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės
piniginių fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai;
- tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka;
- pareiškėjas yra netinkamas gauti paramą vietos projektui, jei vietos projekto paraiškoje arba
pridedamuose dokumentuose ar pagal Agentūros paklausimą pateiktuose dokumentuose VPS
vykdytojui ir (arba) Agentūrai pateikė melagingą informaciją; taip pat neskiriama EJRŽF parama
dvejus metus nuo galutinio sprendimo dėl šio pažeidimo nustatymo priėmimo dienos;
- atitikti kitus konkretaus FSA reikalavimus.
Reikalavimai vietos projektui
Vietos projektas turi atitikti tinkamumo sąlygas nurodytas VP administravimo
taisyklių 21.1 papunktyje ir FSA 4.2.5. ir 4.2.6. lentelėse.
Atkreipiame dėmesį į tai, kad :
- vietos projektas turi būti parengtas pagal nustatytą vietos projekto paraiškos formą (skelbiami
internetiniame puslapyje http://vidmares.lt/kvietimai-vykstantys/);
- vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės tikslus ir prisidėti prie jų įgyvendinimo
(FSA 1.6. lentelė);
- vietos projektas turi būti įgyvendinamas:
* ŽRVVG teritorijoje, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė veikla, susijusi su
prekių ir (arba) produktų gamyba, perdirbimu, rinkodara (paruošimu pardavimui, sandėliavimu).
ŽRVVG teritorijoje pagamintų prekių ir (arba) produktų pardavimas galimas ŽRVVG teritorijoje ir
už jos ribų;
* ŽRVVG teritorijoje ir (arba) už jos ribų, jeigu vietos projekte numatyta ekonominė
veikla, susijusi su mobiliąja prekyba, paslaugų teikimu. Iš paramos vietos projektui lėšų paslaugų
teikimui įrengtos patalpos, įsigyta technika ir įranga šių veiklų nevykdymo laikotarpiu turi būti
saugoma vietos projekto paraiškoje nurodytoje vietoje, kuri turi būti ŽRVVG teritorijoje. Iš paramos
vietos projektui lėšų įsigyta technika ir įranga, būtina paslaugoms teikti ar mobiliajai prekybai, šios
veiklos vykdymo laikotarpiu gali būti ŽRVVG teritorijoje ir už jos ribų;
* jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su investicijomis į nekilnojamąjį turtą,
nekilnojamojo turto registracijos vieta turi būti ŽRVVG teritorijoje;
* ŽRVVG teritorijoje, jeigu vietos projekte numatyta socialinio pobūdžio veikla;
- vietos projekto verslo planas (jeigu jis yra reikalingas) turi atitikti ekonominio gyvybingumo
kriterijus ir jų reikšmes, nustatytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24
d. įsakymu Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo
nustatymo taisyklių patvirtinimo“;

- 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;
- atitikti kitus konkretaus FSA reikalavimus.
Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai
Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai yra numatyti
administravimo taisyklių 33 punkte ir FSA 4.3.2. ir 4.3.3. lentelėse.
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Atkreipiame dėmesį į tai, kad pareiškėjas 5 metus po paskutinio mokėjimo prašymo
pateikimo įsipareigoja:
- nenutraukti gamybinės veiklos ir neperkelti jos už ŽRVVG teritorijos ribų (taikoma, jeigu
vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, išskyrus atvejus, nurodytus VP
administravimo taisyklių 21.1.3.2 papunktyje);
- nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių (taikoma,
jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą);
- nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų (išskyrus nurodytas VP
administravimo taisyklių 33.31 papunktyje), kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams vietos projekto
tikslams (taikoma, jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą).
Projekto vykdytojas iki vietos projekto pakeitimų pradžios turi apie tai informuoti asociaciją
„Vidmarės“ ir NAM prie ŽŪM, kuri priima galutinį sprendimą dėl planuojamų vietos projekto
pakeitimų neigiamos įtakos pradiniams vietos projekto tikslams buvimo arba nebuvimo;
- viešinti gautą paramą VP administravimo taisyklių 146–149 punktuose nustatyta tvarka;
- apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama vietos projektui. Reikalavimas gali
būti netaikomas, jei pareiškėjas įrodo, kad apdrausti paramos vietos projektui lėšomis įgytą ar sukurtą
turtą nėra galimybių, ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šio fakto patvirtinimo oficialius
skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus. Įvykus draudžiamajam
įvykiui, pareiškėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir neblogesnių
techninių parametrų;
- sutikti ir sudaryti sąlygas institucijų, atliekančių vietos projektų paraiškų vertinimą, atranką
ir vietos projektų įgyvendinimo priežiūrą, VP įgyvendinimo priežiūrą, atstovams ar jų įgaliotiems
asmenims patikrinti pateiktus duomenis ir atlikti patikrą vietoje, gauti papildomos informacijos apie
vietos projektą ir su juo susijusią veiklą nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos, taip pat
audituoti, kontroliuoti, tikrinti, kaip yra laikomasi paramos vietos projektams gavimo sąlygų, kaip
yra vykdomas vietos projektas ir veikla, kuriai buvo skirta parama vietos projektui, po vietos projekto
vykdymo sutarties pasirašymo dienos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
- teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir VP įgyvendinimo
stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;
- jeigu teikiamas verslo projektas turi atitikti ekonominio gyvybingumo kriterijus ir jų
reikšmes, nustatytas Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 24 d. įsakymu
Nr. 3D-864 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo
taisyklių patvirtinimo“;
- išlaikyti FSA ir paraiškoje nurodytą darbo vietų skaičių. Šis įsipareigojimas taikomas 3 metus
po galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos, kai darbo vietą įkuria įmonė, kuri verčiasi

žvejybos ir akvakultūros produktų gamyba, perdirbimu ir prekyba bei yra labai maža, maža ar
vidutinė įmonė;
- vykdyti kitus konkretaus FSA įsipareigojimus.
Projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu projekto įgyvendintojui gali būti taikomos
sankcijos, kurios skaičiuojamos pagal LR Žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr.
3D-639 patvirtintą Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemones taikymo metodiką.
Paraiškos pildymas
Pildant paraišką svarbu atidžiai užpildyti visus aktualius paraiškos laukelius. Paraiška pildoma
lietuvių kalba.
Formuluodami projekto tikslą turėtumėte atsakyti į klausimą: ko siekiate įgyvendindami
projektą. Tikslas turėtų būti tiesiogiai susijęs su aprašyta aktualia problema, tai yra pasiekus tikslą
problema turėtų būti išspręsta. Kaip tikslą pasieksite nurodo projekto uždaviniai, kurie turėtų atsakyti
į klausimą ką reikia padaryti, kad būtų pasiektas tikslas. Veikla – tai konkretūs veiksmai, kurių būtina
imtis, norint įgyvendinti projekto uždavinius ir pasiekti tikslą. Turėtumėte argumentuoti, kodėl veikla
yra būtina siekiant konkretaus projekto uždavinio pasiekimui. Projekto veiklos turi turėti aiškų,
apčiuopiamą, kiekybiškai išmatuojamą veiklos rezultatą.
Rekomenduojame numatyti projekto pradžią po 3-4 mėn. nuo paraiškos pateikimo datos
(apytikriai tiek trunka vertinimo ir kt. procedūros). Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis negali
būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos.
Paraiškos lentelėje 4. VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJAMS trumpai paaiškinkite ir pateikite nuorodą į vietos projekto paraiškos priedus, jeigu
atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai.
Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo būdu, paraiškoje turi būti
pateikiamas aprašymas ir argumentacija.
Paraiškos lentelė 6. VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI privalomai turi būti
pildoma tais atvejais, kai tai yra nurodyta FSA. Atkreiptinas dėmesys, kad už šių įsipareigojimų
nesilaikymą gali būti taikomos sankcijos, todėl rekomenduojama būsimus pasiekimus planuoti
atsakingai.
Paraiškos pateikimas
Vietos projekto paraišką turi pasirašyti ir ją asmeniškai pateikti pareiškėjas fizinis asmuo arba
juridinio asmens vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo. Fizinio asmens įgaliojimas laikomas
tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro. Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis
pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis
antspaudą privalo turėti. Įgaliojime turi būti nurodyta, kad įgaliojimas suteikiamas teikti vietos
projekto paraišką.
Visi VP paraiškos lapai ir priedai turi būti pasirašyti ir antspauduoti (jeigu toks yra ar jį
privaloma turėti). Jeigu su vietos projekto paraiška teikiamos dokumentų kopijos, jos turi būti
patvirtintos pareiškėjo, jo vadovo arba įgalioto asmens parašu ir antspaudu (jeigu toks yra ar jį
privaloma turėti).
Teikiamas vienas paraiškos egzempliorius.

Paraiškų teikimo klausimais konsultuoja VPS projekto vadovė Rasa Stankutė, tel. +370 688
81141, el.paštas vidmares@gmail.com.

