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1. BENDROJI VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO DALIS 

1.1. Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) nustatytos vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos – reikalavimai, kurie taikomi pareiškėjui, 

siekiančiam gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal FSA 1.2 papunktyje nurodytą VPS priemonę, susidedantys iš tinkamumo finansuoti sąlygų, pareiškėjų 

įsipareigojimų, vietos projektų atrankos kriterijų, kitų pareiškėjams ir vietos projektams taikomų reikalavimų. Vietos projektų atrankos ir įgyvendinimo tvarką 

nustato Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 

patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. 3D-758 redakcija) (toliau – Vietos projektų administravimo 

taisyklės). FSA nustatytos vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos turi būti iki galo įvykdytos iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos, išskyrus 

atvejus, kai Vietos projektų administravimo taisyklėse ir šiame FSA nurodyta kitaip. Atitiktis vietos projekto tinkamumo finansuoti sąlygoms turi būti išlaikoma 

visą vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpį1, išskyrus atvejus, kai Vietos projektų administravimo taisyklėse ir šiame FSA nurodyta kitaip. 

1.2. FSA taikomas: 

 

VPS priemonės „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9  (toliau 

– VPS priemonė) vietos projektams. 

1.3. 
FSA taikomas VPS priemonės paraiškoms, kurios pateiktos ir 

užregistruotos: 

nuo vietos projektų paraiškų rinkimo 

pradžios 
2 0 1 8 - 0 4 - 0 9 

iki vietos projektų paraiškų rinkimo 

pabaigos 
2 0 1 8 - 0 5 - 1 5 

1.4. 
FSA suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu: 
2 0 1 8 - 0 3 - 2 3 Nr. BRK-1378 

1.5. FSA patvirtinta VPS vykdytojos:  2 0 1 8 - 0 3 - 2 7 □ 
kolegialaus valdymo organo sprendimu 

Nr. 123 

1.6. Pagal FSA patirtos išlaidos priskiriamos prie:  EŽŪFKP tikslinės srities Nr. 3A   

                                                 
1 Vietos projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio 

mokėjimo prašymo įvertinimo dienos ir trejų metų laikotarpis, kurį turi būti išlaikomos bendruomenių inicijuotam ar socialinio verslo projektui įgyvendinti sukurtos darbo vietos. 



2 

  

1.7. VPS priemonės , kuriai parengtas FSA, pagrindiniai tikslai yra 

šie: 

Sudaryti sąlygas ekonominės veiklos įvairinimui bei didinti žemės ūkio sektoriaus 

konkurencingumą skatinant žemės ūkio produktų perdirbimą ir plėtrą. 

1.8. Pagal VPS priemonę parama teikiama: Priemonė skirta smulkiems žemės ūkio produkcijos gamintojams (ūkininkams, ŽŪB), patiems 

siekiantiems perdirbti savo pagamintą produkciją ir asocijuotoms organizacijoms (kaimo 

bendruomenė, žemės ūkio kooperatyvas), kurios perdirbtų savo narių ūkiuose pagamintą 

produkciją. Santykinai nedidelė maksimali paramos suma leistų įsigyti ir eksploatuoti 

nesudėtingą žemės ūkio produktų perdirbimo įrangą, kuri būtų naudojama vieno ar keleto 

smulkių gamintojų reikmėms (pvz. sulčių spaudykla, vaisių džiovykla, daržovių konservavimo 

linija). Šioje priemonėje paramą numatoma suteikti pareiškėjams, nepriklausomai nuo to, ar jie 

iki tol vykdė žemės ūkio perdirbimo ir (ar) rinkodaros veiklą, pareiškėjais gali būti ne tik 

juridiniai, bet ir fiziniai asmenys, viešieji juridiniai asmenys. Šios priemonės galimi projektai: 

kaimo bendruomenė įsigyja sulčių spaudyklą ir teikia sulčių spaudimo paslaugą vietos 

bendruomenės nariams, daržovių augintojai susiburia į kooperatyvą ir kartu įsigyja įrangą 

daržovių perdirbimui ar fasavimui ir pan. 

Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos 

projekto idėjos aprašymas“, taip pat Verslo plane (FSA 2 priedas), pateikti informaciją apie 

planuojamo vietos projekto tikslus, uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima 

įvertinti, kaip vietos projektas atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas. 

1.9. Paramos gali kreiptis šie pareiškėjai: Kauno r. vvg teritorijoje registruota ir/ar veikianti nvo (asociacija, viešoji įstaiga), privatūs 

juridiniai ir fiziniai asmenys, atitinkantys labai mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta lr 

smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.). Pareiškėjai turi atitikti ši FSA 4 dalyje 

„Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ 

nurodytus, pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir 

papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus.  

1.10. Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:  Partneriai negalimi. 

1.11. Kvietimui teikti VPS priemonės  vietos projektų paraiškas 

skiriama: 

184 019,50 Eur lėšų.  

1.12. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti: 60 000 Eur.  

1.13. Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: Privataus verslo pobūdžio projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys– 

iki 70 proc. 

Viešo pobūdžio projektams, jei projektą teikia viešieji juridiniai asmenys – iki 80 proc. 

1.14. Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia 

lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas privalo 

finansuoti: 

1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos; 

2. Pareiškėjo skolintos lėšos. 

1.15. Vietos projektų finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

 

2. VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 
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Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklių 89–94 punktai.  

Vietos projektų atrankos kriterijai – vietos projektų pridėtinę vertę nustatantys reikalavimai, kurių reikšmė VPS priemonei įgyvendinti įvertinama taikant žemiau nurodytą 

balų sistemą. Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų. Laikoma, kad vietos projektas pakankamai kokybiškas ir sukurs pakankamą pridėtinę vertę siekiant VPS 

tikslų, jeigu vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu jam suteikiama ne mažiau kaip 60 balų. 

2.1. Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų atrankos kriterijai: 

Eil. Nr. 
Vietos projektų atrankos 

kriterijus  

Didžiausias 

galimas 

surinkti balų 

skaičius 

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos 

vertinimo metu bus vertinama atitiktis atrankos kriterijui, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų 

teigiamai įvertinta atitiktis atrankos kriterijui) 

Kontroliuojamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip 

vietos projekto įgyvendinimo metu 

bus vertinama atitiktis atrankos 

kriterijui, t. y. kokius rašytinius 

įrodymus turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas patikrų vietoje 

metu, kad Agentūra galėtų įsitikinti, 

jog yra visiškai laikomasi atrankos 

kriterijaus)  

I II III IV V 

1. 

Didesnis naujų darbo vietų 

skaičius.  

30 Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kiek etatų, kokios 

specializacijos darbo vietų bus sukurta. Turi būti nurodyta, ar darbo 

vieta bus įkurta veiklai pagal verslo liudijimą, su individualios 

veiklos pažyma ar darbo sutartimis. Prie pridedamų dokumentų turi 

būti pridėta rašytinis įsipareigojimas sukurti darbo vietas. Darbo 

vietų skaičiavimas atliekamas, remiantis „Projektų, įgyvendinamų 

pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos 

priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ 

pasiekimo vertinimo metodika“, patvirtinta Žemės ūkio ministro 

2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718.). 

Vertinama pagal paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties 

vietos projektų atrankos kriterijams” pateiktą informaciją ir 

pridedamus dokumentus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar sukurta tiek darbo vietų, 

kiek įsipareigota projekto paraiškoje. 

Įsitikinama kokio amžiaus asmenims 

sukurtos darbo vietos. Pareiškėjas 

turės pateikti įrodymus (verslo 

liudijimą, individualios veiklos 

pažymą, darbo sutartį, asmens 

dokumentų kopijas).  

1.1. Sukurta 1,5 ir daugiau darbo 

vietos 

30   

1.2. Sukurta 1 darbo vieta  20   

2. 

Projektu skatinamas 

bendradarbiavimas 

(kooperacija).  

30 Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kiek produkcijos augintojų 

susiburs į juridinį asmenį, kiek bus perdirbama kitų augintojų 

produkcijos ir kiek gamybos apimties tai sudarys. 

Vertinama pagal paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties 

vietos projektų atrankos kriterijams” pateiktą informaciją ir 

pridedamus dokumentus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar juridiniam asmeniui 

priklauso tiek produkcijos augintojų 

kaip nurodyta projekto paraiškoje. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
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Taip pat bus įsitikinama kiek 

perdirbama kitų augintojų 

produkcijos, ar tiek kiek nurodyta 

proejkto paraiškoje.  

2.1. Atstovaujama keletą 

produkcijos augintojų, 

susibūrusių į juridinį asmenį 

(kooperatinę bendrovę, 

nevyriausybinę organizaciją). 

30   

2.2. Prie projekto pateikiamos 

išankstinės sutartys, kad bus 

perdirbama kitų augintojų 

produkcija ir tai sudarys 

daugiau, kaip 50 proc. jų 

gamybos apimties. 

20   

2.3. Perdirbama kitų augintojų 

produkcija ir tai sudarys nuo 10 

proc. iki 50 proc. jų gamybos 

apimties. 

15   

3. Pareiškėjas užsiima projekte 

numatyta veikla ne trumpiau 

kaip 12 mėnesių ir (arba) 

pareiškėjas (fizinio asmens 

atveju), pareiškėjo vadovas ir 

(arba) už projekto metu 

sukurtų veiklų vykdymą 

atsakingas asmuo 

(darbuotojas) turi profesinį, 

aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį 

išsilavinimą projekto metu 

kuriamo verslo ir (arba) 

vadybos srityje. 

25 Projekto paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta ar pareiškėjas užsiima 

projekte numatyta veikla ne trumpiau kaip 12 mėnesių ir (arba) 

kokį išsilavinimą turi Pareiškėjas (fizinio asmens atveju), 

pareiškėjo vadovas ir (arba) už projekto metu sukurtų veiklų 

vykdymą atsakingas asmuo (darbuotojas).  Vertinama pagal 

paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties vietos projektų 

atrankos kriterijams” pateiktą informaciją ir pridedamus 

dokumentus. 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar Pareiškėjas užsiima 

projekte numatyta veikla ne trumpiau 

kaip 12 mėnesių ir (arba) pareiškėjas 

(fizinio asmens atveju), pareiškėjo 

vadovas ir (arba) už projekto metu 

sukurtų veiklų vykdymą atsakingas 

asmuo (darbuotojas) turi profesinį, 

aukštesnįjį ir (arba) aukštąjį 

išsilavinimą projekto metu kuriamo 

verslo ir (arba) vadybos srityje. 

4. Projekto įgyvendinimo metu 

diegiamos inovacijos Kauno 

rajono VVG teritorijos 

mastu. 

15 Paraiškoje 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties vietos projektų 

atrankos kriterijams” turi būti aiškiai nurodyti inovatyvumo 

vertinimo subkriterijai, jų pagrindimui pateikti informacijos 

šaltiniai.  

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai jis atitinka bent vieną 

inovatyvumo vertinimo kriterijaus subkriterijų, vadovaujantis 

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar diegiamos inovacijos. 
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„Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos investicinių 

priemonių projektų inovatyvumo vertinimo metodika“ (toliau 

Metodika), patvirtinta 2014 m. gruodžio 2 d. Žemės ūkio ministro 

įsakymu Nr. 3D-918. 

Inovatyvumo įrodymo dokumentus, nurodytus Metodikos priedo 

skiltyse „Informacijos šaltiniai“, pareiškėjai pateikia kartu su 

paraiška. 

Pareiškėjas turės pateikti dokumentus, 

kuriuose nurodyta informacija apie 

inovacijų diegimą.  

 

Iš viso:  100   

 

3. TINKAMUMO SĄLYGOS, TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS 

Vietos projektų planuojamų išlaidų tinkamumo vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklės. 

3.1. Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis numatytos Vietos projektų  administravimo taisykių 24 punkte 

3.2.  Specialiosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis:  

Eil. Nr. Vietos projektų finansavimo sąlyga  

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos 

vertinimo metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų 

teigiamai įvertinta atitiktis finansavimo sąlygai) 

Kontroliuojamumas (kai 

taikoma) 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip 

vietos projekto įgyvendinimo 

metu ir vietos projekto 

kontrolės laikotarpio metu bus 

vertinama atitiktis finansavimo 

sąlygai, t. y. kokius rašytinius 

įrodymus turės pateikti vietos 

projekto vykdytojas patikrų 

vietoje ir ex-post patikrų metu, 

kad Agentūra galėtų įsitikinti, 

jog yra visiškai laikomasi 

finansavimo sąlygų)  

I II III IV 

3.2.1. Paramos suma vietos projektui įgyvendinti negali 

viršyti 60 000 Eur, t.y. didžiausio paramos vietos 

projektui įgyvendinti dydžio (Eur), nurodyto šio 

FSA 1 dalies „Bendroji vietos projektų 

finansavimo sąlygų aprašo dalis“  1.12 papunktyje 

ir didžiausios galimos paramos vietos projektui 

įgyvendinti lyginamosios dalies (proc.), nurodytos 

VPS ir šio FSA  1 dalies 1.13 papunktyje (80 

proc./70 proc.);  

Vietos projekto paraiškos vertinimo metu atitiktis šiai sąlygai 

nustatoma remiantis vietos projekto paraiškos 2 dalyje „Bendra 

informacija apie vietos projektą“ ir 5 dalyje „Vietos projekto 

finansinis planas“ pateiktais duomenimis. 

- 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09a758c07abc11e48d20daf2927aba7d
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09a758c07abc11e48d20daf2927aba7d
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3.2.2. Vietos projekte numatytos kurti naujos darbo 

vietos sukūrimo kaina (vertinama paramos lėšų 

dalis be nuosavo indėlio) negali būti didesnė už 

VPS suplanuotą naujos darbo vietos sukūrimo 

kainą, t.y. 1 (vienos) darbo vietos sukūrimo kaina 

negali viršyti 60 000 Eur;  

Vietos projekto paraiškos vertinimo metu atitiktis šiai sąlygai 

nustatoma remiantis vietos projekto paraiškoje pateiktais 

duomenimis.  Jeigu vietos projektu kuriama mažiau arba daugiau kaip 

viena darbo vieta, planuojamos darbo vietos kainos pagrįstumui 

įrodyti taikomas pro rata principas (tai reiškia, kad, jeigu pagal šią 

priemonės veiklos sritį maksimali vienos naujos darbo vietos (etato) 

sukūrimo kaina yra 60 000 Eur, tai 0,5 naujos darbo vietos (etato) 

sukūrimo kaina negali viršyti 30 000 Eur.  

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpiu ir kontrolės 

laikotarpiu iš projekto ataskaitų 

ir patikrų metu bus įsitikinama ar 

sukurta tiek darbo vietų, kiek 

įsipareigota projekto paraiškoje. 

Įsitikinama kokio amžiaus 

asmenims sukurtos darbo vietos. 

Pareiškėjas turės pateikti 

įrodymus (verslo liudijimą, 

individualios veiklos pažymą, 

darbo sutartį, asmens dokumentų 

kopijas). 

3.3. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis:  

3.3.1. Vietos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kuris negali būti ilgesnis nei 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai 

nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos, išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos 

ne anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.Visos vietos projekto išlaidos turi būti apmokamos per banko 

atsiskaitomąją sąskaitą, kuri yra skirta paramos vietos projektui įgyvendinti lėšoms. 

3.4. Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

I II III 

Eil. Nr.  
Tinkamos išlaidos pavadinimas Galimas kainos pagrindimo būdas 

 

3.4.1. Naujų prekių įsigijimo: 

3.4.1.1. Rūšiavimo ir pakavimo įranga Planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6.1.-

24.6.3 papunkčiuose numatyta tvarka. 

Jei komerciniame pasiūlyme yra nurodytas galiojimo terminas, jis turi galioti paraiškos teikimo datai. 

 

3.4.1.2. Plovimo įranga 

3.4.1.3. Šaldymo įranga 

3.4.1.4. Perdirbimo įranga 

3.4.1.5. Atliekų ir nutekamųjų vandenų valymo sistemų 

įranga ; 

3.4.1.6. Speciali transportavimo įranga  

3.4.1.7. Laboratorinė-žaliavų, technologinio proceso ir 

produkcijos kokybės kontrolės įranga. 

3.4.1.8. Tiesiogiai susijusi su vykdoma veikla ar visu 

gamybos ciklu įranga  

3.4.1.9. 

 

Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta 

įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso 

valdymui  
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3.4.2. 

 

 

Vietos projekto bendrosios išlaidos (įskaitant 

viešinimo priemonių, nurodytų Vietos projektų 

administravimo taisyklių 163–166 punktuose, 

įsigijimo) 

Vietos projekto bendrosios išlaidos – 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 naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant techniką, pirkimu, taip pat vietos projekto viešinimo 

išlaidos. Finansuojama vietos projekto bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 10 proc. kitų 

tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus 

bendrąsias) be PVM, bet ne daugiau kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) be PVM. Projekto viešinimo 

išlaidos finansuojamos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų 

programą viešinimo taisyklėmis. 

Planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6.1.-

24.6.3 papunkčiuose numatyta tvarka.  

Jei komerciniame pasiūlyme yra nurodytas galiojimo terminas, jis turi galioti paraiškos teikimo datai. 

3.5. Netinkamos finansuoti išlaidos yra nurodytos Vietos projektų administravimo taisyklių 28 punkte ir yra šios: 

3.5.1. neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA; 

3.5.2. neišvardytos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis); 

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

3.5.4. nepagrįstai didelės išlaidos; 

3.5.5. vietos projekto administravimo išlaidos;  

3.5.6. nekilnojamojo turto įsigijimo ir nuomos išlaidos; 

3.5.7. trumpalaikis turtas; 

3.5.8. naudotų prekių įsigijimo išlaidos ir naujų prekių įsigijimo išlaidos mokymų vietos projektuose; 

3.5.9. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

3.5.10. išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių verte;  

3.5.11. 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); 

3.5.12. 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; 

3.5.13. 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); 

3.5.14. išlaidos, susijusios su išperkamosios (finansinės) nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo, pridėtinės išlaidos, draudimo įmokos. 

 

4. VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI SĄLYGOS IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI  
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Šioje FSA dalyje nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui, vietos projektui, vietos projekto suderinamumui su horizontaliosiomis ES politikos sritimis, 

tinkamam nuosavam indėliui. Taip pat vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai – vietos projekto vykdytojų sutikimas prisiimti pareigas, susijusias su parama vietos 

projektui įgyvendinti, ir jų laikytis iki vietos projekto įgyvendinimo kontrolės laikotarpio pabaigos. 

4.1. Vietos projektų tinkamumo vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklių 104–107 punktai. 

4.2. Tinkamumo finansuoti sąlygos: 

4.2.1. Bendrosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui, numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 18.1 papunktyje. 

4.2.2. Specialiosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui: 

Eil. Nr. 
Vietos projektų finansavimo 

sąlyga  

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo 

metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius rašytinius 

įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta atitiktis 

finansavimo sąlygai) 

Kontroliuojamumas (kai taikoma) 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip 

vietos projekto įgyvendinimo metu 

ir vietos projekto kontrolės 

laikotarpio metu bus vertinama 

atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus turės 

pateikti vietos projekto vykdytojas 

patikrų vietoje ir ex-post patikrų metu, 

kad Agentūra galėtų įsitikinti, jog yra 

visiškai laikomasi finansavimo 

sąlygų)  

I II III IV 

4.2.2.1. Pareiškėjas privalo turėti reikiamą 

kvalifikaciją arba įsipareigoti baigti 

specializuotus mokymo kursus ar 

verslumo skatinimo mokymus bei 

pateikti tai patvirtinantį dokumentą 

iki projekto pabaigos;  

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma vietos projekto paraiškos vertinimo 

metu. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal paraiškoje pateiktą informaciją 

ir pridedamus dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo kvalifikaciją. 

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma 

vietos projekto įgyvendinimo 

pabaigoje. Vertinama pagal 

galutiniame mokėjimo prašyme ir 

galutinėje vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą 

informaciją ir pridedamus 

dokumentus. 

4.2.3.  Papildomos tinkamumo sąlygos pareiškėjui: nėra 

4.2.4. Bendrosios tinkamumo sąlygos, vietos projektui numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 23.1 papunktyje 

4.2.5.  Specialiosios tinkamumo sąlygos vietos projektui:  

Eil. Nr. 
Vietos projektų finansavimo 

sąlyga  

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo metu 

bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius rašytinius įrodymus 

turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta atitiktis finansavimo 

sąlygai) 

Kontroliuojamumas (kai taikoma) 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos 

projekto įgyvendinimo metu ir vietos 

projekto kontrolės laikotarpio metu 

bus vertinama atitiktis finansavimo 

sąlygai, t. y. kokius rašytinius 

įrodymus turės pateikti vietos projekto 
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vykdytojas patikrų vietoje ir ex-post 

patikrų metu, kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra visiškai laikomasi 

finansavimo sąlygų)  

I II III IV 

4.2.5.1. Įgyvendinus projektą bus sukurtos 

darbo vietos 

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kiek etatų, kokių pareigybių darbo vietų 

bus sukurta, remiantis „Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo 

plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones, rodiklio „Naujos darbo 

vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika“, patvirtinta 

Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718. 

Prie pridedamų dokumentų turi būti pridėta rašytinis įsipareigojimas sukurti 

darbo vietas ir ekonominis pagrindimas sukurtų darbo vietų išlaikymui 

projekto kontrolės laikotarpiu. 

Vertinama pagal paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties vietos 

projektų atrankos kriterijams” pateiktą informaciją ir pridedamus 

dokumentus.   

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar sukurta tiek darbo vietų, 

kiek įsipareigota projekto paraiškoje. 

Įsitikinama kokio amžiaus asmenims 

sukurtos darbo vietos. Pareiškėjas turės 

pateikti įrodymus (verslo liudijimą, 

individualios veiklos pažymą, darbo 

sutartį, asmens dokumentų kopijas).  

4.2.5.2. Pareiškėjas verslo plane įrodo, kad 

ūkio subjektas atitinka ekonominio 

gyvybingumo kriterijus. 

Verslo plane (prie vietos projekto paraiškos turi būti pateiktas vietos 

projekto verslo planas, Priedas Nr. 2) turi būti aiškiai paskaičiuota ir 

nurodyta ekonominio gyvybingumo rodikliai pagal Vietos projektų 

administravimo taisyklių 23.1.5. papunktį.  

Projekto įgyvendinimo  ir kontrolės 

laikotarpiu iš projekto ataskaitų ir 

patikrų metu bus įsitikinama ar 

projekte numatyta veikla atitinka 

ekonominio gyvybingumo rodiklius. 

Pareiškėjas turės pateikti finansines 

ataskaitas. 

4.2.6. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu: 

4.2.6.1. 1. Pagal priemonę yra remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) plėtra: 

1.1. vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas; 

1.2. augalininkystės produkcijos perdirbimas; 

1.3. mėsos perdirbimas; 

1.4. pieno perdirbimas; 

1.5. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas; 

1.6. trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas. 

2. Pagal priemonę yra neremiama veikla, susijusi su šių produktų perdirbimu ir (arba) plėtra: 

2.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais; 

2.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais; 

2.3. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios veiklos; 

4.2.6.2. Įgyvendinus projektą ne mažiau kaip pusė darbo vietų bus sukurtos kaimo gyventojams. Jei sukuriama 1 darbo vieta – ji turi būti sukurta kaimo gyventojui. 

Kaimo gyventojas turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. 

4.2.7. Tinkamumo sąlygos, susijusios su horizontaliosiomis ES politikos sritimis, numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 29 punkte 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0016.02/DOC_4&format=PDF
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4.2.8. Bendrosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui: 

4.2.8.1. 
prie vietos projekto galima prisidėti vienos rūšies tinkamu nuosavu indėliu (piniginėmis lėšomis) arba keliomis tinkamo nuosavo indėlio rūšimis (piniginėmis 

lėšomis ir skolintomis lėšomis): 

4.2.8.1.1. 

prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti 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) 

Dokumentai turi būti pateikti iki paraiškos atrankos vertinimo pabaigos; 

4.2.8.1.2. 

jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis, skolintos lėšos pagrindžiamos kartu su vietos projekto paraiška pateikiant 

paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis asmuo, kartu su paraiška 

pateikiamas to banko, kuriame yra fizinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki vietos projekto 

paraiškos pateikimo). Jei paskolą planuoja suteikti juridinis asmuo, išskyrus kredito įstaigas, kartu su paraiška pateikiami to juridinio asmens ataskaitinių 

metų finansinės atskaitomybės dokumentai (išskyrus juridinius asmenis, kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės 

įstatymu, šiuos dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui) bei banko, kuriame yra juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas (išrašo data turi būti ne 

ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo). Agentūra tikrina, pagal pareiškėjo pateiktą skolinančiojo asmens sąskaitos išrašą, ar paskolą 

ketinantis suteikti asmuo turi reikiamą lėšų sumą: fizinis asmuo gali suteikti paskolą ne didesnę, nei yra pinigų likutis banko sąskaitoje, o juridinis asmuo – 

ne didesnę nei to juridinio asmens ataskaitinių metų grynasis pelnas, nurodytas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos 

pareiškėjas turi pateikti pasirašytą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis 

nuosavomis lėšomis. Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro. Paskola suteikta ne kredito įstaigų galima tik verslo 

pradžios ar verslo plėtros atvejais, įskaitant socialinį ir bendruomeninį verslą). 

4.2.9. Specialiosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui: nėra 

Eil. Nr. Vietos projektų finansavimo sąlyga  

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo 

metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius rašytinius 

įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta atitiktis 

finansavimo sąlygai) 

Kontroliuojamumas (kai 

taikoma) 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip 

vietos projekto įgyvendinimo 

metu ir vietos projekto kontrolės 

laikotarpio metu bus vertinama 

atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus turės 

pateikti vietos projekto vykdytojas 

patikrų vietoje ir ex-post patikrų 

metu, kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra visiškai 

laikomasi finansavimo sąlygų)  

4.3. Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai:  

4.3.1. Bendrieji vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai, numatyti Vietos projektų  administravimo taisyklių 35 punkte 

4.3.2. Specialieji vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai: 

Eil. Nr. Vietos projektų finansavimo sąlyga  

Patikrinamumas 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo 

metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius rašytinius 

Kontroliuojamumas (kai 

taikoma) 

http://www.infolex.lt/ta/30590
http://www.infolex.lt/ta/30590
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įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta atitiktis 

finansavimo sąlygai) 

(Pateikiamas paaiškinimas, kaip 

vietos projekto įgyvendinimo 

metu ir vietos projekto kontrolės 

laikotarpio metu bus vertinama 

atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. 

kokius rašytinius įrodymus turės 

pateikti vietos projekto vykdytojas 

patikrų vietoje ir ex-post patikrų 

metu, kad Agentūra galėtų 

įsitikinti, jog yra visiškai 

laikomasi finansavimo sąlygų). 

4.3.2.1. 

Pareiškėjas privalo turėti reikiamą 

kvalifikaciją arba įsipareigoti baigti 

specializuotus mokymo kursus ar verslumo 

skatinimo mokymus bei pateikti tai 

patvirtinantį dokumentą iki projekto 

pabaigos;  

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma vietos projekto paraiškos 

vertinimo metu. Atitiktis reikalavimui vertinama pagal paraiškoje 

pateiktą informaciją ir pridedamus dokumentus, įrodančius tinkamą 

pareiškėjo kvalifikaciją. 

Atitiktis nustatoma vietos projekto 

įgyvendinimo pabaigoje. 

Vertinama pagal galutiniame 

mokėjimo prašyme ir galutinėje 

vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje pateiktą informaciją ir 

pridedamus dokumentus. 

4.3.2.2. 

Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir išlaikyti 

darbo vietas visą vietos projekto kontrolės 

laikotarpį;  

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta, kiek etatų, kokių pareigybių darbo 

vietų bus sukurta, remiantis „Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 

kaimo plėtros 2014 – 2020 metų programos priemones, rodiklio 

„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo 

metodika“, patvirtinta Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 

įsakymu Nr. 3D-718. 

Prie pridedamų dokumentų turi būti pridėta rašytinis įsipareigojimas 

sukurti darbo vietas ir ekonominis pagrindimas sukurtų darbo vietų 

išlaikymui projekto kontrolės laikotarpiu. 

Vertinama pagal paraiškos 4 lentelėje „Vietos projekto atitikties vietos 

projektų atrankos kriterijams” pateiktą informaciją ir pridedamus 

dokumentus.   

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

ir kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar sukurta tiek darbo 

vietų, kiek įsipareigota projekto 

paraiškoje. Įsitikinama kokio 

amžiaus asmenims sukurtos darbo 

vietos. Pareiškėjas turės pateikti 

įrodymus (verslo liudijimą, 

individualios veiklos pažymą, 

darbo sutartį, asmens dokumentų 

kopijas).  

4.3.2.3. 

Pareiškėjas įsipareigoja, kad ūkio subjektas 

atitiks ekonominio gyvybingumo kriterijus 

vietos projekto įgyvendinimo ir kontrolės 

laikotarpiais. 

Verslo plane (prie vietos projekto paraiškos turi būti pateiktas vietos 

projekto verslo planas, Priedas Nr. 2) turi būti aiškiai paskaičiuota ir 

nurodyta ekonominio gyvybingumo rodikliai pagal Vietos projektų 

administravimo taisyklių 23.1.5. papunktį.  

Projekto įgyvendinimo  ir 

kontrolės laikotarpiu iš projekto 

ataskaitų ir patikrų metu bus 

įsitikinama ar projekte numatyta 

veikla atitinka ekonominio 

gyvybingumo rodiklius. 

Pareiškėjas turės pateikti 

finansines ataskaitas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
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4.3.3. Papildomi vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai: 

4.3.3.1. Įgyvendinus projektą ne mažiau kaip pusė darbo vietų bus sukurtos kaimo gyventojams. Jei sukuriama 1 darbo vieta – ji turi būti sukurta kaimo gyventojui. 

Kaimo gyventojas turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje. 

4.3.3.2. Vykdant verslo plane numatytą žemės ūkio produktų perdirbimo, rinkodaros ir (arba) plėtros veiklą, pagal galimybes, naudoti vietos (VVG teritorijos) 

išteklius. 

4.3.3.3. Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo rodiklio apskaičiavimui ir vertinimui taikyti Žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718 

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

išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodiką“. 

4.3.3.4. Neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki vietos projekto kontrolės laikotarpio 

pabaigos. Leidimą įkeisti turtą kredito įstaigoms Agentūra gali suteikti tik tiems paramos gavėjams, kurie paramos paraiškoje kredito įstaigos suteiktą paskolą 

įvardijo kaip vieną iš vietos projekto finansavimo šaltinių. Agentūros sprendimu pareiškėjui gali būti leista įkeisti paramos lėšomis įsigytą turtą tik tai kredito 

įstaigai, kuri suteikė paskolą vietos projektui įgyvendinti. Įkeičiamas turtas turi būti skirtas paskolos, kuria finansuojamas vietos projekto įgyvendinimas, 

grąžinimui užtikrinti. 

4.3.3.5. Vykdyti vietos projekto verslo plane numatytą žemės ūkio produktų perdirbimo ir (arba) rinkodaros veiklą nuo paramos sutarties pasirašymo datos iki vietos 

projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. 

4.3.3.6. Užtikrinti, kad investicijos atitinka gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės reikalavimus (šis reikalavimas taikomas, jei projekte numatytos 

investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi. Turi būti pateikta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vertinimo išvada dėl investicijų atitikties 

nustatytiems reikalavimams). 

4.3.3.7. Užtikrinti, kad investicijos atitinka darbo saugos reikalavimus, kaip nurodyta techniniame reglamente „Mašinų sauga“, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“, ir Elektrotechnikos 

gaminių saugos techniniame reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. balandžio 26 d. Nr. 4-314 „Dėl Elektrotechnikos gaminių 

saugos techninio reglamento patvirtinimo“. 

4.3.3.8. 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“.  

 

5. PRIE VIETOS PROJEKTO PARAIŠKOS PRIDEDAMI DOKUMENTAI 

Kartu su užpildyta vietos projekto paraiška (jeigu žemiau nurodytuose papunkčiuose ir Vietos projektų administravimo taisyklėse nenurodyta kitaip) pareiškėjas privalo 

pateikti šiuos dokumentus (turi būti pateikiamas originalas arba kopija, patvirtinta pareiškėjo parašu ir antspaudu (jei toks yra ar jį privaloma turėti) arba notaro Lietuvos 

Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka): 

5.1. Turi būti pateikti šie 

dokumentai:  

 

1. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį vietos projektų atrankos kriterijams:  

1.1. Rašytinis įsipareigojimas sukurti darbo vietą (-as), iš kurių mažiausiai pusė bus sukurtos kaimo gyventojams. Jei bus kuriama viena 

darbo vieta, turi būti rašytinis įsipareigojimas, kad bus įdarbintas/ savarankiškai dirbs kaimo gyventojas. 

1.2. Bendradarbiavimą įrodantys dokumentai (susitarimai, sutartys, ketinimų protokolai, išankstinės sutartys, kad bus perdirbama kitų 

augintojų produkcija ir kt.). 

1.3. Inovacijas pagrindžiantis dokumentas. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BE3136A78E80/ueyRbrFzhg
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1.4. Išsilavinimą arba atitinkamos veiklos vykdymą 12 mėnesių pagrindžiantis dokumentas. 

2. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį tinkamumo sąlygoms, susijusioms su tinkamomis finansuoti išlaidomis: 

2.1. Patirtas išlaidas pagrindžiantys ir įrodantys dokumentai (sutartys, sąskaitos faktūros, bankiniai pavedimai) (jei taikoma). 

3. Dokumentai, pagrindžiantys tinkamas vietos projekto išlaidas: 

3.1. Komerciniai pasiūlymai; 

3.2. Interneto tinklalapiuose esančių kainų kompiuterio ekrano nuotraukos (anglų k. „PrintScreen“); 

3.3. Kiti dokumentai, leidžiantys objektyviai palyginti siūlomas kainas. 

4. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo tinkamumą: 

4.1. Pareiškėjo rašytinis prašymas nušalinti nuo vietos projektų atrankos (apimantis FSA rengimo (taikoma tuo atveju, jeigu pagal konkrečią 

VPS priemonę ar veiklos sritį yra suplanuota įgyvendinti vieną vietos projektą arba kai yra faktinės aplinkybės, įrodančios interesų konfliktą), 

vietos projektų paraiškų vertinimo, vietos projektų tvirtinimo etapus) (taikoma, kai vietos projekto paraišką teikia VVG kolegialaus valdymo 

organo narys, VVG darbuotojas arba šiems išvardintiems asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda 

asmeninis suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 str. 

ir Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 966/2012 57 str.); 

4.2. Asmens tapatybės dokumento kopija (netaikoma įmonėms);  

4.3. Išsilavinimą pagrindžiantis dokumentas arba įsipareigojimas baigti specializuotus mokymo kursus ar verslumo skatinimo mokymus bei 

pateikti tai patvirtinantį dokumentą iki projekto pabaigos; 

4.4. Patirtį įrodantis dokumentas, kad pareiškėjas užsiima projekte numatyta veikla ne trumpiau kaip 12 mėnesių; 

4.5. Fizinio asmens gyvenamosios vietos deklaracija; 

4.6. Ūkininko ūkio ir valdos registracijos pažymėjimas; 

4.7. Juridinio asmens VĮ Registrų centro juridinių asmenų registro išrašas. 

5. Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą: 

5.1. Vietos projekto verslo planas, parengtas pagal FSA 2 priedo formą (taikoma, jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo verslo 

kūrimui arba esamo verslo plėtrai (įskaitant NVO, bendruomeninį ir socialinį verslą)); 

5.2. Turto, kuriame planuojama laikyti įrangą , registravimo dokumentų kopijos; 

5.7. Visų nekilnojamojo turto savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų (įsigytos įrangos laikymo) (taikoma, kai turtas 

nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams (įskaitant bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą, 

priklausantį sutuoktiniams)); 

5.8. Fizinio asmens verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma; 

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

vienas fizinis asmuo; 

5.10. Praėjusiųjų ir ataskaitinių metų laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentai arba ūkinės veiklos pradžios balansas. 

6. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį horizontaliosioms ES politikos sritims: 

6.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, užpildyta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. 

įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ patvirtintas formas, galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaravimo tvarkos aprašas“,  (taikoma Vietos projektų administravimo taisyklių 29.3 papunktyje nurodytiems atvejams); 

6.2. „Vienos įmonės“ deklaracija pagal 2013 m. gruodžio 18 d. Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos 

Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1), užpildyta  pagal šioje nuorodoje nurodytą formą: 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91704366F45F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91704366F45F
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„Vienos įmonės deklaracija“. (Taikoma pagrįsti, kad parama vietos projektui įgyvendinti skiriama nepažeidžiant ES teisės normų, susijusių 

su nereikšmingos (de minimis) pagalbos, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 29.3 papunktyje). 

7. Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą: 

7.1. Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo (taikoma, kai 

pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis piniginėmis lėšomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis (kai taikoma)). 

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

(arba) viešojo juridinio asmens, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (pvz., 

savivaldybės tarybos sprendimas skirti lėšas vietos projektui įgyvendinti). Šie dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki vietos projekto 

atrankos vertinimo pabaigos); 

7.2. Dokumentai, kuriais pagrindžiamos pareiškėjo skolintos lėšos (taikoma, kai pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda 

skolintomis lėšomis. Kartu su vietos projekto paraiška turi būti pateikti paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) suteikimo galimybę 

patvirtinantys dokumentai. Jeigu paskolą planuojama gauti iš fizinio asmens, turi būti pateiktas to fizinio asmens banko sąskaitos išrašas, 

atitinkantis Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 papunktyje nurodytus reikalavimus. Jeigu paskolą planuojama gauti iš juridinio 

asmens, kuris nėra kredito įstaiga, turi būti pateikti to juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai bei banko, 

kuriame yra juridinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 32.4 papunktyje nurodytus 

reikalavimus. Iki vietos projekto atrankos vertinimo pabaigos pareiškėjas turės pateikti pasirašytą (ir notaro patvirtintą, jeigu paskolą suteikia 

ne kredito įstaiga) paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) sutartį arba raštu patvirtinti, kad atitinkamą projekto dalį įgyvendins pagrįstomis 

nuosavomis lėšomis; 

8. Kiti dokumentai: 

8.1. 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. Tokiu atveju turi būti 

pateiktas tinkamas įgaliojimas. Juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio asmens vadovo ir ant jo uždėtas 

to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas notaro. 

Įgaliojime turi būti nurodytas asmuo, turintis teisę pateikti vietos projekto paraišką, įgaliojimo galiojimo terminas.); 

5.2.  Kiti papildomi dokumentai, kurie, pareiškėjo manymu, gali būti svarbūs vertinant vietos projektą. 

 

6. VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PRIEDAI: 

6.1. Šio FSA priedai yra: 

1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“. 

2 priedas „Vietos projekto verslo plano forma“. 

 

https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=52642fa0810311e4bc68a1493830b8b9
http://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0272288001522405186.docx
http://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0993265001522405207.docx

