VPS priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“
veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“
Nr. LEADER-19.2-4.2
finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas
MAŽO VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA
(fiziniams asmenims (kaimo gyventojams, ūkininkams)

VPS vykdytojos žymos apie Vietos projekto paraiškos gavimą ir registravimą
Šią vietos projekto paraiškos dalį pildo VPS vykdytoja.

Vietos projekto paraiškos pateikimo data
(metai, mėnuo ir diena)
□ - asmeniškai VPS vykdytojai
Vietos projekto paraiškos pateikimo būdas

Vietos projekto paraišką pateikia tinkamas
asmuo

□ - el. paštu (gali būti taikoma, jeigu kviečiama
teikti mažus vietos projektus)
□ - pateikta juridinio asmens vadovo arba tinkamai
įgalioto asmens (pateiktas atstovavimo teisės
įrodymo dokumentas)
□
- pateikta asmeniškai fizinio asmens arba
tinkamai įgalioto asmens (pateiktas fizinio
asmens įgaliojimas, patvirtintas notaro)

Vietos projekto paraiškos registracijos data
(metai, mėnuo ir diena)
Vietos projekto paraiškos registracijos numeris

KĖDA-LEADER-3A-

Vietos projekto paraišką užregistravęs VPS
vykdytojos darbuotojas

______________________
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pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas

1. BENDRA INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
1.1. Pareiškėjo vardas,
pavardė
1.2. Pareiškėjo asmens kodas
1.3. Pareiškėjo kontaktinė
savivaldybės pavadinimas
informacija
seniūnijos pavadinimas
Įrašykite tikslią kontaktinę
gyvenamosios vietovės pavadinimas
informaciją, kuria bus
gatvės pavadinimas
siunčiama visa informacija,
namo Nr.
susijusi su vietos projekto
buto Nr.
paraiškos vertinimu ir
tvirtinimu.
pašto indeksas
el. pašto adresas
Prašome nurodyti vieną el. pašto adresą, kuris
yra tinkamas susirašinėti dėl vietos projekto
paraiškos vertinimo ir tvirtinimo.

kontaktiniai telefono Nr.

2.
2.1.
2.2.

BENDRA INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTĄ
Vietos projekto
pavadinimas
Teikiamo vietos projekto mažas kaimo vietovių vietos projektas:
rūšis ir porūšis
X paprastas
□ integruotas

2.3.
2.4.

Informacija apie vietos
projekto partnerius
Planuojamų patirti
tinkamų finansuoti išlaidų
suma (nepritaikius
paramos lyginamosios
dalies), Eur (nurodoma suma

X vietos projektas teikiamas be partnerio (-ių)
EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos ir
nuosavas indėlis

be PVM)

2.5.
2.6.

Paramos lyginamoji dalis,
proc.
Prašomos paramos vietos
projektui įgyvendinti
suma, Eur

EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

(nurodoma suma be PVM)

2.7.

Nuosavo indėlio rūšis ir
suma

Indėlio rūšis

Suma, Eur

□ pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos
□ pareiškėjo skolintos lėšos
______________________
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2.8.

Vietos projekto
įgyvendinimo vieta

Planuojamas vietos
projekto įgyvendinimo
laikotarpis mėn.
2.10. Vietos projektas parengtas
pagal

turi būti nurodomas savivaldybės pavadinimas, seniūnijos pavadinimas ir tikslus
adresas

2.9.

2.11.

2.12.

2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
<...>

maksimalus projekto įgyvendinimo laikotarpis – 24 mėn. nuo vietos projekto
vykdymo sutarties pasirašymo dienos

X - VPS veiklos srities „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.24.2 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – Aprašas),
patvirtintą VPS vykdytojos 2018 m. balandžio 5 d. valdybos
protokolu Nr. 43.

Vietos projekto
įgyvendinimui
X
išlaidų kompensavimo
pasirinktas išlaidų
mokėjimo būdas
Mokėjimo prašymų teikimo informacija:
Mokėjimo Mokėjimo
Mokėjimo
Mokėjimo
prašymo
prašymo
prašyme
prašyme
Nr.
pateikimo
deklaruojamų
deklaruojamų
data
tinkamų
tinkamų
(nurodomi
finansuoti
finansuoti
metai, mėnuo
išlaidų suma,
išlaidų suma,
ir diena)
Eur (be PVM) Eur (su PVM)
I
II
III
IV
<...>

Prašoma
išmokėti
paramos
suma, Eur
(be PVM)

Prašoma
išmokėti
paramos
suma, Eur
(su PVM)

3.
3.1.

VIETOS PROJEKTO IDĖJOS APRAŠYMAS
Planuojamos veiklos apibūdinimas

3.2.

Vietos projekto tikslas

3.3.

Vietos projekto tikslo atitiktis VPS priemonės, pagal kurią yra teikiamas, tikslui
„Didinti konkurencingumą, skatinti užimtumą, išlaikyti esamas bei kurti naujas darbo vietas,
užtikrinti paslaugų bei ne žemės ūkio veiklų plėtrą ir diegti inovacijas“.

3.4.

Vietos projekto uždaviniai (2-5 uždaviniai)

3.5.

Vietos projekto įgyvendinimo veiksmų planas

3.6.

Funkcijų pasidalijimas įgyvendinant vietos projektą

3.7.

Pagrindimas dėl sukurtos (-ų) darbo vietos (-ų) išlaikymo
______________________
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Nurodomas esamas ir būsimas darbuotojų (etatų) skaičius, pareigybių pavadinimai, vidutinis metinis darbo
užmokestis (bruto) Eur.

3.8.

Nuosavybės teise valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su vietos projekte
numatytos veiklos vykdymu
Nurodomas adresas ir nekilnojamojo turto unikalų (-ūs) Nr., esama būklė ir būklė po projekto įgyvendinimo,
pagrindžiamos sąsajos su vietos projekte numatytos veiklos vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus
investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų ir, jei bus investuojama, kas bus atlikta
šiomis lėšomis.

3.9.

Kitais pagrindais valdomas nekilnojamasis turtas, tiesiogiai susijęs su vietos projekte
numatytos veiklos vykdymu
Nurodomas adresas ir nekilnojamojo turto unikalų (-ūs) Nr., esama būklė ir būklė po projekto įgyvendinimo,
pagrindžiamos sąsajos su vietos projekte numatytos veiklos vykdymu, pateikiamas paaiškinimas, ar bus
investuojama į jį iš prašomų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų ir, jei bus investuojama, kas bus atlikta
šiomis lėšomis.

3.10.

Įrenginiai, mechanizmai, reikalingi vietos projekte numatytai veiklai vykdyti
Nurodoma, kokie įrenginiai, mechanizmai, reikalingi veiklai vykdyti, jau turimi ir kokius numatoma įsigyti ir
kokioms vietos projekte numatytoms veikloms vykdyti jie bus naudojami.

3.11.

Atlikti veiksmai, būtini vietos projekte numatytai veiklai vykdyti
Nurodoma, kokie veiksmai, būtini vietos projekte numatytos veiklos vykdymui, yra atlikti iki paraiškos pateikimo
dienos ir paaiškinama, kokie veiksmai bus atliekami vietos projekto įgyvendinimo metu, taip pat kontrolės
laikotarpiu.

3.12.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų vieta rinkoje
Pagrindžiama, kad planuojama gaminti prekė ir (arba) planuojama teikti paslauga yra reikalinga rinkoje.
Paaiškinama, kokių imsis priemonių vietos projekto vykdytojas, kad jo numatytų gaminti prekių ir (arba) teikti
paslaugų pasiūla būtų efektyvi, atitinkanti paklausos situaciją ir prisitaikanti prie jos pokyčių, gebanti konkuruoti
su esamais rinkos dalyviais. Turi būti nurodomos konkrečios priemonės (pavyzdžiui, numatytų gaminti prekių ir
(arba) teikti paslaugų paklausą didins pagamintų prekių ar teikiamų paslaugų išskirtinumas, kokybė, vartotojui
patraukli ir lanksti kainodara, orientacija į specifinius rinkos segmentus, inovatyvaus paslaugų paketo pasiūla ir
pan.).

3.13.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kainodara
Nurodoma planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų kaina ir paaiškinamas jos sudarymo
pagrindimas.

3.14.

Planuojamų gaminti prekių paskirstymo būdai, pardavimo vietos ir (arba) planuojamų
teikti paslaugų vieta
Nurodoma, kokie numatomi prekių ir (arba) paslaugų pardavimo būdai ir vietos, kokiais būdais ir priemonėmis
prekės bus pristatomos į pardavimo vietas.

3.15.

Planuojamų gaminti prekių ir (arba) planuojamų teikti paslaugų pardavimų
skatinimas
Nurodoma, kokios prekių ir (arba) paslaugų pardavimus didinančios priemonės bus taikomos (pvz., reklama
internete, įvairios akcijos pardavimo vietose, socialiniuose tinkluose, akcijos viešosiose vietose, dalyvavimas
parodose, mugėse ir pan.).

3.16.

Pagrindinė tikslinė grupė – potencialūs klientai
______________________
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3.17. Pagrindinės tikslinės grupės – potencialių klientų gyvenamoji arba buveinės vieta
□ – VVG teritorijos dalis;
□ – visa VVG teritorija;
□ – dalis Lietuvos Respublikos teritorijos;
□ – visa Lietuvos Respublikos teritorija;
□ – dalis ES teritorijos;
□ – visa ES teritorija;
□ – kita: <...>
Pagrindimas: <...>

______________________
Vietos projekto paraiškos
pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas

3.18.
I

Eil. Nr.

3.18.1.

VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS VYKDYTI VEIKLOS PAJAMOS, EUR
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Reikšmės

Ataskaiti
niai
metai
_____ m.

Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

Vietos projekto įgyvendinimo
metai
_____ m.

_____ m.

_____ m.

IX

X

XI

XII

Vietos projekto kontrolės metai

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

Gaminamos, planuojamos gaminti prekės
Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas gamina prekes. Prekės suprantamos plačiąja prasme. Jeigu pareiškėjas teikia paslaugas, šios eilutės turi būti panaikinamos.
Jeigu pareiškėjas gamina kelių rūšių prekes, šios eilutės kiekvienai gaminamai prekei pildomos atskirai, t. y. forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis
eilutėmis.

Pagaminta <...>
EVRK kodas
(<...>)
Įrašoma konkrečiai, kas
gaminama ir nurodomas
mato vienetas (pvz., vnt.,
kg).

Parduota <...>
Įrašoma konkrečiai, kas
ir nurodomas mato
vienetas (pvz., vnt., kg).

Vidutinė kaina
Nurodoma kaina Eur už
1 mato vienetą

3.18.2.

Gautos pajamos
Teikiamos, planuojamos teikti paslaugos
Ši dalis pildoma, jeigu pareiškėjas teikia paslaugas. Jeigu pareiškėjas gamina prekes, šios eilutės turi būti panaikinamos. Jeigu pareiškėjas numato teikti kelių
rūšių paslaugas, šios eilutės kiekvienai paslaugai pildomos atskirai, t. y. forma atitinkamai turi būti papildoma naujomis eilutėmis.

Parduota paslaugų
<...>
EVRK kodas
(<...>)
______________________
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Įrašoma konkrečiai,
kokios paslaugos
teikiamos, ir nurodomas
mato vienetas (pvz., vnt.,
kartai, valandos, dienos,
paros ir pan.).

3.18.3.
3.19.

Parduotos
paslaugos vidutinis
įkainis, Eur už 1
mato vnt.
Gautos pajamos
PAJAMŲ IŠ VISO
VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS VYKDYTI VEIKLOS SĄNAUDOS, EUR
Ši dalis pildoma visais atvejais (jeigu pareiškėjas gamina prekes, ar teikia paslaugas, prekiauja)

I

II

Eil. Nr.

Reikšmės

3.19.1

Suteiktų paslaugų,
parduotų prekių
savikaina
Kitos sąnaudos
Veiklos sąnaudos:
Pardavimo
Darbuotojų išlaikymo
Nusidėvėjimo
(amortizacijos)
Patalpų išlaikymo
Ryšių
Transporto išlaikymo

3.19.2
3.19.3.
3.19.3.1.
3.19.3.2.
3.19.3.3.
3.19.3.4.
3.19.3.5.
3.19.3.6.

III
Ataskaitin
iai metai
_____ m.

IV
Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

V

VI

VII

Vietos projekto / verslo plano
įgyvendinimo laikotarpis
_____ m.

_____ m.

_____ m.

VIII

IX

X

XI

XII

Vietos projekto / verslo plano kontrolės laikotarpis

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

______________________
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3.19.3.7.
3.19.3.8.
3.19.3.9.
3.19.3.10.

3.20.
3.20.1.
I

Eil. Nr.

Turto vertės
sumažėjimo
Kitos veiklos
Suteiktos labdaros,
paramos
Dėl ankstesnių
laikotarpių klaidų
taisymo
SĄNAUDŲ IŠ
VISO

PAREIŠKĖJO FINANSINĖS ATASKAITOS IR PROGNOZĖS, EUR
BALANSAS, Turtas
II
III
IV
V
VI
VII

Reikšmės

Ataskaitin
iai metai
_____ m.

Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

Vietos projekto / verslo plano
įgyvendinimo laikotarpis
_____ m.

_____ m.

_____ m.

VIII

IX

X

XI

XII

Vietos projekto / verslo plano kontrolės laikotarpis

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

______________________
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A.
1.
2.
3.
4.
B.
1.
2.
3.
4.
C.

3.20.2.
D.
1.
2.
3.
4.
5.
E.
F.

ILGALAIKIS
TURTAS
Nematerialusis turtas
Materialusis turtas
Finansinis turtas
Kitas ilgalaikis turtas
TRUMPALAIKIS
TURTAS
Atsargos
Per vienerius metus
gautinos sumos
Trumpalaikės
investicijos
Pinigai ir pinigų
ekvivalentai
ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ
SĄNAUDOS IR
SUKAUPTOS
PAJAMOS
TURTO IŠ VISO

BALANSAS, Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
NUOSAVAS
KAPITALAS
Kapitalas
Akcijų priedai
Perkainojimo rezervas
Rezervai
Nepaskirstytasis
pelnas (nuostoliai)
DOTACIJOS,
SUBSIDIJOS
ATIDĖJINIAI

______________________
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G.
1.

2.

H.

3.21.
I

Eil. Nr.

MOKĖTINOS
SUMOS IR KITI
ĮSIPAREIGOJIMAI
Po vienerių metų
mokėtinos sumos ir
kiti ilgalaikiai
įsipareigojimai
Per vienerius metus
mokėtinos sumos ir
kiti trumpalaikiai
įsipareigojimai
SUKAUPTOS
SĄNAUDOS IR
ATEINANČIŲ
LAIKOTARPIŲ
PAJAMOS
NUOSAVAS
KAPITALO IR
ĮSIPAREIGOJIMŲ
IŠ VISO

Pelno (nuostolių) prognozės
II
III

Reikšmės

Ataskaiti
niai
metai
_____ m.

IV
Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

V

VI

VII

Vietos projekto / verslo plano
įgyvendinimo laikotarpis
_____ m.

_____ m.

_____ m.

VIII

IX

X

XI

XII

Vietos projekto / verslo plano kontrolės laikotarpis

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

______________________
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Pardavimo pajamos
Pardavimo savikaina
Biologinio turto
tikrosios vertės
pokytis
BENDRASIS
PELNAS
(NUOSTOLIAI)
Pardavimo sąnaudos
Bendrosios ir
administracinės
sąnaudos
Kitos veiklos
rezultatai
Investicijų į
patronuojančiosios,
patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių
akcijas pajamos
Kitų ilgalaikių
investicijų ir paskolų
pajamos
Kitos palūkanų ir
panašios pajamos
Finansinio turto ir
trumpalaikių
investicijų vertės
sumažėjimas
Palūkanų ir kitos
panašios sąnaudos
PELNAS
(NUOSTOLIAI)
PRIEŠ
APMOKESTINIMĄ
Pelno mokestis

______________________
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15.

3.22.
I

Eil. Nr.

GRYNASIS
PELNAS
(NUOSTOLIAI)

PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI (pildoma verslo pradžios atveju)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Rodikliai

3.22.1.

Grynasis
pelningumas

3.22.2.

Skolos rodiklis

3.23.
I

Eil. Nr.

neskaičiuo
jama

neskaičiuo
jama
neskaičiuo
jama

Vietos projekto įgyvendinimo
metai
_____ m.

_____ m.

neskaičiuo
jama

neskaičiuo
jama

_____ m.

Rodikliai

Grynasis
pelningumas

3.23.2.

Skolos rodiklis

3.23.3.

Paskolų padengimo
rodiklis
Vidinė grąžos norma

Ataskaitin
iai metai
_____ m.

neskaičiuo
jama

Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

_____ m.

neskaičiuo
jama
neskaičiuo
jama
neskaičiuo
jama

Vietos projekto įgyvendinimo
metai
_____ m.

_____ m.

neskaičiuo
jama

neskaičiuo
jama

_____ m.

XI

XII

Vietos projekto kontrolės metai

_____ m.

PAREIŠKĖJO EKONOMINIO GYVYBINGUMO RODIKLIAI (pildoma verslo plėtros atveju)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

3.23.1.

3.23.4.

Ataskaitin
iai metai
_____ m.

Vietos
projekto
paraiškos
pateikimo
metai
_____ m.

X

_____ m.

_____ m.

_____ m.

X

XI

XII

Vietos projekto kontrolės metai

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

_____ m.

______________________
Vietos projekto paraiškos
pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas

4.
I

Eil.
Nr.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS
II
III
Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos
kriterijui pagrindimas
Pildo
pareiškėjas.
Jeigu
atitiktį vietos projektų atrankos kriterijui
Vietos projektų atrankos kriterijus

įrodo prie vietos projekto paraiškos pateikti dokumentai, šioje
lentelėje pateikiama nuoroda į vietos projekto paraiškos priedus.
Jeigu atitiktis vietos projektų atrankos kriterijui įrodoma aprašymo
būdu, aprašymas ir argumentacija pateikiama šioje lentelėje.

4.1. Įdarbinamo / savarankiškai dirbančio
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.4.

4.5.

kaimo gyventojo amžius. Šis atrankos
kriterijus detalizuojamas taip:
įdarbinamas / savarankiškai dirba kaimo
gyventojas iki 29 m. amžiaus (imtinai) –
25 balai;
įdarbinamas / savarankiškai dirba kaimo
gyventojas nuo 30 iki 40 m. amžiaus
(imtinai) – 20 balų;
įdarbinamas / savarankiškai dirba kaimo
gyventojas, vyresnis nei 41 m. amžiaus –
15 balų.
Vietos projekte numatyta vykdyti veikla
– naujai kuriamas ir / ar šeimos verslas
(nuosavybė ir valdymas yra šeimos,
kurios nariai tame versle dirba, rankose).
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
naujai kuriamas šeimos verslas – 25 balai;
plėtojamas šeimos verslas – 20 balų;
naujai kuriamas verslas – 20 balų.
Kuriama daugiau darbo vietų kaimo
gyventojams (t. y. įdarbinami ir išlaikomi
darbuotojai). Šis atrankos kriterijus
detalizuojamas taip:
sukuriamos 3 darbo vietos kaimo
gyventojams – 20 balų;
sukuriamos 2 darbo vietos kaimo
gyventojams – 18 balų;
sukuriama daugiau kaip 1 darbo vieta kaimo
gyventojams – 15 balų.
Žemės ūkio produktų perdirbime,
rinkodaroje ir (arba) plėtroje naudojami
vietos (VVG teritorijos) ištekliai – 15
balų.
Vietos projekte diegiamos inovacijos –
15 balų.
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5.
I

Eil.
Nr.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS
(planuojamų vietos projekto išlaidų tinkamumo pagrindimas)
II
III
IV
Planuojamų išlaidų poreikio ir
Planuojamų išlaidų suma, Eur
kainos pagrindimas
(įskaitant nuosavą indėlį)
Tinkamų finansuoti
išlaidų pavadinimai
Vadovaujamasi Aprašu,
pateikiama nuoroda į Aprašo
papunktį.

Grįsdami poreikį aiškiai ir glaustai
nurodykite kokių konkrečių prekių ir
kiek vienetų planuojama įsigyti už
paramos lėšas, kiek ir kokių konkrečiai
paslaugų ir pan. planuojama pirkti už
paramos lėšas bei nurodykite kiekvienos
investicijos pagrindinį parametrą.
Grįsdami kainą vadovaukitės Vietos
projektų administravimo taisyklių 24.6
papunkčiu.

be PVM

PVM

su PVM

V

VI

Prašoma Prašoma
finansuoti finansuoti
suma,
suma,
Eur be
Eur su
PVM
PVM

Planuojamos išlaidos grindžiamos pagal Aprašą, skirtą VPS priemonės veiklos sričiai „Parama žemės ūkio produktų
perdirbimui, rinkodarai ir (arba) plėtrai“ Nr. LEADER-19.2-4.2, patvirtintą VPS vykdytojos 2018 m. balandžio 5 d.
5.1. valdybos protokolu Nr. 43.
Paramos lyginamoji dalis ___ proc. (vadovaudamiesi Aprašo 1.13 punktu nurodykite procentus).
Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros politikos sritimi 3A.
5.1.1. Naujų prekių įsigijimo:
5.1.1.1.
<...>
5.1.2. Darbų ir paslaugų įsigijimo:
5.1.2.1.
<...>
5.1.3. Bendrosios išlaidos:
5.1.3.1.
<...>
5.1.4. Įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu:
5.1.4.1.
<...>
5.2.
Iš viso (Eur):
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6.
I
Eil. Nr.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

VIETOS PROJEKTO PASIEKIMŲ RODIKLIAI
II
Rodiklio pavadinimas
Sukurtų naujų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)
Išlaikytų darbo vietų (etatų) skaičius (vnt.)
Įdarbintų/savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų iki 29 m. amžiaus
(imtinai) skaičius (asm.)
Įdarbintų/savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų nuo 30 iki 40 m.
amžiaus (imtinai) skaičius (asm.)
Įdarbintų/savarankiškai dirbančių kaimo gyventojų, vyresnių nei 41 m.
amžiaus skaičius (asm.)
Fizinių asmenų sukurtų/išplėtotų šeimos verslų skaičius (vnt.)
Juridinių asmenų sukurtų verslų skaičius (vnt.)

III
Pasiekimo reikšmė
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>
<...>

7.
VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS ES POLITIKOS SRITIMS
I
II
III
Eil. Nr.
Atitiktis
Pagrindimas
7.1. Darniam vystymuisi, įskaitant aplinkosaugą ir klimato kaitos mažinimo veiksmus:
□ – turi teigiamos įtakos;
□ – turi neigiamos įtakos;
□ – neutralus šiuo atžvilgiu.
7.2. Moterų ir vyrų lygioms galimybėms:
□ – turi teigiamos įtakos;
□ – turi neigiamos įtakos;
□ – neutralus šiuo atžvilgiu.
7.3. Nediskriminavimo skatinimui dėl tautinės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus
(išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant
vietos projektą), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos ir kt.:
□ – turi teigiamos įtakos;
□ – turi neigiamos įtakos;
□ – neutralus šiuo atžvilgiu.
8.
VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI
8.1. Bendrieji įsipareigojimai:
8.1.1. nenutraukti gamybinės veiklos ir neperkelti jos už VVG teritorijos ribų (taikoma, jeigu vietos
projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, išskyrus atvejus, nurodytus Vietos
projektų administravimo taisyklių 23.1.4.1 ir 23.1.4.2 papunkčiuose);
8.1.2. nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių (taikoma, jeigu
vietos projektas susijęs su investicijomis į infrastruktūrą arba verslą, arba tas nekilnojamasis turtas
buvo pripažintas tinkamu nuosavu indėliu);
8.1.3. 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 šiame papunktyje minimus
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8.1.4.
8.1.5.

8.1.6.
8.1.7.

8.1.8.

8.1.9.
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.

8.2.4.

vietos projekto 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 Vietos projektų administravimo taisyklių 161–166 punktų nustatyta tvarka;
apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama (vietos projekto įgyvendinimo
laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o
įgyvendinus vietos projektą – likutine verte, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką
ir taikomas turto nusidėvėjimo normas, esant draudimo paslaugų prieinamumui). Įvykus
draudžiamajam įvykiui vietos projekto vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per
5 (penkias) darbo dienas, apie tai raštu pranešti VPS vykdytojai. Reikalavimas apdrausti turtą gali
būti netaikomas, jei vietos projekto vykdytojas įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą
turtą nebuvo galimybių ir kartu su mokėjimo prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius
skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus;
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.
Papildomi įsipareigojimai:
vietos projekto paramos lėšomis kuriamose darbo vietose turi būti įdarbinami / savarankiškai dirbti
kaimo gyventojai;
vykdant verslo plane numatytą žemės ūkio produktų perdirbimo, rinkodaros ir (arba) plėtros
veiklą, pagal galimybes, naudoti vietos (VVG teritorijos) išteklius;
naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo rodiklio apskaičiavimui ir vertinimui taikyti Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 9 įsakymu Nr. 3D-718 patvirtintą metodiką
„Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones,
rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodika“. Jei vietos
projekte numatyta sukurti darbo vietą, ją reikia sukurti ne vėliau kaip iki projekto įgyvendinimo
pabaigos (iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos) ir išlaikyti ją iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos;
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;
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8.2.5. 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;
8.2.6. užtikrinti, kad įsigytos investicijos atitinka gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos ir maisto
kokybės reikalavimus (jei investicijos turi įtakos minėtų reikalavimų laikymuisi). Turi būti pateikta
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vertinimo išvada dėl investicijų atitikties nustatytiems
reikalavimams);
8.2.7. 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“;
8.2.8. 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“;
8.2.9. jei projekte numatyta vykdyti licencijuojamą veiklą ar veiklą, kuriai vykdyti turi būti išduotas
leidimas, pareiškėjas licenciją, leidimą pateikia su vietos projekto paraiška, arba įsipareigoja pateikti
kartu su galutiniu mokėjimo prašymu;
8.2.10. pateikti informaciją apie nekilnojamojo turto paskirties pasikeitimą įrodančio fakto įregistravimą VĮ
Registrų centre (taikoma, kai prie vietos projekto įgyvendinimo prisidedama įnašu natūra – po
projekto įgyvendinimo pakeičiant nekilnojamojo turto paskirtį. VĮ Registro centro išrašas turi būti
pateiktas ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu).
9.
I

Eil. Nr.

PRIDEDAMI DOKUMENTAI
II

Dokumentų pavadinimai

III

Lapų
skaičius

IV
Sąsaja su
tinkamumo sąlyga
Pateikite nuorodą į
Vietos projektų
finansavimo sąlygų
aprašo punkto Nr., dėl
kurio grindžiama
atitiktis

9.1. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo tinkamumą
9.1.1.
9.1.2.
<...>
9.2. Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą
9.2.1.
9.2.2.
<...>
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9.3. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį horizontaliosioms ES politikos sritims
9.3.1.
9.3.2.
<...>
9.4. Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą
9.4.1.
9.4.2.
<...>
9.5. Dokumentų, pagrindžiančių atitiktį vietos projektų
Lapų
Kas grindžiama?
atrankos kriterijams, pavadinimai
skaičius Nuoroda į šio dokumento
4 lentelės Eil. Nr.

9.5.1.
9.5.2.
<...>
9.6. Dokumentų, pagrindžiančių planuojamų išlaidų
tinkamumą, pavadinimai

Lapų
skaičius

Kas grindžiama?
Nuoroda į šio dokumento
5 lentelės Eil. Nr.

9.6.1.
9.6.2.
<...>
Iš viso:

-

10. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
10.1. Patvirtinu, kad:
10.1.1. vietos projekto paraiškoje bei prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano
žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;
10.1.2. dėl teikiamos vietos projekto paraiškos nekyla jokių viešųjų ir privačių interesų konflikto, kaip tai
apibrėžia Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas
/ siekdamas užkirsti kelią galimam viešųjų ir privačių interesų konfliktui, vadovavausi Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 11 str. ir pateikiau
prašymą nušalinti nuo visų buvusių ir nusišalinu nuo būsimų su šio vietos projekto atranka (vietos
projektų finansavimo sąlygų nustatymu, vertinimu ir tvirtinimu) susijusių procesų ir sprendimų
priėmimo; Nereikalingą sakinio dalį prašome išbraukti.
10.1.3. esu susipažinęs su vietos projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais Vietos
projektų finansavimo sąlygų apraše ir Vietos projektų administravimo taisyklėse;
10.1.4. man žinoma, kad vietos projektas, kuriam įgyvendinti teikiama ši vietos projekto paraiška, bus
bendrai finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
10.1.5. esu įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus;
10.1.6. man nėra iškelta byla dėl bankroto;
10.1.7. man nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo
nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;
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10.1.8. man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių vietos projektas negalėtų
būti įgyvendintas arba jo įgyvendinimas būtų atidedamas, arba dėl kurių vietos projektas nebūtų
įgyvendinamas vietos projekto paraiškoje nurodytu laikotarpiu.
10.2. Sutinku, kad:
10.2.1. vietos projekto paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys ir jie
nepateikiami VPS vykdytojai paprašius (įskaitant šią deklaraciją);
10.2.2. vietos projekto paraiškoje, kituose VPS vykdytojai teikiamuose dokumentuose esantys mano asmens
duomenys ir kiti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES paramos priemonių administravimo
informacinėse sistemose;
10.2.3. sutinku, kad VPS vykdytoja ir Agentūra paramos administravimo klausimais gautų su manimi
susijusius duomenis bei kitą informaciją iš viešųjų registrų ar duomenų bazių, juridinių ir fizinių
asmenų;
10.2.4. informacija apie vietos projektą, taip pat vietos projekto paraiškos vertinimo rezultatus, priimtus
sprendimus finansuoti vietos projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą vietos projekto
vykdymo sutartį ir skirtų paramos vietos projektui įgyvendinti lėšų dydį būtų viešinama.
10.3. Jeigu bus skirta parama vietos projektui įgyvendinti, sutinku įsipareigoti:
10.3.1. vietos projekto įgyvendinimo metu tinkamai informuoti VPS vykdytoją apie bet kokius pasikeitimus
ir nukrypimus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu;
10.3.2. tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su vietos projekto įgyvendinimu.
11. VIETOS PROJEKTO PARAIŠKĄ TEIKIANČIO ASMENS DUOMENYS
11.1. Vardas, pavardė
11.2. Data
11.3. Parašas
______________
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