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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 priemonės veiklos sritį, 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 Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 

3 d. įsakymu Nr. 3D-617 „Dėl Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų 

programos priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. 

rugsėjo 5 d. įsakymas Nr. 3D-614 (toliau – Vietos projektų administravimo taisyklės). FSA nustatytos vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos turi būti 

įvykdytos, kad vietos projektas būtų pripažintas tinkamu gauti paramą. 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. 

 
1Vietos 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. 
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1.2. FSA taikomas: 

 

VPS priemonės BIVP-AKVA-SAVA-2 „Žuvininkystės verslo skatinimas ir inovacijų diegimas 

įmonėse“ veiklos srities BIVP- AKVA- SAVA-2.2 „Inovacijų diegimas žvejybos įmonėse ir 

gamybos priemonių modernizavimas“ (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos 

projektams.  

1.3. 

FSA taikomas VPS priemonės veiklos srities paraiškoms, 

kurios pateiktos ir užregistruotos: 

 

nuo vietos projektų paraiškų rinkimo 

pradžios 
2 0 1 9 - 0 8 - 0 2 

iki vietos projektų paraiškų rinkimo 

pabaigos 
2 0 1 9 - 0 9 - 1 6 

1.4. 

FSA suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės 

ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu: 

 

2 0 1 9 - 0 7 - 1 5 BR6-4624 

1.5. FSA patvirtinta VPS vykdytojos: 2 0 1 9 - 0 8 - 0 1 

□ 
visuotinio narių susirinkimo sprendimu 

Nr. _____ 

x 
kolegialaus valdymo organo sprendimu 

Nr. 2019/7 

1.6. VPS priemonės veiklos srities, kuriai parengtas FSA, 

pagrindiniai tikslai yra šie: 

VPS priemonės tikslas –  
Visų žuvininkystės  produktų tiekimo grandinės etapų plėtojimas ir vartojimo skatinimas, 

sukuriant sąlygas gyvybingam ekonominiam ir socialiniam vystymuisi žvejybos ir akvakultūros 

sektoriuose. 

1.7. VPS priemonės veiklos sritį parama teikiama: Remiama žvejybos laivo gamybinės dalies modernizacija: modernizacijos projekto parengimas, žuvies 

perdirbimo cechų, technologinių linijų laivuose įrengimas, produkcijos fasavimo linijų įrengimas, ryšio 

priemonių ir sistemų įdiegimas. Taip pat remiamas žvejybinių  laivų korpusų modernizavimas pagerinant 

 stovumo, pludrumo bei plaukiojimo savybes, laivų pagrindinių, pagalbinių variklių, mechanizmų 

modernizavimas ir keitimas gamtą tausojančiais. Alternatyvių kuro šaltinių sistemų panaudojimas laivų 

varikliuose (dujų, dujų dizelino mišinio), prisidės prie veiklos atpiginimo ir įmonės ekonominio tvarumo. 

1.8. Paramos gali kreiptis šie pareiškėjai: Galimi pareiškėjai: smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (kaip nustatyta LR smulkiojo ir 

vidutinio verslo plėtros įstatyme), turintys teisę vykdyti veiklą bei ją yra įregistravę Klaipėdos 

ŽVVG teritorijoje. 

Pareiškėjai turi atitikti šio 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. 

1.9. Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai: – 

1.10. Kvietimui teikti VPS priemonės veiklos srities vietos projektų 400 000,00  Eur lėšų 
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paraiškas skiriama: 

1.11. Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti: Iki 200 000,00  Eur lėšų 

1.12. Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis: Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos 

projektų išlaidų, iki 70 proc. – kai vietos projektas yra privataus žuvininkystės verslo pobūdžio 

(po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia juridinis (privatus 

arba viešas) asmuo, ir vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu, iki 80 proc. – su mažos 

apimties priekrantės žvejyba susijusiems veiksmams. 

1.13. Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia 

lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas privalo 

finansuoti: 

1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos; 

2. Pareiškėjo skolintos lėšos. 

 
1.14. Vietos projektų finansavimo šaltiniai: EJRŽF ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. 

 

 

 

2. VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI 

Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklių 84–91 punktai.  

Vietos projektų atrankos kriterijai – vietos projektų pridėtinę vertę nustatantys reikalavimai, kurių reikšmė VPS priemonės veiklos sričiai įgyvendinti įvertinama taikant 

žemiau nurodytą balų sistemą. Didžiausia galima surinkti balų suma yra 100 balų. Mažiausia privaloma surinkti balų suma, kad projektas būtų pripažintas kokybišku ir 

sukuriančiu pridėtinę vertę siekiant VPS tikslų, yra 50 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 ir kontrolės 

laikotarpio (kai taikoma) 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. 

Pareiškėjo sukurtos ir per visą 

projekto kontrolės laikotarpį 

išlaikytos darbo vietos: 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 

taip: 

10 Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3 

lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 

lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos 

projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą ir 6 

lentelėje „Vietos projekto pasiekimų rodikliai“ 

pateiktą informaciją. 

Vertinama pagal vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje arba metinėje užbaigto vietos 

projekto ataskaitoje pateiktą informaciją ir 

dokumentus, įrodančius projekto rezultato 

egzistavimą. 

Pateikiama ataskaitinių metų vidutinio metinio 1.1. daugiau  kaip 3 (trys) darbo vietos 10 
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Pareiškėjas nurodo darbo vietų padidėjimą, 

lyginant su ataskaitiniais metais buvusįjį 

darbuotojų skaičių su pirmais metais po projekto 

įgyvendinimo prognozuojamu skaičiumi 

(vertinama visos darbo vietos ekvivalentu). Prie 

paraiškos pateikiama Pateikiama ataskaitinių 

metų vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus 

pažyma. 

Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

apskaičiavimo metodika nustatyta Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto vidutinio metų 

sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo 

tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio 

darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“. 

 

darbuotojų skaičiaus pažyma. (Vidutinio metų 

sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo 

metodika, nustatyta Smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio 

darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio 

ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-

126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto 

vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). 

Pateikiama sudarytos galiojančios darbo 

sutarties kopija (1 darbo vieta – etatas, 

pagrįstas 8 valandų darbo diena, 40 valandų 

darbo savaite, dirbant ištisus metus arba jei 

asmens darbo užmokesčio ar savarankiška 

veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų 

dydis per ataskaitinius metus yra ne mažesnis 

kaip 12 (dvylika) minimalių mėnesinių algų, 

numatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

nutarimu). 

2. Pareiškėjas per paskutinius 10 ūkinės  

veiklos metų iki paraiškos pateikimo 

metų mažiausiai dvejus metus turi 

patirties žvejybos, žuvies apdorojimo 

ar jos sandėliavimo srityje:  

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 

taip: 

30 Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 4 

lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos 

projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą. 

Pateikiamos  veterinarinio patvirtinimo ar 

registravimo pažymėjimas, Žuvininkystės 

tarnybos prie ŽŪM išduoti žvejybos leidimai ir 

licenzijos.  

Tikrinama tik paraiškos vertinimo metu. 

 

2.1. turi patirties trijose veiklose 30 

2.2. turi patirties dvijose veiklose 25 

2.3. turi patirties vienoje veikloje 20 

3. Pareiškėjas numato, kad laivo 

modernizacija apims kiek galima 

daugiau laivo sudėtinių dalių (korpuso 

tvarkymo darbai, siekiant pagerinti 

laivo stovumo ir plaukiojimo savybes, 

pagrindinės laivo jėgainės (variklio) 

30 Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3 

lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, 4 

lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos 

projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą ir 6 

lentelėje „Vietos projekto pasiekimų rodikliai“ 

pateiktą informaciją bei pagal prie paraiškos 

Vertinama pagal vietos projekto įgyvendinimo 

ataskaitoje arba metinėje užbaigto vietos 

projekto ataskaitoje pateiktą informaciją ir 

dokumentus, įrodančius projekto rezultato 

egzistavimą. 
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valdymo sistemų, kuro, energijos talpų 

ir perdavimo sistemų, visų jo 

priklausinių keitimas, elektros 

gamybos  jėgainių įsigijimas ir 

keitimas, žuvies apdirbimas, 

fasavimas, įgulos darbo ir gyvenimo 

sąlygų gerinimas): 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 

taip: 

pridėtus dokumentus 

 

 

 

 

 

3.1. pagrindinės laivo jėgainės (variklio) 

valdymo sistemų, kuro, energijos 

talpų ir perdavimo sistemų, visų jo 

priklausinių įsigijimas ir keitimas, 

elektros gamybos  jėgainių įsigijimas 

ir keitimas. Korpuso tvarkymo darbai 

siekiant pagerinti laivo stovumo ir 

plaukiojimo savybes. Žuvies 

apdirbimas ir fasavimas. Įgulos darbo 

ir gyvenimo sąlygų gerinimas 

30 

3.2. korpuso tvarkymo darbai, siekiant 

pagerinti laivo stovumo ir plaukiojimo 

savybes, žuvies apdirbimas ir fasavimas. 

Įgulos darbo ir gyvenimo sąlygų 

gerinimas 

25 

3.3. žuvies apdirbimo ir fasavimo įrangos 

diegimas. Įgulos darbo ir gyvenimo 

sąlygų gerinimas 

20 

4.  Inovatyvumas. 

Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 

taip: 

30 Vertinama pagal vietos projekto paraiškos vietos 

projekto paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto 

idėjos aprašymas“,  4 lentelėje „Vietos projekto 

atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ 

pagrindimą. 

Vertinant projektų atrankos kriterijų bus 

vadovaujamasi 2016 m. sausio 29 d. Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 

3D-42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 

Atitiktis įsipareigojimams vietos projekto 

įgyvendinimo metu nustatoma pagal  2016 m. 

sausio 29 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio 

ministro įsakymu Nr. 3D-42 „Dėl Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemonių projektuose 

diegiamų inovacijų vertinimo metodikos 

patvirtinimo“.  

 

4.1. Klaipėdos žuvininkystės regiono 

lygmenyje 

30 

Iš viso:  100 
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2014–2020 metų veiksmų programos priemonių 

projektuose diegiamų inovacijų vertinimo 

metodikos patvirtinimo“. 

 

 

3. TINKAMUMO SĄLYGOS, TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS 

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

3.1. 

Bendrosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis, numatytos Vietos projektų administravimo taisykių 22 punkte. 
Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 22.12,  papunkčiu, tinkamos finansuoti vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos 

ne anksčiau kaip nuo vietos projekto patvirtinimo dienos iki vietos projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto bendrąsias 

išlaidas, kurios gali būti patirtos 1 (vieneri) metai iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos. Vietos projektas nėra tinkamas paramai gauti, jeigu iki 

vietos projekto paraiškos pateikimo dienos pareiškėjas įsigijo visas vietos projekte numatytas investicijas (neįskaitant bendrųjų ir viešinimo išlaidų, jei 

tokios numatytos), kurioms prašoma paramos vietos projektui. Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo vietos 

projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos. Visos vietos projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų 

apmokėjimo įrodymo dokumentais ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d. Visais atvejais vietos projektų įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne 

vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki konkrečios VPS įgyvendinimo pabaigos.  

Pareiškėjas, numatydamas išlaidų kategorijas,  privalo laikytis Vietos projektų administravimo taisykių 23, 24 25 punktų reikalavimų.  

3.2. Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas: 

I II III 

Eil. Nr.  
Tinkamos išlaidos pavadinimas Galimas kainos pagrindimo būdas 

 

3.2.1. Naujų prekių įsigijimo: 

3.2.1.1. Naujų prekių, medžiagų, naujos 

įrangos ir įrengimų, skirtų 

projekto reikmėms, įsigijimas ir 

įrengimas projekto įgyvendinimo 

vietoje.  

 

1. Bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes 

apibūdinančiais techniniais parametrais, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9 papunktyje), o 

tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Bent 1 (vienas) komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne 

ŽRVVG teritorijoje. 

2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais 

tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams. 

3.2.2. Darbų ir paslaugų įsigijimo:  

3.2.2.1. Paslaugų, darbų, būtinų projekte 

numatytiems tikslams pasiekti, 

įsigijimas. 

1. Bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes 

apibūdinančiais techniniais parametrais, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9 papunktyje), o 

tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos 
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pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Bent 1 (vienas) komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne 

ŽRVVG teritorijoje. 

2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais 

tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams. 

3.2.3. Bendrosios išlaidos:  

3.2.3.1. Atlyginimas inžinieriams ir 

konsultantams už konsultacijas, 

susijusias su aplinkosauginiu ir 

ekonominiu tvarumu, įskaitant 

verslo planų ir kitų su jais 

susijusių dokumentų, rengimą, 

kai šios išlaidos skiriamos  

naujiems įrenginiams ir įrangai, 

įskaitant techniką, pirkti ir (arba) 

išperkamajai nuomai. 

1. Bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes 

apibūdinančiais techniniais parametrais, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9 papunktyje), o 

tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Bent 1 (vienas) komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne 

ŽRVVG teritorijoje. 

2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais 

tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams. 

3.2.3.2. Vietos projektų viešinimo 

priemonės (vietos projektų 

viešinimas atliekamas pagal 

Suteiktos paramos pagal 

Lietuvos žuvininkystės 

sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programą viešinimo 

taisykles, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 

2016 m. vasario 25 d. įsakymu 

Nr. 3D-89 „Dėl Suteiktos 

paramos pagal Lietuvos 

žuvininkystės sektoriaus 2014–

2020 metų veiksmų programą 

viešinimo taisyklių 

patvirtinimo“). 

1. Bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija (internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) (su analogiškais išlaidų pagrindines savybes 

apibūdinančiais techniniais parametrais, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9 papunktyje), o 

tinkama finansuoti išlaidų suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos 

pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti. Bent 1 (vienas) komercinis pasiūlymas arba viešai tiekėjų 

pateikta informacija  turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne 

ŽRVVG teritorijoje. 

2. Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais fiksuotaisiais arba didžiausiais 

tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams. 

 

 

3.3. Netinkamos finansuoti išlaidos yra nurodytos Vietos projektų administravimo taisyklių 26 punkte ir yra šios: 

3.3.1. neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 25 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA; 

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

3.3.3. išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas); 
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3.3.4. nepagrįstai didelės išlaidos; 

3.3.5. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 

3.3.6. naudotų prekių įsigijimo išlaidos; 

3.3.7. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

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

3.3.9. 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); 

3.3.10. 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. 

4. VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI SĄLYGOS IR VIETOS PROJEKTŲ VYKDYTOJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI  

Šioje FSA dalyje nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos pareiškėjui,  vietos projektui, 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 97–99 punktai. 

4.2. Tinkamumo finansuoti sąlygos:  

4.2.1. Bendrosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 16.1 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. Projektu įsipareigojama sukurti 3 naujas 

darbo vietas. 

Pareiškėjas nurodo darbo vietų padidėjimą, lyginant 

su ataskaitiniais metais buvusįjį darbuotojų skaičių 

su pirmais metais po projekto įgyvendinimo 

prognozuojamu skaičiumi (vertinama visos darbo 

vietos ekvivalentu). Prie paraiškos pateikiama 

ataskaitinių metų vidutinio metinio darbuotojų 

Pateikiama ataskaitinių metų vidutinio metinio 

darbuotojų skaičiaus pažyma. (Vidutinio metų 

sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo 

metodika, nustatyta Smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

nustatymo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos 
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skaičiaus pažyma.  

Vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

apskaičiavimo metodika nustatyta Smulkiojo ir 

vidutinio verslo subjekto vidutinio metų sąrašinio 

darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126 „Dėl 

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto vidutinio metų 

sąrašinio darbuotojų skaičiaus nustatymo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“. 

 

Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. 

įsakymu Nr. 4-126 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo 

subjekto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus 

nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). Pateikiama 

sudarytos galiojančios darbo sutarties kopija (1 darbo 

vieta – etatas, pagrįstas 8 valandų darbo diena, 40 

valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus arba jei 

asmens darbo užmokesčio ar savarankiška veikla 

užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per 

ataskaitinius metus yra ne mažesnis kaip 12 (dvylika) 

minimalių mėnesinių algų, numatytų Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimu). 

4.2.2.2. Projekte numatoma veikla ir išlaidos 

susijusios su remiama priemonės veikla. 

Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo 

metu nustatoma pagal pareiškėjo paraiškoje pateiktą 

projekto atitiktį numatytos priemonės remtinai 

veiklai vietos projekto paraiškos 3 dalyje „Vietos 

projekto idėjos aprašymas“ ir išlaidas, susijusias su 

remiama priemonės veikla, vietos projekto 

paraiškos 5 dalyje „Tinkamos finansuoti vietos 

projekto išlaidos“.  

Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto 

įgyvendinimo metu ir vietos projekto kontrolės 

laikotarpiu nustatoma pagal vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitos duomenis.  

 

4.2.2.3. Pareiškėjas paraiškoje ir verslo plane 

pagrindžia, jog pareiškėjas, teikdamas  

paraišką, projekto įgyvendinimo laikotarpiu 

bei projekto kontrolės metu atitiks 

ekonominio gyvybingumo rodiklius, 

nustatytus 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 2015-11-24 įsakymu Nr.3D-

864 ,,Dėl ūkio subjektų, siekiančių 

pasinaudoti parama pagal Lietuvos 

žuvininkystės  sektoriaus 2014–2020 metų 

veiksmų programos priemones, ekonominio 

Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo 

metu nustatoma pagal pareiškėjo pateiktus 

duomenis verslo plano dalyje „Informacija apie 

įmonės ekonominio gyvybingumo rodiklius“.   

  

 
 

Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto 

įgyvendinimo metu ir vietos projekto kontrolės 

laikotarpio metu nustatoma pagal vietos projekto 

įgyvendinimo ataskaitos duomenis ir pridedamus 

dokumentus. 
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gyvybingumo nustatymo taisyklių 

patvirtinimo“. 

4.2.2.4. Pareiškėjas užtikrina projekto finansavimo 

šaltinius – skolintas lėšas, nuosavas lėšas, 

veiklos pajamas, paramos lėšas – kurie turi 

būti pagrįsti dokumentais, finansinėmis 

ataskaitomis ir verslo planu. 

Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo 

metu nustatoma pagal pareiškėjo pateiktus projekto 

finansavimo šaltinius įrodančius dokumentus, kurie  

turi būti išduoti arba sukurti (pvz., naudojant el. 

bankininkystės sistemą) patikimo subjekto – 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); 

 Jeigu pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo 

prisideda skolintomis lėšomis, prie vietos projekto 

paraiškos pateikiami dokumentai, kuriais įrodoma, 

kad pareiškėjas (nurodomos alternatyvos): 

1. turi galimybę gauti paskolą. Prie vietos projekto 

paraiškos turi būti pateikiamas finansinės 

institucijos (pavyzdžiui: banko, kredito unijos) 

raštas, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo 

galimybė vietos projekte numatytoms investicijoms. 

Paskolos sutartis turi būti pateikta tada, kai 

pareiškėjas turi užtikrinti vietos projekto išlaidų ir 

(arba) investicijų finansavimą, t. y. paskolos sutartis 

pateikiama su pirmu mokėjimo prašymu. Agentūra 

neatsako už kreditoriaus turimų lėšų patikimumą, 

realumą, prievolių vykdymą Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka bei už kreditoriaus ir 

paskolos gavėjo įsipareigojimų nevykdymą. Jeigu 

finansinė institucija po paramos vietos projektui 

skyrimo atsisako suteikti nuosavam indėliui būtiną 

paskolą ir pasirašyti sutartį, pareiškėjas turi teisę 

taisyti vietos projekto paraišką (pakeitimas turi būti 

daromas raštu) – pakeisti nuosavo indėlio rūšį kita 

rūšimi ir pateikti dokumentus, kuriais įrodoma, kad 

jis atitinka reikalavimus, keliamus kitai nuosavo 

Tikrinama tik paraiškos vertinimo metu. 



11 

indėlio rūšiai (pvz., jeigu paskola keičiama į 

nuosavas pareiškėjo pinigines lėšas, turi būti 

pateikiamas finansinių institucijų išduotas arba 

sukurtas dokumentas, kad pareiškėjas turi 

pakankamai nuosavų lėšų); 

2. priimtas sprendimas suteikti paskolą. Prie vietos 

projekto paraiškos turi būti pateikiama su patikimu 

subjektu – finansine institucija (banku, kredito 

unija) pasirašyta paskolos 

sutartis.________________________________ 

4.2.2.5. Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti 

veiklos tikslai susiję su projekte numatyta 

vykdyti veikla (-omis) (vertinama pagal 

pareiškėjo steigimo dokumentų duomenis). 

 

Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo 

metu nustatoma pagal pareiškėjo pateiktus steigimo 

dokumentus. 

Tikrinama tik paraiškos vertinimo metu. 

4.2.3. Bendrosios tinkamumo sąlygos vietos projektui numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 21.1 papunktyje 

4.2.4. Bendrosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui numatytos Vietos projektų  administravimo taisyklių 30 punkte 

4.3. Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai: 

4.3.1. Bendrieji vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai, numatyti Vietos projektų administravimo taisyklių 33 punkte 

  

5. SU VIETOS PROJEKTO PARAIŠKA TEIKIAMI 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 (kiekvienas lapas) 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. Pažyma iš VSDFV apie pareiškėjo ataskaitiniais metais apdraustus asmenis paraiškos pateikimo dieną; 

1.2. Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM pažyma, žvejybos licenzijos (leidimai), išduoti Žuvininkystės tarnybos prie ŽŪM; 

1.3.Veterinarinio patvirtinimo ar registravimo pažymėjimas; 

1.4. Projekte diegiamų inovacijų aprašymas ir pagrindimas. 

2. Dokumentai, pagrindžiantys tinkamas vietos projekto išlaidas: 

2.1. Komerciniai tiekėjų pasiūlymai arba interneto tinklapiuose esančių kainų kompiuterio ekrano nuotraukos (anglų k. „PrintScreen“), 

jei iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų pirkimai neatlikti; 

2.2. Kiti dokumentai, leidžiantys objektyviai palyginti kainas. 
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3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo tinkamumą: 

3.1. Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas; 

3.2. Ataskaitinių metų ir praėjusių ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai, taip pat finansinių ataskaitų prognozės (3 metai 

projekto įgyvendinimo ir 5 metai projekto priežiūros); 

3.3. Pareiškėjo rašytinis patvirtinimas, kad laikosi Reglamento (ES) Nr. 508/2014 10 straipsnio 1 dalies d punkte ir Reglamento (ES) 

Nr.508/2014 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų kriterijų ir nėra įvykdęs su Europos žuvininkystės fondu arba Europos jūrų reikalų ir 

žuvininkystės fondu susijusio sukčiavimo; 

3.4. 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 ar 

paraišką teikiančio pareiškėjo yra ŽRVVG kolegialaus valdymo organo narys, ŽRVVG darbuotojas arba šiems išvardintiems asmenims 

artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis suinteresuotumas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų 

ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 4 ir 6 dalyse); 

3.5. Galiojantys žvejybą kontroliuojančių institucijų išduoti dokumentai; 

3.6. Pareiškėjo įstatai. 

4. Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą: 

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

verslo kūrimui arba esamo verslo plėtrai); 

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

vienas fizinis asmuo; 

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

vietos projekte numatytas investicijas (taikoma, kai vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą ir/arba kai kilnojamas turtas 

prilygintas nekilnojam). Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 21.1.6.1 , 21.1.6.2 papunktyje 

nurodytus reikalavimus);  

4.4. Visų nekilnojamojo turto savininkų rašytiniai sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų ir pritarimai plėtoti vietos projekto 

verslo plane numatytą veiklą ne trumpiau kaip 8 metus nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos (taikoma, kai nekilnojamasis turtas 

arba kai kilnojamas turtas prilygintas nekilnojamam), į kurį investuojama (išskyrus naujai statomus pastatus ir (arba) statinius), nuosavybės 

teise priklauso pareiškėjui su kitais asmenimis). Turi būti pateikti dokumentai, atitinkantys Vietos projektų administravimo taisyklių 21.1.6.3 

papunktyje nurodytus reikalavimus);  

4.5. Laivo nuosavybės dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo teisę valdyti ir naudoti laivą; 

4.6. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotas veterinarinio patvirtinimo ar registravimo dokumentas (jei  vykdoma veikla, 

susijusi su VMVT priežiūra); 

4.7. 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. 

5. Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą: 

5.1. Dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo (taikoma, kai 
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pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis piniginėmis lėšomis). Įrodymo dokumentai turi būti išduoti arba sukurti 

(pvz., naudojant el. bankininkystės sistemą) patikimo subjekto – finansų institucijų (bankų, kredito unijų);  

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

(taikoma, kai pareiškėjas prie vietos projekto įgyvendinimo prisideda skolintomis lėšomis. Kartu su paraiška turi būti pateiktas finansinės 

institucijos (pvz., banko, kredito unijos) raštas, kuriuo patvirtinama paskolos suteikimo galimybė vietos projekte numatytoms investicijoms 

(paskolos sutartis turės būti pasirašyta ir pateikta su pirmu mokėjimo prašymu); arba, jeigu pareiškėjas yra gavęs paskolą, kartu su vietos 

projekto paraiška turi būti pateikiama su patikimu subjektu – finansine institucija (banku, kredito unija) pasirašyta paskolos sutartis) (jei 

taikoma). 

6. Kiti dokumentai: 

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, paskelbtas asociacijos „Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė“ 

interneto svetainėje adresu: https://www.klaipedazvvg.lt/pareiskejams/kvietimai/ (taikoma Vietos projektų administravimo taisyklių 27 

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 asociacijos „Klaipėdos 

žuvininkystės vietos veiklos grupė interneto svetainėje adresu: https://www.klaipedazvvg.lt/pareiskejams/kvietimai/ paskelbtą formą. 

(Taikoma pagrįsti, kad parama vietos projektui įgyvendinti skiriama nepažeidžiant ES teisės normų, susijusių su nereikšmingos (de minimis) 

pagalbos, kaip nurodyta Vietos projektų administravimo taisyklių 27 papunktyje); 

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

pareiškėjas yra juridinis 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. Įgaliojime turi būti nurodytas asmuo, turintis teisę pateikti vietos projekto paraišką, įgaliojimo galiojimo terminas, informacija, kad 

įgaliojimas asmeniui suteikiamas tik pateikti vietos projekto paraišką). 

5.2. ŽRVVG pareiškėjui gali leisti pateikti kitus papildomus dokumentus, 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.klaipedazvvg.lt/pareiskejams/kvietimai/
https://www.klaipedazvvg.lt/pareiskejams/kvietimai/

