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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 partneriams) 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 2017 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 3D-617 aktualia redakcija) (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.
1

Vietos projekto kontrolės laikotarpis – penkerių metų laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų teikimą, vykdytojo
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1.2.

FSA taikomas:

1.3.

FSA taikomas VPS priemonės veiklos srities paraiškoms,
kurios pateiktos ir užregistruotos:

1.4.

FSA suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu:

1.5.

FSA patvirtinta VPS vykdytojos:

1.6.

VPS priemonės veiklos srities, kuriai parengtas FSA,
pagrindiniai tikslai yra šie:

1.7.

VPS priemonės veiklos sritį parama teikiama:

galutinio mokėjimo prašymo įvertinimo dienos.

VPS priemonės „Žuvininkystės produktų populiarinimas ir inovatyvių verslo formų
kūrimas“ BIVP-AKVA-SAVA-1 veiklos srities „Žuvininkystės produkcijos vartojimo
skatinimas. Inovatyvių verslo, prekybos formų kūrimo skatinimas“ BIVP-AKVA-SAVA1.1. (toliau – VPS priemonės veiklos sritis) vietos projektams.
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VPS priemonės tikslas – visų žuvininkystės produktų tiekimo grandinės etapų plėtojimas ir
vartojimo skatinimas, sukuriant sąlygas gyvybingam ekonominiam ir socialiniam vystymuisi
žvejybos ir akvakultūros sektoriuose.
Remiami internetiniai žuvies aukciono portalai (-as) ir ūkio subjektų, užsiimančių žvejyba
Baltijos jūroje, Kuršių mariose, veiklos ir sugaunamų žuvų, produktų iš žuvies propagavimas
internete, televizijoje, spaudoje, viešuose renginiuose. Interneto portaluose, kuriuose vyks
žuvies aukcionai, žuvininkystės sektoriaus asociacijos, ūkio subjektai bus matomi regiono,
nacionalinėje bei tarptautinėje viešojoje erdvėje, informuojama apie įmones, sužvejotas
žuvis ir kiekius, būsimus laivų apsilankymus uostuose ir sužvejoto laimikio iškrovimo laiką
bei teikiamas paslaugas. Pareiškėjų projektai remiami siekiant iš žuvies produkcijos tiekimo
grandinės pašalinti tarpininkus, tokiu būdu sumažinus parduodamos galutiniam vartotojui
produkcijos kainą apie 50 procentų, didinti gyventojų prieinamumą vartoti žuvį.
Remiamos projekte numatytos veiklos, susijusios su viešuose renginiuose gyventojų
skatinimu vartoti žuvies produktus. Taip pat remiami ir valstybės biudžeto finansuojamose
įstaigose (ligoninės, kariuomenė, įkalinimo įstaigos, mokyklos, vaikų darželiai ir panašiai)
organizuojami vieši renginiai, susiję su žuvies produktų vartojimo skatinimu.
Remiamas žuvies vartojimo kultūros ir naudos propagavimas, Baltijos jūros, Kuršių marių
žuvies vartojimo privalumų atskleidimas, žuvies patiekalų prezentacijos ir vieši žuvies
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1.8.

Paramos gali kreiptis šie pareiškėjai:

1.9.

Galimi vietos projekto pareiškėjo partneriai:

1.10.
1.11.

Kvietimui teikti VPS priemonės veiklos sritiesvietos projektų
paraiškas skiriama:
Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:

1.12.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1.13.

Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia
lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba)
partneris privalo finansuoti:

produktų ruošimo mokymai visuomenei, apimantys žuvies kokybės vertinimą, apdorojimą
ir patiekalų iš žuvies gaminimo technologijas, naujų iš žuvies sukurtų patiekalų
populiarinimą televizijos laidose, interneto portaluose, spaudoje, renginiuose.
Klaipėdos žuvininkystės regiono privalumų matomumas viešojoje erdvėje sukurs regiono
patrauklumą investicijoms ir vartotojams. Žuvininkystės produktų įsigijimo prieinamumas
teigiamai prisidės prie regiono žuvininkystės įmonių ekonominio tvarumo ir pajamų
didinimo.
Galimi pareiškėjai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga.
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.
Galimi partneriai: viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga.
Partneriai turi atitikti šio FSA4dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir
vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius
ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo
reikalavimus.
53 333,33 Eur
Iki 53 333,33 Eur
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projektų išlaidų.
1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos;
2. Tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos;
3. Pareiškėjo skolintos lėšos;

4. Pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos;
5. Paramos 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.

4

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:
Kontroliuojamumas
Patikrinamumas
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos
(Pateikiamas paaiškinimas,kaip vietos
projekto įgyvendinimo ir kontrolės
Didžiausias
projekto paraiškos vertinimometu bus
laikotarpio (kai taikoma) metu bus
Eil.
galimas
Vietos projektų atrankos kriterijus
vertinama atitiktis atrankos kriterijui, t. y.
vertinama atitiktis atrankos kriterijui, t. y.
Nr.
surinkti balų
kokius rašytinius įrodymus turi pateikti
kokius rašytinius įrodymus turės pateikti vietos
skaičius
pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta
projekto vykdytojas patikrų vietoje metu, kad
atitiktis atrankos kriterijui)
Agentūra galėtų įsitikinti, jog yra visiškai
laikomasi atrankos kriterijaus)
I
II
III
IV
V
Projekto rezultato išliekamoji vertė.
20
Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3 Vertinama pagal galutinėje vietos projekto
1.
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas
lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, įgyvendinimo ataskaitoje arba metinėje
taip:
4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos užbaigto vietos projekto ataskaitoje pateiktą
projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą ir informaciją ir dokumentus, įrodančius projekto
1.1.
įsipareigojama sukurti ir projekto
20
6 lentelėje „Vietos projekto pasiekimų rezultato egzistavimą.
kontrolės laikotarpiu išlaikyti viešai
rodikliai“ pateiktą informaciją.
prieinamus išliekamąją vertę turinčius
projekto rezultatus, t.y. interneto portalus
(aukcionus),
duomenų
bazes,
kompiuterines programas
1.2.
įsipareigojama sukurti ir projekto
15
kontrolės laikotarpiu išlaikyti viešai
prieinamus išliekamąją vertę turinčius
projekto rezultatus, t.y. audio, video
medžiagą bei video gidus
1.3.
įsipareigojama sukurti ir projekto
10
kontrolės laikotarpiu išlaikyti viešai
prieinamus išliekamąją vertę turinčius
projekto rezultatus, t.y. popierinius,
elektroninius leidinius, reprezentacinį
inventorių
Projektu įgyvendinamos priemonės
25
Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3 Vertinama pagal galutinėje vietos projekto
2.
apima daugiau nei vieną žuvininkystės
lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“, įgyvendinimo ataskaitoje, arba metinėje
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2.1.
2.2.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

5.

veiklą (pvz., Žvejyba Baltijos jūroje,
žvejyba Baltijos jūros priekrantėje,
žvejyba Kuršių mariose, žvejybos
produktų perdirbimas, akvakultūra). Šis
atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
trys ir daugiau veiklų
dvi veiklos
Projektu
numatoma
vykdyti
nacionalinę
ar
(ir)
tarptautinę
komunikaciją, Baltijos jūros žuvies,
Kuršių marių produktus skatinančią
vartoti kampaniją. Šis atrankos
kriterijus detalizuojamas taip:
nacionalinė ir tarptautinė kampanija
tarptautinė kampanija
nacionalinė kampanija
Inovatyvumas regiono lygmenyje.
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas
taip:
regiono lygmenyje projektu sukuriamas
inovatyvus rezultatas – produktas

Į projekto veiklas įtraukiama.
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas
taip:

25
15
25

25
20
15
20
20
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4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą.

užbaigto vietos projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad
projektu įgyvendinamos priemonės skirtos
žuvininkystės veikloms.

Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3
lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“,
4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą.

Vertinama pagal galutinėje vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje arba metinėje
užbaigto vietos projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad
projektu vykdoma
nacionalinė ar (ir)
tarptautinę komunikacija, Baltijos jūros žuvį,
Kuršių marių produktus skatinanti vartoti
kampanija.

Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3
lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“,
4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą.
Vadovaujantis
Lietuvos
žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos priemonių projektuose diegiamų
inovacijų vertinimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2016 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-42
„Dėl Lietuvos žuvininkysts sektoriaus 2014–
2020 metų veiksmų programos priemonių
projektuose diegiamų inovacijų vertinimo
metodikos
patvirtinimo“,
lyginama
planuojamų gaminti produktų ar teikti
paslaugų savybės su egzistuojančiais
analogais.
Vertinama pagal vietos projekto paraiškos 3
lentelėje „Vietos projekto idėjos aprašymas“,
4 lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos

Vertinama
pagal
galutinėje
projekto
įgyvendinimo ataskaitoje arba metinėje
užbaigto vietos projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją,
duomenis
ir
dokumentus,
įrodančius projekto inovatyvaus rezultato
sukūrimo egzistavimą.

Vertinama pagal galutinėje vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje arba metinėje
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5.1.

5.2.

bent vienas fizinis asmuo arba bent vienas
partneris,
turintis
patirties
administruojant
ir
įgyvendinant
inovatyvaus verslo, prekybos projektus
bent vienas savanoris ir bent vienas
jaunimo atstovas (pilnametis(-ė) iki 29 m.
įskaitytinai)
Iš viso:
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5

projektų atrankos kriterijams“ pagrindimą
bei kartu pateiktus dokumentus (asmens
dokumento kopijas, savanoriavimo sutartis,
preliminarius susitarimus dėl prisidėjimo
įgyvendinant vietos projektą bei patirtį
įrodančius dokumentus (CV, darbo sutartis
ar pan.).

užbaigto vietos projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją.

100

3. TINKAMUMO SĄLYGOS, TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS
Vietos projektų išlaidų tinkamumo vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklės.
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
3.1.
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 18 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.
3.2. Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas:
I
II
III
Tinkamos išlaidos pavadinimas
Galimas kainos pagrindimo būdas
Eil. Nr.
3.2.1.
3.2.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:
Naujų prekių, medžiagų, naujos
įrangos ir įrengimų (įskaitant
kompiuterinę įrangą ir programas,
video įrangą ir vaizdo apdorojimo
kompiuterines programas), 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.
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3.2.2.
3.2.2.1.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:
Paslaugų, darbų būtinų projekte
numatytiems tikslams pasiekti,
įsigijimas.

3.2.2.2.

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“)
Pridėtinės vertės mokestis

3.2.3.

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.
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.

PVM, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi
ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš paramos vietos projektui lėšų.
Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis
asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos.
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);
3.3.4. nepagrįstai didelės išlaidos;
3.3.5. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;
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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,ESstruktūriniųfondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramoslėšų 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 projekto partneriui, 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:
Bendrosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto partneriui (-iams), numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 16.1 ir 20.1
4.2.1.
papunkčiuose.
4.2.2.
Specialiosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto partneriui (-iams):
Kontroliuojamumas (kai
taikoma)
(Pateikiamas paaiškinimas,
kaip vietos projekto
įgyvendinimo metu ir vietos
Patikrinamumas
projekto kontrolės
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos
laikotarpio metu bus
Eil. Nr.
Vietos projektų finansavimo sąlyga
vertinimometu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y.
vertinama atitiktis
kokius rašytinius įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai
finansavimo sąlygai, t. y.
įvertinta atitiktis finansavimo sąlygai)
kokius rašytinius įrodymus
turės pateikti vietos projekto
vykdytojas patikrų vietoje ir
ex-post patikrų metu, kad
Agentūra galėtų įsitikinti, jog
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I
4.2.2.1.

4.2.3.
4.2.4.
4.3.
4.3.1.

yra visiškai laikomasi
finansavimo sąlygų)
IV
Tikrinama
paraiškos
pateikimo
metu,
nėra
kontroliuojama.

II
III
Pareiškėjo steigimo dokumentuose numatyti Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma paraiškos vertinimo metu pagal
veiklos tikslai (žuvininkystėje), susiję su pareiškėjo pateiktus dokumentus (pateikiami steigimo dokumentai).
projekte numatyta vykdyti veikla (-omis)
(vertinama pagal pareiškėjo steigimo
dokumentų duomenis).
Bendrosios tinkamumo sąlygos, vietos projektui numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 21.1 papunktyje
Bendrosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui, numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 30 punkte
Vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai:
Bendrieji vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių 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 1. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį vietos projektų atrankos kriterijams:
dokumentai:
1.1. savanoriavimo sutartis (-ys) ir (arba) preliminarūs susitarimai;
1.2. savanorio (-ių) patirtį įrodantys dokumentai (CV, darbo sutartys ar pan.);
1.3. kiti dokumentai, kurie pagrindžia atitiktį vietos projektų atrankos kriterijams.
2. Dokumentai, pagrindžiantys atitiktį tinkamumo sąlygoms, susijusioms su tinkamomis finansuoti išlaidomis.
3. Dokumentai, pagrindžiantys tinkamas vietos projekto išlaidas:
3.1. bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų komerciniais pasiūlymais arba viešai tiekėjų pateikta informacija
(internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.).
4. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo ir partnerio (-ų) tinkamumą:
4.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ų) 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;
4.2. Pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ų) 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 partneris (-ai)yra ŽRVVG kolegialaus valdymo organo narys, ŽRVVG
darbuotojas arba šiems išvardintiems asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis
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suinteresuotumas, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 4
ir 6 dalyse);
4.3. Jungtinės veiklos sutartis (parengta pagal FSA 2 priedą „Jungtinės veiklos sutarties forma“ ir partnerio (-ų) teisę prisiimti Jungtinės
veiklos sutartyje ir vietos projekto paraiškoje nurodytus įsipareigojimus įrodantys dokumentai (prisiimti įsipareigojimus įrodantys
dokumentai turi būti pateikti tuo atveju, jeigu vietos projekte numatytos vietos projekto partnerio pareigos, susijusios su finansiniais
įsipareigojimais (pvz., vietos projekto partneriu yra ŽRVVG teritorijoje veikianti rajono savivaldybė arba jos įstaiga, kuri įsipareigoja
įdarbinti darbuotojus ir jų darbo vietas išlaikyti po vietos projekto įgyvendinimo ir visu vietos projekto kontrolės laikotarpiu; tokiu
atveju prie jungtinės veiklos sutarties turi būti pridėti pasirašiusio asmens teisę prisiimti įsipareigojimus patvirtinantys dokumentai,
išskyrus atvejus, jeigu įgaliojimai suteikiami norminiu teisės aktu, skelbiamu Teisės aktų registre (tokiu atveju vietos projekto paraiškoje
ir jungtinės veiklos sutartyje pakanka pateikti nuorodą į to teisės akto datą, numerį, pavadinimą ir straipsnio arba punkto Nr.);
4.4. Vietos projekto pareiškėjo ir projekto partnerio (-ių) (jei taikoma) registravimo pažymėjimo kopija arba JAR išrašas;
4.5. Pareiškėjo ir vietos projekto partnerio (-ių) (jei taikoma) steigimo dokumentų kopija (įstatai, nuostatai) (netaikoma savivaldybės
administracijai); jeigu pareiškėjas ar partneris neturi įstatų, turi būti pateikiamas steigimo sandoris arba bendrieji nuostatai, arba kiti
dokumentai, kuriuos įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).
5. Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą:
5.1. Praėjusio ir ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentai.
6. Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą:
6.1. 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) 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);
6.2. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad tinkamas vietos projekto partneris turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto
įgyvendinimo (taikoma, kai prie vietos projekto piniginėmis lėšomis prisideda tinkamas pareiškėjo partneris. Įrodymo dokumentai turi
būti išduoti arba sukurti patikimo subjekto – finansinių institucijų (bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio asmens – vietos
projekto partnerio, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų (šis įsipareigojimas turi
būti aiškiai įvardintas Jungtinės veiklos sutartyje);
6.3. 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).
7. Kiti dokumentai:
7.1. 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
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5.2.

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).
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 „Jungtinės veiklos sutarties forma“.

