VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS
Asociacija „Vidmarės“ (toliau – ŽRVVG)
Vietos plėtros strategija „Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategija 2016-2020 m.“ (toliau – VPS)
Kvietimo Nr. _1_
1. BENDROJI VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO DALIS
1.1.
Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – FSA) nustatytos vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos – reikalavimai, kurie taikomi pareiškėjui,
siekiančiam gauti paramą vietos projektui įgyvendinti pagal FSA 1.2 papunktyje nurodytą VPS priemonę, susidedantys iš tinkamumo finansuoti sąlygų,
pareiškėjų įsipareigojimų, vietos projektų atrankos kriterijų, kitų pareiškėjams (ir 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“ (Suvestinė redakcija 2018-04-19 Nr. 3D-222)
(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
laikotarpį, išskyrus atvejus, kai Vietos projektų administravimo taisyklėse ir šiame FSA nurodyta kitaip.
1.2. FSA taikomas:
VPS priemonės „Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ Nr. BIVP-AKVASAVA-3 (toliau – VPS priemonė) vietos projektams

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

nuo vietos projektų paraiškų rinkimo
FSA taikomas VPS priemonės paraiškoms, kurios pateiktos ir
pradžios
užregistruotos:
iki vietos projektų paraiškų rinkimo
pabaigos
FSA suderinta su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės
ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) raštu:
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FSA patvirtinta VPS vykdytojos:
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VPS priemonės, kuriai parengtas FSA, pagrindiniai tikslai yra skatinti Neringos žvejybos tradicijų išsaugojimą ir populiarinimą

organo

2

šie:
Pagal VPS priemonę parama teikiama:

1.11.

Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono savitumas, jo reprezentavimas teigiamai veikia jo
konkurencingumą, formuoja jo patrauklumą.
Siekiant ugdyti ŽRVVG teritorijos žvejų ir kitų gyventojų bendruomeniškumą, kurti krašto
pridėtinę vertę ir ją pristatyti, pagal piremonę remiamos tradicinės ir inovatyvios veiklos
(teminės stovyklos, mugės ir pan.), leidyba, švietėjiška veikla skirta žvejybos tradicijų
populiarinimui, bendruomeniškumo ugdymui, krašto savitumo, kultūrinių vertybių pristatymui.
Priemonė sudaro prielaidas darbo vietoms kurtis (tiesiogiai jų nekuria).
Pareiškėjai, teikiantys paraiškas, turi vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos
projekto idėjos aprašymas“, pateikti informaciją apie planuojamo vietos projekto tikslus,
uždavinius, planuojamas veiklas, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, kaip vietos projektas
atitinka VPS, VPS priemonės tikslus, remiamas veiklas.
Paramos gali kreiptis šie pareiškėjai:
Galimi pareiškėjai Neringos savivaldybėje registruota:
1. nevyriausybinė organizacija,
2. bendruomeninė organizacija,
3. viešoji įstaiga,
4. savivaldybės 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 vietos projekto pareiškėjo partneriai:
Galimi partneriai: nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga,
savivaldybė, savivaldybės įstaiga, privatūs juridiniai asmenys vykdantys žvejybos ar su ja
susijusias veiklas.
Partneriai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos
projektų vykdytojų įsipareigojimai“ partneriui taikomus bendruosius, specialiuosius ir
papildomus (jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus.
Kvietimui teikti VPS priemonės vietos projektų paraiškas 20 000,00 Eur lėšų.
skiriama:
Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti:
20 000,00 Eur.

1.12.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.13.

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projektų išlaidų.
Tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kurių nepadengia 1) nuosavomis piniginėmis lėšomis arba savivaldybės biudžeto lėšomis (kai taikoma);
lėšos vietos projektui įgyvendinti, dalį pareiškėjas ir (arba) 2) tinkamo vietos partnerio nuosavomis piniginėmis lėšomis;
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partneris privalo finansuoti:
1.14.

Vietos projektų finansavimo šaltiniai:

3) skolintomis lėšomis;
4) tinkamo vietos partnerio skolintomis lėšomis;
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 priemonei 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.
Vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo metu taikomi šie vietos projektų atrankos kriterijai:
2.1.
Kontroliuojamumas
Patikrinamumas
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos
Didžiausias
įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpio (kai
projekto paraiškos vertinimo metu bus
taikoma) metu bus vertinama atitiktis atrankos
Eil.
galimas
vertinama atitiktis atrankos kriterijui, t. y.
Vietos projektų atrankos kriterijus
kriterijui, t. y. kokius rašytinius įrodymus turės
Nr.
surinkti balų
kokius rašytinius įrodymus turi pateikti
pateikti vietos projekto vykdytojas patikrų vietoje
skaičius
pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta
metu, kad Agentūra galėtų įsitikinti, jog yra visiškai
atitiktis atrankos kriterijui)
laikomasi atrankos kriterijaus)
I
II
III
IV
V
25
Bendradarbiavimo
skatinimas
. Šis
1.
atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
1.1.
25
Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto
į projekto rengimą ir veiklas įtraukti
paraiškos vertinimo metu pagal vietos įgyvendinimo laikotarpiu nustatoma pagal vietos
ne mažiau kaip 6 žvejybos ir su ja
projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje projekto
įgyvendinimo
ataskaitoje
pateiktą
susijusių verslų atstovai, kurie savo
„Vietos
projekto
idėjos
aprašymas“
ir
6
informaciją
ir
dokumentus.
veiklą įregistravę ne mažiau kaip
dalyje
„Vietos
projekto
pasiekimų Žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovai turi
dviejose
skirtingose
Neringos
rodikliai“
pateiktą
informaciją
bei atitikti sąlygas:
ŽRVVG teritorijos gyvenvietėse
paraiškos 4 dalyje „Vietos projekto atitiktis 1. atstovu gali būti juridinių asmenų direktoriai,
1.2.
20
į projekto rengimą ir veiklas įtraukti
vietos projektų atrankos kriterijams“ savininkai ar jų raštu nurodyti asmenys turintys su
ne mažiau kaip 6 žvejybos ir su ja
pateiktus pagrindimus ir pateiktas nuorodas jais tiesiogines sąsajas (pvz., darbuotojai);
susijusių verslų atstovai
į prie Vietos projekto paraiškos pateiktus 2. Juridiniai asmenys yra registruoti Neringos
1.3.
15
į projekto rengimą ir veiklas įtraukti
dokumentus (dokumentus patvirtinančius savivaldybėje ir ne mažiau kaip dvejus metus iki
žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovų paraiškos pateikimo dienos turi vykdyti bent vieną
ne mažiau kaip 4 ir mažiau kaip 6
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žvejybos ir su ja susijusių verslų
atstovai

dalyvavimą projekto rengime ir/arba
preliminarų susitarimą
dėl
būsimo
dalyvavimo projekto veiklose; juridiniams
asmenims (žvejybos ir su ja susijusių
verslų) VMI išduotus Mokesčių mokėtojų
registre tvarkomų duomenų išrašus).
Žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovai
turi atitikti sąlygas:
1. atstovu gali būti juridinių asmenų
direktoriai, savininkai ar jų raštu nurodyti
asmenys turintys su jais tiesiogines sąsajas
(pvz., darbuotojai);
2. Juridiniai asmenys yra registruoti
Neringos savivaldybėje ir ne mažiau kaip
dvejus metus iki paraiškos pateikimo
dienos turi vykdyti bent vieną iš
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje,
patvirtintame Statistikos departamento prie
Lietuvos
Respublikos
Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31
d. įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl ekonominės
veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“,
veiklų:
03 Žvejyba ir akvakultūra
03.1 Žvejyba;
03.11 Jūrinė žvejyba;
03.11.10 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose
laivuose;
03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba;
03.2 Akvakultūra;
03.21 Jūrinė akvakultūra;
03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra;
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
perdirbimas ir konservavimas;
46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant

iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje,
patvirtintame Statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio
direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.DĮ226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, veiklų:
03 Žvejyba ir akvakultūra;
03.1 Žvejyba;
03.11 Jūrinė žvejyba;
03.11.10 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose;
03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba;
03.2 Akvakultūra;
03.21 Jūrinė akvakultūra;
03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra;
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir
konservavimas;
46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis,
vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė prekyba;
47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė
prekyba specializuotose parduotuvėse;
arba turi perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus
vandenyse kvotą ir/arba perleidžiamąją teisę
naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės
žvejybai
ir per dvejus metus iki paraiškos
padavimo dienos žvejoja ne mažiau kaip 60 dienų.
Neringos
ŽRVVG
teritorijos
gyvenvietės:
Juodkrantė, Pervalka, Preila, Nida.
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žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninė
prekyba;
47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse;
arba turi perleidžiamąją teisę į žvejybos
vidaus
vandenyse
kvotą
ir/arba
perleidžiamąją teisę naudoti verslinės
žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir
per dvejus metus iki paraiškos padavimo
dienos žvejoja ne mažiau kaip 60 dienų
Neringos ŽRVVG teritorijos gyvenvietės:
Juodkrantė, Pervalka, Preila, Nida.
2.

Žinių ir kompetencijos, susijusios
su žvejybos tradicijų išsaugojimu ir
populiarinimu panaudojimas. Šis

25

atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
2.1.

2.2.

3.

pareiškėjas
paraiškos
projektui
įgyvendinti pateikimo metu yra
įgyvendinęs ne mažiau kaip 2
projektus, susijusius su žvejybos
tradicijų ir/ar paveldo išsaugojimu,
populiarinimu
pareiškėjas
paraiškos
projektui
įgyvendinti pateikimo metu yra
įgyvendinęs 1 projektą, susijusį su
žvejybos tradicijų ir/ar paveldo
išsaugojimu, populiarinimu
Ilgalaikio rezultatų panaudojimo
skatinimas. Šis atrankos kriterijus

25

15

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma Atitiktis kriterijui nustatoma tik paraiškos vertinimo
paraiškos vertinimo metu pagal vietos metu.
projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 4 dalyje
„Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos
kriterijams“
pateiktus
pagrindimus ir pateiktas nuorodas į prie
Vietos projekto paraiškos pateiktus
dokumentus (sutartis ir kt.).

5

detalizuojamas taip:
3.1.

projekto rezultatai turės išliekamąją
vertę
(popieriniai,
elektroniniai

5

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto
paraiškos vertinimo metu pagal vietos įgyvendinimo laikotarpiu nustatoma pagal vietos
projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje projekto
įgyvendinimo
ataskaitoje
pateiktą

6

leidiniai, reprezentacinis inventorius,
video medžiaga, audio ir/ar video
gidai ir kt.)

4.

Projekto

dalyvių skaičius. Šis
atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

20

4.1.

projekto veiklose dalyvaus ne mažiau
kaip 140 dalyvių
projekto veiklose dalyvaus nuo ne
mažiau kaip 100 iki mažiau kaip 140
dalyvių
projekto veiklose dalyvaus nuo ne
mažiau kaip 70 iki mažiau kaip 100
dalyvių
projekto veiklose dalyvaus nuo ne
mažiau kaip 40 iki mažiau kaip 70
dalyvių
Jaunų (iki 40 metų amžiaus
asmenų) įtraukimas. Šis atrankos

20

4.2.

4.3.

4.4.

5.

15

10

„Vietos projekto idėjos aprašymas“ ir 6
dalyje
„Vietos
projekto
pasiekimų
rodikliai“ pateiktą informaciją bei 4 dalyje
„Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos
kriterijams“
pateiktus
pagrindimus.
Projekto rezultatai turi išliekamąją vertę
jeigu atitinka šiuos kriterijus:
1. projekto rezultatai yra ilgalaikis turtas,
2. pareiškėjas pagrindžia kokią išliekamąją
vertę turtas turės, nurodo kaip turtas bus
naudojamas po projekto įgyvendinimo
ataskaitos pateikimo.

informaciją ir dokumentus.
Projekto rezultatai turi išliekamąją vertę jeigu
atitinka šiuos kriterijus:
1. projekto rezultatai yra ilgalaikis turtas;
2. pareiškėjas pagrindžia kokią išliekamąją vertę jis
turi, nurodo kaip turtas bus naudojamas po projekto
įgyvendinimo pataskaitos pateikimo;
3. Pateikiama specialisto (asmens turinčio mokslų
daktaro laipsnį arba universitetinį išsilavinimą ir
magistro laipsnį ir atitinkamoje srityje turinčio ne
mažesnį kaip 5 metų darbo stažą) recenzija apie
projekto rezultatų išliekamąją vertę.

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma
paraiškos vertinimo metu pagal vietos
projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje
„Vietos projekto idėjos aprašymas“ ir 6
dalyje
„Vietos
projekto
pasiekimų
rodikliai“ pateiktą informaciją bei 4 dalyje
„Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos
kriterijams“
pateiktus
pagrindimus.

Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto
įgyvendinimo laikotarpiu nustatoma pagal vietos
projekto
įgyvendinimo
ataskaitoje
pateiktą
informaciją ir dokumentus.

Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma
paraiškos vertinimo metu pagal vietos
projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje
„Vietos projekto idėjos aprašymas“ ir 6

Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos projekto
įgyvendinimo laikotarpiu nustatoma pagal vietos
projekto
įgyvendinimo
ataskaitoje
pateiktą
informaciją ir dokumentus.
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25

kriterijus detalizuojamas taip:
5.1.

5.2.

Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau
kaip 40 proc. jaunų žmonių iki 40
metų (imtinai) amžiaus
Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau

25

20

7

5.3.

kaip 30 proc. ir mažiau kaip 40 proc.
jaunų žmonių iki 40 metų (imtinai)
amžiaus
Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau
kaip 20 proc. ir mažiau kaip 30 proc.
jaunų žmonių iki 40 metų (imtinai)
amžiaus
Viso:

15

dalyje
„Vietos
projekto
pasiekimų
rodikliai“ pateiktą informaciją bei 4 dalyje
„Vietos projekto atitiktis vietos projektų
atrankos
kriterijams“
pateiktus
pagrindimus.

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.
Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpis negali būti ilgesnis nei 36 mėn. nuo vietos projekto vykdymo sutarties pasirašymo dienos. Visos vietos projektų
įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo bei išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentais ne anksčiau kaip nuo VPS patvirtinimo
3.1.
dienos (2017 m. vasario 28 d.), išskyrus vietos projekto bendrąsias išlaidas, kurios gali būti patirtos 1 (vieneri) metai iki vietos projekto paraiškos padavimo
dienos, ir ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d., o taip viso projekto įgyvendinimo išlaidos turi būti patirtos ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki VPS
įgyvendinimo pabaigos.
Specialiosios tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis: Nėra
3.2.
3.3. Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis:
3.3.1.
Jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su mokymais, pareiškėjo paraiškoje nurodytos išlaidos ir jų pagrindimo dokumentuose pateikta informacija turi
neprieštarauti Vietos projektų administravimo taisyklių 44 punkte nurodytoms tinkamumo sąlygoms.
3.3.2.
Investicijos turi atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus (Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9. papunktis) bei ES ir nacionalinius darbo
saugos reikalavimus
3.4. Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas:
I
II
III
Tinkamos išlaidos pavadinimas
Galimas kainos pagrindimo būdas
Eil. Nr.
3.4.1.
3.4.1.1.

Naujų prekių įsigijimo:
Naujų
prekių,
medžiagų,
priemonių, įrangos tiesiogiai
susijusių su vietos projekto
įgyvendinimu įsigijimas

Laikoma, kad iš paramos VPS įgyvendinti prašomos finansuoti išlaidos neviršija rinkos kainų, jeigu vietos projekto
išlaidų pagrįstumo vertinimo metu planuojamos išlaidos pagrindžiamos šiais alternatyviais būdais:
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: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija), o tinkama finansuoti išlaidų
suma nustatoma pagal mažiausią pasiūlytą kainą, jei iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos šių prekių ar paslaugų
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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. Pareiškėjas turi imtis visų
priemonių įsigyti paslaugas ar prekes kaina, ne didesne kaip rinkoje egzistuojančios kainos, laikydamasis racionalaus
.lėšų panaudojimo principo;
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 (šią informaciją
kaupia ir metodinę pagalbą VPS vykdytojas dėl esamų galiojančių įkainių teikia Agentūra Vietos projektų
administravimo taisyklių 100.3 papunkčio nustatyta tvarka);
3. ministerijos, Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto
svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, kurie taikomi tokioms pat
išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams
fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos
kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio www.esinvesticijos.lt nuorodos
„Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“).
3.4.2.
3.4.2.1.

3.4.3.

3.4.3.1.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:
Darbų ir paslaugų tiesiogiai
susijusių su vietos projekto
įgyvendinimu įsigijimas
Vietos projekto bendrosios
išlaidos
(įskaitant
viešinimo
priemonių,
nurodytų
Vietos
projektų administravimo taisyklių
148 punkte, įsigijimo):
Vietos
projekto
viešinimo
išlaidos ( plakatai, aiškinamieji
stendai, informacinės lentos,
straipsniai spaudoje, pranešimai
spaudai, viešinimo renginiai,
popieriniai ir/ar elektroniniai
leidiniai, garso ir/ar vaizdo
reklaminė medžiaga, paramos
gavėjo interneto tinklalapis ar jo
atnaujinimas) (vietos projektų
viešinimas
atliekamas
pagal
Suteiktos paramos pagal Lietuvos

Galimas kainos pagrindimo būdas yra nurodytas šios lentelės 3.4.1.1. eilutės stulpelyje „Galimas kainos pagrindimo
būdas“.
Vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų (skaičiuojama
nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus bendrąsias).

Galimas kainos pagrindimo būdas yra nurodytas šios lentelės 3.4.1.1. eilutės stulpelyje „Galimas kainos pagrindimo
būdas“.
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žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos
viešinimo taisykles, patvirtintas
Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2016 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr.3D-89 „Dėl Suteiktos
paramos
pagal
Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 20142020 metų veiksmų programos
viešinimo taisyklių patvirtinimo)
PVM, kurio vietos projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą neturi ar
3.4.4.
Pridėtinės vertės mokestis
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.
3.5. Netinkamos finansuoti išlaidos yra nurodytos Vietos projektų administravimo taisyklių 26 punkte ir yra šios:
3.5.1. neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 25 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA;
3.5.2. neišvardytos vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo dienos neleidžiama įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis);
3.5.3. išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);
3.5.4. nepagrįstai didelės išlaidos;
3.5.5. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;
3.5.6. naudotų prekių įsigijimo išlaidos;
3.5.7. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;
3.5.8. išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte;
3.5.9. 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);
3.5.10. 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.
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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.
Vietos projektų tinkamumo vertinimo tvarką nustato Vietos projektų administravimo taisyklių 97–99 punktai.
4.1.
Tinkamumo finansuoti sąlygos:
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

Eil. Nr.

I
4.2.2.1.

Bendrosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto partneriui (-ams), numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 16.1 ir 20.1
papunkčiuose.
Specialiosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto partneriui (-ams):
Kontroliuojamumas (kai
taikoma)
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip
vietos projekto įgyvendinimo
Patikrinamumas
metu ir vietos projekto kontrolės
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo
laikotarpio metu bus vertinama
metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius
atitiktis finansavimo sąlygai, t. y.
Vietos projektų finansavimo sąlyga
rašytinius įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai
kokius rašytinius įrodymus turės
įvertinta atitiktis finansavimo sąlygai)
pateikti vietos projekto vykdytojas
patikrų vietoje ir ex-post patikrų
metu, kad Agentūra galėtų įsitikinti,
jog yra visiškai laikomasi
finansavimo sąlygų)
II
III
IV
Paraišką teikia subjektas: nevyriausybinė Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo metu nustatoma pagal
Atitiktis įsipareigojimams vietos
organizacija, bendruomeninė organizacija, viešai prieinamus duomenis, pvz.,
projekto įgyvendinimo ir kontrolės
viešoji
įstaiga,
savivaldybės
įstaiga, http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php ir paraiškos 1 punktą
laikotarpiu nustatoma pagal vietos
registruota Neringos ŽRVVG teritorijoje
„Bendra informacija apie pareiškėją“. Prie paraiškos pridedamas
projekto įgyvendinimo ataskaitoje
Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro išrašas.
ar įgyvendinto projekto metinėse
ataskaitose pateiktą informaciją ir
viešai prieinamus duomenis.
Projekto įgyvendinimo metu ir visą
kontrolės laikotarpį pareiškėjas
įsipareigoja
nekeisti
juridinio
asmens statuso. Apie tokio
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4.2.2.2.

Vietos projekto partneris (iai):
Neringos savivaldybėje registruota
nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė
organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybė,
savivaldybės įstaiga, privatūs juridiniai
asmenys vykdantys žvejybos ar su ja
susijusias veiklas.

Atitiktis tinkamumo sąlygai paraiškos vertinimo metu nustatoma pagal
viešai prieinamus duomenis, pvz.,
http://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php ir prie paraiškos
pridedamą(us) Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro
išrašą(us).
Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti Neringos savivaldybėje
ir ne mažiau kaip dvejus metus iki paraiškos pateikimo dienos turi
vykdyti bent vieną iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje,
patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu
Nr.DĮ-226 „Dėl ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus
patvirtinimo“, veiklų:
03 Žvejyba ir akvakultūra
03.1 Žvejyba;
03.11 Jūrinė žvejyba;
03.11.10 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose;
03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba;
03.2 Akvakultūra;
03.21 Jūrinė akvakultūra;
03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra;
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas;
46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus,
didmeninė prekyba;
47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse;
arba turi perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir/arba
perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės
žvejybai ir per dvejus metus iki paraiškos padavimo dienos žvejoja ne
mažiau kaip 60 dienų.
Privatūs juridiniai asmenys turi pateikti VMI išduotą Mokesčių

pobūdžio pasikeitimus pareiškėjas
privalo informuoti ŽRVVG. Gavus
pareiškėjo
informaciją,
bus
sprendžiama, ar nepasikeitė atitiktis
kriterijui.
Atitiktis įsipareigojimams vietos
projekto įgyvendinimo ir kontrolės
laikotarpiu nustatoma pagal vietos
projekto įgyvendinimo ataskaitoje
ar įgyvendinto projekto metinėse
ataskaitose pateiktą informaciją ir
viešai
prieinamus
duomenis.
Projekto įgyvendinimo metu vietos
projekto partneris įsipareigoja
nekeisti juridinio asmens statuso.
Apie tokio pobūdžio pasikeitimus
pareiškėjas privalo informuoti
ŽRVVG.
Gavus
pareiškėjo
informaciją, bus sprendžiama, ar
nepasikeitė atitiktis kriterijui.
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4.2.3.
4.2.3.1.
4.2.4.
4.2.5.

Eil. Nr.

I
4.2.5.1.

4.2.5.2.

mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašą.
Papildomos tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto partneriui (-ams):
Jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su mokymais, ir, jeigu mokymo vietos projekto vykdytojas yra mokymo paslaugų teikėjas, jis ir jo teikiama
vietos projekto paraiška turi atitikti Vietos projektų administravimo taisyklių 44.2.1, 44.2.2, 44.2.3 papunkčiuose nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.
Bendrosios tinkamumo sąlygos, vietos projektui numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 21.1 papunktyje.
Specialiosios tinkamumo sąlygos vietos projektui:
Kontroliuojamumas (kai
taikoma)
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip
vietos projekto įgyvendinimo
Patikrinamumas
metu ir vietos projekto kontrolės
(Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto paraiškos vertinimo laikotarpio metu bus vertinama
metu bus vertinama atitiktis finansavimo sąlygai, t. y. kokius atitiktis finansavimo sąlygai, t. y.
Vietos projektų finansavimo sąlyga
rašytinius įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai kokius rašytinius įrodymus turės
įvertinta atitiktis finansavimo sąlygai)
pateikti vietos projekto vykdytojas
patikrų vietoje ir ex-post patikrų
metu, kad Agentūra galėtų įsitikinti,
jog
yra
visiškai
laikomasi
finansavimo sąlygų)
II
III
IV
Remiama veikla turi būti vykdoma Neringos Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma paraiškos vertinimo metu pagal Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos
ŽRVVG teritorijoje - Neringos
vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto projekto įgyvendinimo laikotarpiu
savivaldybėje.
idėjos aprašymas“ pateiktą informaciją.
nustatoma pagal vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą
informaciją ir dokumentus. Taip pat
kontroliuojama mokėjimų prašymų
pateikimo metu ir vykdant patikras
vietoje.
Į projekto rengimą ir veiklas turi būti įtraukti Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma paraiškos vertinimo metu pagal Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos
ne mažiau kaip du žvejybos ir su ja susijusių vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto projekto įgyvendinimo laikotarpiu
verslų atstovai
idėjos aprašymas“ pateiktą informaciją ir 4 dalyje „Vietos projekto nustatoma pagal vietos projekto
atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ pateiktus pagrindimus ir įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą
pateiktas nuorodas į prie Vietos projekto paraiškos pateiktus informaciją ir dokumentus.
dokumentus (dokumentus patvirtinančius žvejybos ir su ja susijusių Žvejybos ir su ja susijusių verslų
verslų atstovų dalyvavimą projekto rengime ir/arba preliminarų atstovai turi atitikti sąlygas:
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susitarimą dėl būsimo dalyvavimo projekto veiklose; juridiniams
asmenims (žvejybos ir su ja susijusių verslų) VMI išduotas Mokesčių
mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas).
Žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovai turi atitikti sąlygas:
1. atstovu gali būti juridinių asmenų direktoriai, savininkai ar jų raštu
nurodyti asmenys turintys su jais tiesiogines sąsajas (pvz.,
darbuotojai);
2. Juridiniai asmenys turi būti registruoti Neringos savivaldybėje ir ne
mažiau kaip dvejus metus iki paraiškos pateikimo turi vykdyti bent
vieną iš Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame
Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr.DĮ-226 „Dėl
ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, veiklų:
03 Žvejyba ir akvakultūra;
03.1 Žvejyba;
03.11 Jūrinė žvejyba;
03.11.10 Žuvų perdirbimas žvejybiniuose laivuose;
03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba;
03.2 Akvakultūra;
03.21 Jūrinė akvakultūra;
03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra;
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų perdirbimas ir konservavimas;
46.38 Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus,
didmeninė prekyba;
47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba
specializuotose parduotuvėse;
arba turi perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą ir/arba
perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės
žvejybai ir per dvejus metus iki paraiškos padavimo dienos žvejoja ne
mažiau kaip 60 dienų.

1. atstovu gali būti juridinių asmenų
direktoriai, savininkai ar jų raštu
nurodyti asmenys turintys su jais
tiesiogines
sąsajas
(pvz.,
darbuotojai);
2. Juridiniai asmenys turi būti
registruoti Neringos savivaldybėje
ir ne mažiau kaip dvejus metus iki
paraiškos pateikimo turi vykdyti
bent vieną iš Ekonominės veiklos
rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame
Statistikos
departamento
prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
generalinio direktoriaus 2007 m.
spalio 31 d. įsakymu Nr.DĮ-226
„Dėl ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus
patvirtinimo“,
veiklų:
03 Žvejyba ir akvakultūra;
03.1 Žvejyba;
03.11 Jūrinė žvejyba;
03.11.10 Žuvų perdirbimas
žvejybiniuose laivuose;
03.12 Gėlųjų vandenų žvejyba;
03.2 Akvakultūra;
03.21 Jūrinė akvakultūra;
03.22 Gėlųjų vandenų akvakultūra;
10.20 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
perdirbimas ir konservavimas;
46.38 Kitų maisto produktų,
įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir
moliuskus, didmeninė prekyba;
47.23 Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų
mažmeninė prekyba specializuotose
parduotuvėse;
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4.3.1.

arba turi perleidžiamąją teisę į
žvejybos vidaus vandenyse kvotą
ir/arba perleidžiamąją teisę naudoti
verslinės
žvejybos
įrankius
priekrantės žvejybai ir per dvejus
metus iki paraiškos padavimo
dienos žvejoja ne mažiau kaip 60
dienų
Taip pat kontroliuojama mokėjimų
prašymų pateikimo metu ir vykdant
patikras vietoje.
Numatoma rengti tradicines ir inovatyvias Atitiktis tinkamumo sąlygai nustatoma paraiškos vertinimo metu pagal Atitiktis tinkamumo sąlygai vietos
veiklas (temines stovyklas, muges ir pan.), vietos projekto paraiškos (FSA 1 priedas) 3 dalyje „Vietos projekto projekto įgyvendinimo laikotarpiu
leidybą, švietėjišką veiklą skirtas žvejybos idėjos aprašymas“ pateiktą informaciją.
nustatoma pagal vietos projekto
tradicijų populiarinimui, bendruomeniškumo
įgyvendinimo ataskaitoje pateiktą
ugdymui, krašto savitumo, kultūrinių
informaciją ir dokumentus. Taip pat
vertybių pristatymui.
kontroliuojama mokėjimų prašymų
pateikimo metu ir vykdant patikras
vietoje.
Papildomos tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu:
Jeigu teikiamas vietos projektas, susijęs su mokymais, mokymai turi vykti Lietuvos Respublikos ir VPS vykdytojos teritorijoje. Vietos projekto paraiškos
dalyje, skirtoje vietos projekto idėjai aprašyti, turi būti pateikta visa Vietos projektų administravimo taisyklių 44.1.1 / 44.1.2 papunkčiuose nurodyta
informacija.
Vietos projekto paraiškoje numatomi mokymai neturi būti organizuojami šiomis temomis:
- susijusiomis su vietos projektų paraiškų pildymu ir rengimu;
- pagal kurias vykdomi mokymai finansuojami iš VPS administravimo išlaidų susijusių su ŽRVVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų
ryšių veikla.
Bendrosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui, numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių 30 punkte.
Specialiosios tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui: Nėra.
Papildomos tinkamumo sąlygos nuosavam indėliui: Nėra
Vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai:
Bendrieji vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai, numatyti Vietos projektų administravimo taisyklių 33 punkte:

4.3.2.

Specialieji vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai: Nėra

4.2.5.3.

4.2.6.
4.2.6.1.

4.2.6.2.

4.2.7.
4.2.8.
4.2.9.
4.3.
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4.3.3.

Papildomi vietos projekto vykdytojo ir jo partnerių įsipareigojimai, numatyti Vietos projektų administravimo taisyklių 39–44 punktuose:

4.3.3.1.

Projekto vykdytojas ir jo partneris organizuodamas/i mokymus turi laikytis įsipareigojimų numatytų Vietos projektų administravimo taisyklių 44 punkte.

4.3.3.2.

Projekto vykdytojas įsipareigoja pradėti vietos projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos.

Projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad investicijos atitinka taikytinus ES ir nacionalinius standartus (Vietos projektų administravimo taisyklių 22.9.
papunktis) bei ES ir nacionalinius darbo saugos reikalavimus
4.3.3.4.
Projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad įgyvendinus projektą, investicijos atitiks Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamus teisės
aktų reikalavimus, kai investicijoms yra taikomi tokie reikalavimai. Pažymas apie jų atitiktį Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontroliuojamiems
teisės aktų reikalavimams išduoda Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba Agentūros prašymu;
4.3.3.5.
Jei, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, projekte numatyta veikla galima tik turint atitinkamą leidimą, pareiškėjas įsipareigoja veiklos nevykdyti negavęs
leidimo ir ne vėliau kaip su paskutiniuoju mokėjimo prašymu, pareiškėjas įsipareigoja pateikti atitinkamą leidimą;
4.3.3.6.
Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip vietos projekto paraiškos 4 dalyje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ nurodytas
dalyvių skaičius;
4.3.3.7.
Projekto veiklose dalyvaus ne mažiau kaip vietos projekto paraiškos 4 dalyje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos kriterijams“ nurodytas jaunų
žmonių iki 40 metų (imtinai) amžiaus skaičius.
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:
1.1. Vietos projektų atrankos kriterijus Bendradarbiavimo skatinimas:
dokumentai:
1.1.1. Dokumentai patvirtinantys žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovų dalyvavimą projekto rengime ir/arba preliminarus/ūs
susitarimas/ai dėl būsimo dalyvavimo projekto veiklose;
1.1.3. Juridinio asmens (žvejybos ir su ja susijusių verslų) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro trumpasis išrašas (identifikaciniai
duomenys).
1.1.2. Juridiniams asmenims (žvejybos ir su ja susijusių verslų) VMI išduotas Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų išrašas
(Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Mokesčių mokėtojo kortelė --> Vykdoma veikla -> Generuoti išrašą: pažymėti Teisinės formos išrašas ir Vykdomos veiklos išrašas).
1.2. Žinių ir kompetencijos susijusios su žvejybos tradicijų išsaugojimu ir populiarinimu panaudojimas:
1.2.1. dokumentai įrodantys pareiškėjo ankstensnių projektų įgyvendinimą (sutartys ir kt.)
1.3 Pareiškėjas gali pateikti kitus dokumentus patvirtinančius atitiktį projektų atrankos kriterijams.
4.3.3.3.

2. Dokumentai, pagrindžiantys tinkamas vietos projekto išlaidas:
2.1. Komerciniai tiekėjų pasiūlymai ir/arba interneto puslapiuose esančių kainų kompiuterio ekrano nuotraukos (anglų k. „PrintScren) ir/arba
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kiti dokumentai leidžiantys objektyviai palyginti kainas (jeigu prekių ir/ar paslaugų pirkimai nėra atlikti iki paraiškos pateikimo dienos);
2.2. Patirtas išlaidas pagrindžiantys ir įrodantys dokumentai (pirkimo dokumentai, sutartys, sąskaitos faktūros, bankiniai pavedimai) (jeigu
prekės ir/ar paslaugos yra įsigytos ir apmokėtos iki paraiškos pateikimo dienos).
2.3. Dokumentai kuriuose yra nurodyti Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtinti fiksuotieji arba
didžiausi tokių pat prekių ir (arba) paslaugų vienetų įkainiai, taikomi panašaus pobūdžio projektams ir paramos gavėjams (šią informaciją
kaupia ir metodinę pagalbą VPS vykdytojai dėl esamų galiojančių įkainių teikia Agentūra šių Taisyklių 100.3 papunkčio nustatyta tvarka);
2.4. Dokumentai arba kompiuterio ekrano nuotraukų formos (anglų k. „Print Screen“) pagal kuriuos galima būtų nustatyti Ministerijos,
Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamuose prekių ir
(arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytus įkainius, kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir
panašiems paramos gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams (Europos socialiniam fondui, Europos regioninės plėtros fondui,
Europos sanglaudos fondui) taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto tinklalapio
www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“).
3. Dokumentai, pagrindžiantys pareiškėjo ir partnerio (-ų) tinkamumą:
3.1. 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;
3.2. 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 suinteresuotumas, kaip apibrėžta
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo 2 straipsnio 4 ir 6 dalyse);
3.3. Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymą, išduota juridiniam asmeniui Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo
taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka; akreditacijos pažymėjimas, išduotas juridiniam asmeniui Institucijų, vykdančių mokytojų ir
švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-109 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo
pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos vertinimo ir akreditacijos“, nustatyta tvarka (Taikoma, jeigu mokymo vietos
projekto vykdytojas yra mokymo paslaugų teikėjas); (jeigu reikia);
3.4. Dokumentai, įrodantys mokymus vedančių lektorių bent vieną tinkamą ir įrodomą kvalifikaciją arba kompetenciją, atitinkančią vietos
projekto paraiškoje nurodytų mokymų tematiką: dokumentai, įrodantys išsilavinimą, atitinkantį mokymų temą, arba 3 (trejų) metų darbo
patirtį srityje, pagal kurią vedami mokymai; dokumentai, įrodantys, kad ne trumpiau kaip 1 (vienus) metus iki vietos projekto paraiškos
pateikimo dienos yra vykdęs ugdomąją, šviečiamąją ar mokslo sklaidos veiklą, susijusią su numatomo mokomojo renginio turiniu;
dokumentai, įrodantys, kad yra kėlęs savo kvalifikaciją rengdamas mokslines publikacijas, dalyvaudamas seminaruose, mokymo kursuose,
stažuotėse, kituose šviečiamuosiuose ir informaciniuose renginiuose turi ne mažesnę kaip 3 (trijų) pastarųjų metų suaugusiųjų mokymo
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patirtį; lektoriaus, turinčio sertifikuotą tradicinių amatų mokymo programą, tradicinių amatų meistro atestatas, tuo atveju, jeigu numatomi
mokymai susiję su tradiciniais amatais (Taikoma, jeigu mokymo vietos projekto vykdytojas yra mokymo paslaugų teikėjas); (jeigu reikia);
3.5. 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) (jeigu reikia);
3.6. Pareiškėjo ir partnerio (esant poreikiui) Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro trumpasis išrašas (identifikaciniai duomenys).
3.7. VMĮ, Sodros pažymos, kad pareiškėjas ir partneris (esant poreikiui) yra neskolingas Valstybnei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos ir Valstybiniam socialinio draudimo fondu prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
minsterijos (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžeto, ir atskirais atvejais, jeigu Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pareiškėjui ir partneriui (-iams) yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo
terminai. Pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 15 (penkiolika) darbo dienų iki vietos projekto pirminės paraiškos pateikimo
ŽRVVG dienos).
3.8. Pareiškėjo finansinės atskaitomybės dokumentai už ataskaitinius metus.
3.4 Partnerio atstovo pasirašytą laisvos formos deklaraciją, kuria jis patvirtina, kad jo atstovaujamam juridiniam asmeniui nėra iškelta byla
dėl bankroto ir jis nėra likviduojamas.
4. Dokumentai, pagrindžiantys vietos projekto tinkamumą:
4.1. Dokumentai patvirtinantys žvejybos ir su ja susijusių verslų atstovų dalyvavimą projekto rengime ir/arba preliminarus/ūs susitarimas/ai
dėl būsimo dalyvavimo projekto veiklose;
4.2. Juridiniams asmenims (vykdantiems žvejybos ir su ja susijusius verslus) VMI išduotas Mokesčių mokėtojų registre tvarkomų duomenų
išrašas (Prisijungę prie Mano VMI elektroniniu būdu, vertikaliajame meniu pasirinkite punktą Mokesčių mokėtojo kortelė --> Vykdoma veikla
--> Generuoti išrašą);

4.3. Neringos savivaldybės administracijos raštas, kuriame nurodyta:
4.3.1. kad savivaldybė, kurios teritorijoje numatoma įgyvendinti vietos projektą, nenumato atlikti vietos projekte numatytų investicijų iš kitų
ES fondų ar nacionalinio biudžeto lėšų į objektą, į kurį planuoja investuoti vietos projekto pareiškėjas
4.3.2. kad projektas atitinka ir yra suderinamas su savivaldybės strateginio plėtros plano tikslais ir uždaviniais, nurodant jo numerį ir
pavadinimą.
5. Dokumentai, pagrindžiantys nuosavo indėlio tinkamumą:
5.1. 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);
5.2. Dokumentai, kuriais įrodoma, kad tinkamas vietos projekto partneris turi pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto
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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);
5.3. 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).

5.2.

6. Kiti dokumentai:
6.1. Įgaliojimas teikti vietos projekto paraišką (taikoma tuo atveju, jeigu paraišką teikia ne pareiškėjo – juridinio asmens – vadovas), 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.
Pareiškėjas gali 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“.

Prezidentė Rasa Baltrušaitienė

