Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m.
programos
priemonės
„Išimtinė
laikina parama ūkininkams ir MVĮ,
kuriuos ypač paveikė COVID-19
krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo
taisyklių
1 priedas

(Paramos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė
laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ ,
įgyvendinimo taisykles forma)*
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
(pildo savivaldybės administracijos darbuotojas)
|__|__|__|__| |__|__| |__|__|
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(paraiškos registracijos data ir registracijos numeris)
(paraišką užregistravusio tarnautojo pareigos)

(vardas, pavardė)

(parašas)

Paraiška vertinti priimta
Paraiška atmesta

(dokumento sudarytojo pavadinimas)
_______________________________ savivaldybės administracijai
PARAMOS PARAIŠKA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS „IŠIMTINĖ LAIKINA PARAMA ŪKININKAMS IR MVĮ, KURIUOS YPAČ
PAVEIKĖ COVID-19 KRIZĖ (39B STRAIPSNIS)“ , ĮGYVENDINIMO TAISYKLES**
Nr._________
(data)
________________________
(sudarymo vieta)
I. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
Adresas
(Nurodoma pareiškėjo gyvenamoji vieta (įmonės buveinės adresas), telefonas, el. paštas, kuriuo bus galima susisiekti su pareiškėju
paraiškos vertinimo ir priemonės įgyvendinimo metu)

Savivaldybės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Seniūnijos pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gyvenamosios vietovės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Gatvės pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Namo Nr. |__|__|__|
Buto Nr. |__|__|__|
Pašto indeksas |__|__|__|__|__|__|__|
*

Pildydami rašykite didžiosiomis raidėmis ir aiškiu šriftu.

**

Toliau – Taisyklės.

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas
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Tel. Nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
El. paštas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Pareiškėjo banko rekvizitai
(Nurodyti (duomenis, kur bus pervesta patvirtinta paramos suma) – banko pavadinimą, banko kodą ir savo
atsiskaitomosios sąskaitos numerį)
Banko pavadinimas |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Banko kodas |__|__|__|__|__|__|__|
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Kokiu būdu norite gauti informaciją apie paraiškos administravimo eigą?
Pastaba. Užpildykite, pažymėdami langelį ženklu „X“.
Paštu
Elektroniniu paštu
1. Informacija apie ūkininką (pildo žemės ūkio veiklos subjektai, fiziniai asmenys)
1.1. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas __________
1.2. Asmens kodas ___________
1.3. Ūkio numeris ___________
2. Informacija apie juridinį asmenį (pildo žemės ūkio veiklos subjektai, juridiniai asmenys)
2.1. Žemės ūkio valdos atpažinties kodas __________
2.2. Juridinio asmens atpažinties kodas __________
(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

3. Informacija apie fizinį asmenį vykdantį veiklą pagal veiklos liudijimą ar įregistravus individualią veiklą
3.1. Asmens kodas ___________
3.2. Verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos numeris ___________
4. Informacija apie juridinį asmenį (neatsižvelgiant į teisinę formą; išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus)
atitinkantį labai mažos ir mažos įmonės statusą
4.1. Juridinio asmens atpažinties kodas __________
(Juridinių asmenų registro išduotame registravimo pažymėjime nurodytas kodas)

II. INFORMACIJA APIE VEIKLĄ, KURIAI PRAŠOMA PARAMOS
1. Pareiškėjo atitikimas
Pareiškėjas atitinka antrojo prioriteto „Didinti ūkių perspektyvumą ir
prioritetui ir tikslinei
visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose, taip
sričiai
pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą“
tikslinę sritį „Visų ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir
Pastaba. Užpildykite,
pažymėdami langelį ženklu
palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui
„X“ tik vieną prioritetą ir
sudarymas, visų pirma siekiant intensyvinti dalyvavimą rinkoje ir
tikslinę sritį
orientavimą, taip pat žemės ūkio įvairinimą“.
Pareiškėjas atitinka šeštojo prioriteto „Skatinti socialinę įtrauktį, skurdo
mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse“ tikslinę sritį „Veiklos
įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų
kūrimo lengvinimas“.
2. Valstybinės maisto ir
Maisto tvarkymo subjektų sąrašas (išskyrus veterinarinį patvirtinimą
veterinarijos tarnybos
turinčius gyvūninio maisto tvarkymo subjektus);
interneto svetainėje
Veterinarinį patvirtinimą turinčių gyvūninio maisto tvarkymo subjektų
skelbiamas sąrašas ar
registras;
registras, į kurį iki 2020
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m. kovo 16 d. įtrauktas
pareiškėjas
Pastaba. Užpildykite,

Mažų gyvūninių maisto produktų kiekių gamintojų sąrašas;
Registruotų subjektų, užsiimančių daigų ir sėklų daiginimu sąrašas.

pažymėdami langelį ženklu
„X“.

3. Valdos ar ūkio partnerių skaičius (partnerių skaičius skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo
verslo ar Ūkininko ūkio registrų paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos
17 d.)
4. Samdomų darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.

____

____
5. Asmuo, atsakingas už
vykdomą veiklą

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

(pildyti, jei tai ne pareiškėjas)

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(Pareiškėjo įgalioto asmens, kuris bus atsakingas už vykdomos veiklos priežiūrą,
vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr.)

III. VEIKLOS SANTRAUKA
Trumpas veiklos esmės aprašymas:
Kokia veikla vykdoma, produkcija gaminama, realizuojama;
vieta, kurioje vykdoma veikla;
kur ir kaip realizuojama produkcija;
karantino poveikis, kodėl reikalinga parama;
kaip vykdoma veikla atitinka Taisyklių III skyriuje nurodytus prioritetus, tikslines sritis ir kompleksinius
tikslus.
IV. PAREIŠKĖJAS IR PRAŠOMA PARAMOS SUMA
(Pažymima (ženklu ,,X“) ir nurodoma prašoma paramos suma1. Pildoma tik viena eilutė).

1.

Pareiškėjas žemės ūkio veiklos subjektas, juridinis asmuo.
(Skiriama 1800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui
(vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė
kaip 7000 Eur išmoka vienam žemės ūkio veiklos subjektui, juridiniam
asmeniui).

2.

Pareiškėjas žemės ūkio veiklos subjektas, fizinis asmuo
(Skiriama 1800 Eur dydžio išmoka. Jeigu valdoje ar ūkyje yra partnerių ir
/ar samdomų darbuotojų, papildomai skiriama 1800 Eur dydžio išmoka
kiekvienam partneriui ir / ar samdomam darbuotojui (partnerių skaičius
skaičiuojamas pagal Žemės ūkio ir kaimo verslo ar Ūkininko ūkio registrų
paskutinio atnaujinimo duomenis, bet ne vėliau kaip 2020 m. liepos 17 d.;
vertinant samdomų darbuotojų skaičių, imamas darbuotojų skaičius 2020 m.
kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė kaip 7000 Eur išmoka vienam žemės ūkio
veiklos subjektui, fiziniam asmeniui).

3.

_______Eur

Pareiškėjas juridinis asmuo (neatsižvelgiant į teisinę formą;
išskyrus žemės ūkio veiklos subjektus) atitinkantis labai
mažos arba mažos įmonės statusą
(Skiriama 1800 Eur dydžio išmoka kiekvienam samdomam darbuotojui
(vertinamas darbuotojų skaičius 2020 m. kovo 16 d.). Skiriama ne didesnė
kaip 18 000 Eur išmoka vienam juridiniam asmeniui).

4.

_______Eur

_______Eur

Pareiškėjas fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis veiklą
pagal verslo liudijimą ar įregistravus individualią veiklą
(Skiriama 1800 Eur dydžio išmoka).

_______Eur
1

Jeigu pareiškėjas karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. yra gavęs subsidiją pagal
Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 51 straipsnį, 52 straipsnį, 41 straipsnio 21 dalį, 41 straipsnio 24 dalį, 1–4 eilutėse
nurodyta išmokos suma mažinama gautos subsidijos suma. Tuo atveju, kai gauta subsidijos suma yra lygi ar viršija 1–
4 eilutėse nurodytą išmokos sumą, išmoka neskiriama.
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V. KITA INFORMACIJA
1.
Ar esate teisės aktų nustatyta tvarka registravęs individualią
veiklą ar įgijęs verslo liudijimą ne trumpesniam kaip 3 mėnesių
laikotarpiui ir vykdęs žemės ūkio produktų perdirbimo veiklą
kaimo vietovėje per vienerius metus iki paraiškos pateikimo
2.
Ar patvirtinate, kad turite galiojančią veiklos pažymą arba ne
trumpiau kaip 3 mėn. laikotarpį po paraiškos pateikimo galiojantį
verslo liudijimą žemės ūkio produktų perdirbimo veiklai vykdyti
3.
Ar patvirtinate, kad deklaravote ne vien tik ganyklas, pievas arba
daugiametes žoles Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų
klasifikatoriaus DGP ir GPŽ kodais už 2020 metus arba turite ne
mažiau kaip vieną sąlyginį gyvūną, apskaičiuotą Taisyklių 41
punkte nustatyta tvarka, per laikotarpį nuo 2019 m. kovo 31 d. iki
2020 m. vasario 29 d. pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius
duomenis.

Taip

Ne

Netaikoma
Taip

Ne

Netaikoma
Taip

Ne

Netaikoma

VI. PATEIKIAMI DOKUMENTAI
(Pažymima (ženklu ,,X“), kurie dokumentai pateikiami, ir nurodomas pateikiamų dokumentų lapų skaičius).

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Pažymėti
X

Dokumento pavadinimas
Verslo liudijimo kopija
Individualios veiklos pažymos kopija
Sodra pažyma apie darbuotojų skaičių 2020 m. kovo 16 d.
Užimtumo tarnybos pažyma apie karantino laikotarpiu nuo 2020 m.
kovo 16 d. iki 2020 birželio 17 d. gautą subsidiją pagal Užimtumo
įstatymo Nr. XII-2470 41 straipsnio 21 dalį ar 41 straipsnio 24 dalį
(juridiniams asmenims)
Sodra pažyma apie karantino laikotarpiu nuo 2020 m. kovo 16 d. iki
2020 birželio 17 d. gautą subsidiją pagal Užimtumo įstatymo Nr. XII2470 51 straipsnį ar 52 straipsnį (fiziniams asmenims)
Įmonės statuso deklaracija (kaip apibrėžta Smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymo 3 straipsnyje)
Kiti dokumentai (įrašyti)

Lapų
skaičius
|__|__|
|__|__|
|__|__|
|__|__|

|__|__|
|__|__|
|__|__|

VII. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Aš, pretenduojantis (-i) gauti paramą pagal priemonės „Išimtinė laikina parama
ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“, pasirašydamas (-a) šioje
paramos paraiškoje, patvirtinu, kad:
1. šioje paramos paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano
žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;
2. esu susipažinęs (-usi) su Taisyklių reikalavimais;
3. esu informuotas (-a), kad savivaldybė ir Agentūra tikrins pateiktus duomenis kituose valstybės
registruose ir duomenų bazėse. Esu informuotas (-a), kad esu atsakingas (-a) už reikiamų dokumentų ir
(arba) pažymų pateikimą Agentūrai laiku;
4. žinau, kad savivaldybė, priimdama sprendimą dėl paramos suteikimo (nesuteikimo), vadovausis
viešuosiuose registruose esančiais duomenimis;
5. nesu pažeidęs (-usi) jokios sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų;
6. nėra ir nebus dirbtinai sukurtos sąlygos paramai gauti;
7. žinau, kad paramos paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys
(įskaitant šią deklaraciją);
8. žinau, kad savivaldybė ir Agentūra gali patikrinti pateiktus duomenis ir prašyti papildomos
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informacijos;
9. žinau, kad pateiktus duomenis kontrolės tikslams gali panaudoti ir kitos Lietuvos Respublikos ir
ES institucijos;
10. esu informuotas (-a), kad duomenys apie gaunamą (gautą) paramą bus viešinami visuomenės
informavimo tikslais, taip pat gali būti perduoti audito ir tyrimų institucijoms siekiant apsaugoti ES
finansinius interesus ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
11. esu informuotas (-a), kad turiu teisę žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą, susipažinti su
tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens
duomenis („teisė būti pamirštam“), apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, kai duomenys tvarkomi
nesilaikant ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, taip pat nesutikti (teisiškai pagrindžiant), kad
būtų tvarkomi mano asmens duomenys, bei teisę į duomenų perkeliamumą;12. esu informuotas (-a), kad
duomenų valdytoja yra Agentūra;
13. žinau, kad, jei norėdamas (-a) gauti paramą pateiksiu melagingos informacijos arba dėl
aplaidumo nepateiksiu būtinos informacijos, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos;
14. žinau, kad, jei pažeisiu teisės aktų, reglamentuojančių paramos teikimą ir administravimą,
reikalavimus, man gali būti taikomos teisės aktų numatytos sankcijos.
Įsipareigoju:
1. klaidingai apskaičiuotą ir pervestą į mano atsiskaitomąją sąskaitą paramos sumą grąžinti
Agentūrai;
2. teikti visą informaciją ir duomenis, reikalingus statistikos tikslams ir Programos įgyvendinimo
stebėsenai bei reikalingiems vertinimams atlikti;
3. tinkamai saugoti visus dokumentus, susijusius su paramos skyrimu.
Esu informuotas (-a), kad:
1. paramos paraiškoje pateikti ir su jos įgyvendinimu susiję duomenys būtų apdorojami, tvarkomi
ir saugomi elektroniniu būdu / informacinėje sistemoje, juos kontrolės, priežiūros, statistikos ir vertinimo
tikslams gali panaudoti savivaldybė, Agentūra, Ministerija, kitos su Europos žemės ūkio fondo kaimo
plėtrai administravimu susijusios Lietuvos Respublikos ir ES institucijos;
2. informacija apie man skirtą paramą, nurodant paraiškos Nr. ir išmokėtą paramos sumą, būtų
skelbiama Agentūros interneto svetainėje ir visa su šiuo projektu susijusi informacija būtų naudojama
statistikos, vertinimo bei tyrimų tikslais;
3. paramos paraiškoje ir kituose savivaldybei ir Agentūrai teikiamuose dokumentuose esantys
mano asmens ir kiti duomenys ir (arba) juridinio asmens, kuriam aš atstovauju, duomenys būtų apdorojami
ir saugomi paramos priemonių administravimo informacinėse sistemose;
4. savivaldybė ir Agentūra gautų mano asmens ir kitus duomenis ir (arba) juridinio asmens,
kuriam aš atstovauju, duomenis iš kitų fizinių / juridinių asmenų, registrų ar duomenų bazių paramos
administravimo klausimais;
5. kad Agentūros tvarkomi mano asmens duomenys (kategorijos) bei detalesnė informacija apie
mano asmens duomenų tvarkymą yra nurodyta www.nma.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“;
6. mano asmens duomenys yra saugomi iki išmokų mokėjimo, administravimo ir priežiūros
laikotarpio pabaigos, vėliau šie duomenys archyvuojami bei perduodami valstybės archyvams;
7. mano asmens duomenys yra tvarkomi šiais asmens duomenų tvarkymo tikslais bei teisiniais
pagrindais: asmens, teikiančio paramos paraišką tapatybės nustatymo, paramos administravimo, mokėjimo
ir kontrolės, paramos viešinimo tikslais, įgyvendinant 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui,
Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo
kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, 2013 m.
gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1306/2013 dėl bendros žemės ūkio
politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 352/78,
(EB) Nr. 165/94, (EB) Nr. 2799/98, (EB) Nr. 814/2000, (EB) Nr. 1290/2005 ir (EB) Nr. 485/2008, 2014 m.
rugpjūčio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) Nr. 908/2014, kuriuo nustatomos Europos
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 taikymo taisyklės, susijusios su mokėjimo
agentūromis ir kitomis įstaigomis, finansų valdymu, sąskaitų patvirtinimu, patikrų taisyklėmis, užstatais ir
skaidrumu.
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Pastaba. Parašu patvirtinama, kad pateikti teisingi duomenys ir prisiimami išvardyti įsipareigojimai.
_____________________________________________
_____________ _______________________
(pareiškėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)
(parašas)
(vardas, pavardė)

Pareiškėjo arba jo įgalioto asmens parašas _____________

