LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-343
„DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ
INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ATRANKOS TAISYKLIŲ
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-596
Vilnius
P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos
plėtros būdu, atrankos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015
m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 3D-343 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklių patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 28.1.3.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.1.3.2.3. 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra skirtas
žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį teikia juridinis arba fizinis asmuo. Fizinių asmenų
privataus žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektais laikomi vietos projektai, kurie yra
teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną arba vietos projekto
įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą.
Šiame papunktyje nurodyta paramos lyginamoji dalis vietos projektams didinama arba
mažinama vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 508/2014 I priedu;“.
2. Pakeičiu 28.1.3.2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„28.1.3.2.4. 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas yra skirtas
žuvininkystės verslui plėtoti arba pradėti, jį teikia juridinis arba fizinis asmuo, ir pareiškėjas
įrodo, kad vietos projektas yra inovatyvus vietos lygiu 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. 3D42 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos priemonių projektuose diegiamų inovacijų vertinimo metodikos patvirtinimo“.
Visuomenei turi būti suteikiama galimybė susipažinti su vietos projekto veiksmais ir
rezultatais. Fizinių asmenų privataus žuvininkystės verslo pobūdžio vietos projektais laikomi
vietos projektai, kurie yra teikiami fizinių asmenų, vietos projekto paraiškos pateikimo dieną
arba vietos projekto įgyvendinimo metu veikiančių pagal verslo liudijimą arba individualios
veiklos pažymą;“.
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