
 
                                 
                                  
 

 

 
 
Prašome įvertinti būsimo projekto galimybę surinkti mažiausiai 50 balų: 
 
TAIKOMA FIZINIAM ASMENIUI 
 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) ilgiau kaip 3 metus registruotas (gyvenamosios 
vietos deklaracija) ir veikia kaimo vietovėje ☐ TAIP 10 balų 

Pareiškėjas (fizinis asmuo) nuo 2 iki 3 metų registruotas (gyvenamosios vietos 
deklaracija) ir veikia kaimo vietovėje ☐ TAIP 5 balai 

Prašoma mažesnio paramos intensyvumo: nuo 30 iki 49 proc. – po vieną balą 
už kiekvieną procentą.  
Komentaras – maksimalus paramos intensyvumas siekia 50 proc. Tai yra ES parama 
dengia pusę projekto tinkamų išlaidų. Pareiškėjui paliekama galimybė gauti didesnį 
balą už paramos dalies mažėjimą, tai yra jeigu įmonė sutinka investuoti 70 proc. 
nuosavų lėšų, tuomet įmonė papildomai gauna 20 balų (paramos intensyvumas 
mažėja 20 proc. – vienas balas už kiekvieną sumažintą paramos procentą) 

Įrašyti balą (didžiausias 
galimas balas – 20) _______ 

Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis yra aukštesnis 
nei vidutinis (lyginama su Lietuvos nedarbo rodikliu, vadovaujantis Lietuvos 
darbo biržos duomenimis) – Alytaus (miesto ir rajono), Marijampolės, Panevėžio, 
Šiaulių, Utenos (miesto ir rajono), Akmenės, Anykščių, Biržų, Druskininkų, Ignalinos, 
Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Kelmės, Kupiškio, Lazdijų, 
Mažeikių, Molėtų, Pagėgių, Pakruojo, Panevėžio (miesto ir rajono), Pasvalio, 
Radviliškio, Raseinių, Rokiškio, Skuodo, Šakių, Šalčininkų, Šilutės, Tauragės, Ukmergės, 
Vilkaviškio, Visagino, Zarasų rajonai. 

☐ TAIP 5 balai 

Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis 

☐ TAIP  
Daugiau nei 15 proc. 

10 balų 

☐ TAIP  
nuo 10 iki 15 proc. 

5 balai 

Projekte investuojama į nuosavybės teise valdomą turtą ☐ TAIP 5 balų 

Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto 
įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 proc. ☐ TAIP 15 balų 

Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veikla (ūkio gyvulių sveikatos 
priežiūros ir tikrinimo veikla) ☐ TAIP 10 balų 

Projekto įgyvendinimo vieta nepatenka į Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos rajonų 
teritoriją ☐ TAIP 5 balai 

Pareiškėjas iki 40 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo metu) ☐ TAIP 5 balai 

Pareiškėjas moteris ☐ TAIP 5 balai 

Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir 
dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys (sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas 
nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas) 

☐ TAIP 10 balai 

 
 
Balai iš viso ___________________ 


