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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kvietimo sąlygos priemonėms „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“ ir
„Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ (toliau –
Kvietimo sąlygos) reglamentuoja Paskolų fondo valdytojo vykdomą tikslinių paskolų teikimą
finansiniams tarpininkams, t.y. finansinių tarpininkų atrankos kriterijus, pagrindines tikslinių
paskolų teikimo ir grąţinimo sąlygas ir palūkanų, mokamų uţ tikslinėms paskoloms teikti skirtas
lėšas, skaičiavimo bei mokėjimo tvarką.
2. Pagrindinės Kvietimo sąlygose vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:
KPP – Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programa, patvirtinta 2007 m. spalio 19 d.
Europos Bendrijos Komisijos sprendimu Nr. C (2007) 5076.
Dvišalės paskolos sutartys – finansinių tarpininkų ir ūkio subjektų sudarytos paskolų suteikimo
sutartys, kurių pagrindu teikiamos paskolos ūkio subjektams.
Finansinis tarpininkas – šiose Kvietimo sąlygose reiškia Lietuvoje veikiantį komercinį banką arba
uţsienio šalies banko filialą, teikiantį paskolas fiziniams ir juridiniams asmenims.
Išskolintos Paskolų fondo lėšos (toliau – Išskolintos lėšos) – reiškia Paskolų fondo valdytojo
finansiniams tarpininkams pervestas tikslinės paskolos lėšas, kurias finansinis tarpininkas išskolino
ūkio subjektams dvišalių paskolos sutarčių pagrindu. Dvišalės paskolos sutarties sudarymas
laikomas lėšų išskolinimu.
Lėšų išskolinimo terminas – reiškia tikslinės paskolos sutartyje nustatytą 12 (dvylikos) mėnesių
laikotarpį, per kurį finansinis tarpininkas privalo išskolinti ūkio subjektams tikslinės paskolos lėšas.
Marţa – reiškia finansinio tarpininko paraiškoje nurodytą procentais išreikštą finansinio tarpininko
taikomą marţą.
Neišskolintos Paskolų fondo lėšos (toliau – Neišskolintos lėšos) – reiškia Paskolų fondo valdytojo
finansiniam tarpininkui pervestas tikslinės paskolos lėšas, konkrečiu momentu esančias finansinio
tarpininko sąskaitoje, kurių finansinis tarpininkas nėra išskolinęs ūkio subjektams.

2
Padidintos palūkanos – palūkanos, kurias finansinis tarpininkas moka Paskolų fondo valdytojui uţ
pradelstas išskolinti lėšas.
Palūkanos – reiškia procentais išreikštą atlyginimą, kurį finansinis tarpininkas privalo mokėti
Paskolų fondo valdytojui uţ naudojimąsi tiksline paskola. Skaičiuojant palūkanas metinė palūkanų
norma yra apskaičiuojama kiekvienam palūkanų periodui kaip 6 (šešių) mėnesių termino
tarpbankinės palūkanų normos ir fiksuotos dalies suma, kaip tai nurodyta Kvietimo sąlygų 13
punkte.
Palūkanų keitimo diena – reiškia pirmąją kalendorinę palūkanų periodo dieną, kurią Kvietimo
sąlygose nustatyta tvarka apskaičiuojamos bei naujam palūkanų periodui nustatomos kintamos
palūkanos. Palūkanų keitimo diena yra pirmoji kalendorinė kiekvieno, išskyrus pirmąjį, palūkanų
periodo diena.
Palūkanų periodas - reiškia laikotarpį nuo Paskolų fondo lėšų pervedimo finansiniam tarpininkui
dienos iki paskutinės kalendorinio metų ketvirčio dienos (įskaitant šią dieną), o toliau 6 (šešiais)
kalendoriniais mėnesiais išreikštą laikotarpį, kuriam yra nustatomos finansinio tarpininko mokamos
palūkanos Paskolų fondo valdytojui ir kuriam pasibaigus palūkanos yra iš naujo nustatomos bei
apskaičiuojamos.
Paraiška – finansinio tarpininko pateiktas nustatytos formos prašymas gauti tikslinę paskolą iš
Paskolų fondo. Paraiškoje taip pat apimamos pagrindinės finansinio tarpininko paskolų ūkio
subjektams teikimo sąlygos.
Paskolos ūkio subjektams – finansinių tarpininkų teikiamos paskolos ūkio subjektams iš tikslinės
paskolos lėšų pagal KPP priemones „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis” ir
,,Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“ investicinių
projektų įgyvendinimui, sudarant dvišales paskolos sutartis ir vadovaujantis paraiškoje nurodytomis
sąlygomis.
Paskolų fondas – reiškia reglamento (EB) Nr. 1698/2005 71 straipsnyje ir Įgyvendinimo reglamento 50-52
straipsniuose nustatyta tvarka ir pagal Finansų inţinerijos priemonės įgyvendinimo ir finansavimo sutarties,
pasirašytos tarp Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministerijos (toliau – ŢŪM), Nacionalinės

mokėjimo agentūros prie ŢŪM (toliau – NMA) ir UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau
– ŢŪPGF)

nuostatas įkurtą atskirą finansinę grupę Paskolų fondo valdytojo sudėtyje FI Projekto

įgyvendinimui.

Paskolų fondo lėšos – ES paramos lėšos ir nacionalinio biudţeto lėšos, naudojamos tikslinėms
paskoloms finansiniams tarpininkams teikti.
Paskolų fondo prieţiūros komitetas – iš ŢŪM, NMA ir ŢŪPGF atstovų sudarytas komitetas,
kurio sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos Ţemės ūkio ministerija.
Paskolų fondo valdytojas – UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondas, veikiantis kaip Paskolų
fondo, įkurto UAB Ţemės ūkio paskolų garantijų fondo sudėtyje, valdytojas.
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Pradelstos išskolinti lėšos - reiškia Paskolų fondo valdytojo finansiniam tarpininkui pervestas
tikslinės paskolos lėšas, konkrečiu momentu esančias finansinio tarpininko sąskaitoje, kurių per
Kvietimo sąlygose nustatytą terminą finansinis tarpininkas nėra išskolinęs ūkio subjektams.
Bendrasis subsidijos ekvivalentas – teorinis piniginės subsidijos dydis, parodantis kiek ūkio
subjektui teikiama paskola kainuoja pigiau nei paskola, kuri būtų išduodama standartinėmis rinkos
sąlygomis.
Tikslinė paskola – lėšų suma litais ir/ar eurais, kurią pagal finansinio tarpininko paraiškoje
pateiktus pageidavimus ir jo pateiktos paraiškos vertinimo rezultatus Paskolų fondo valdytojas
skiria finansiniam tarpininkui teikti paskolas ūkio subjektams pagal KPP priemones „Ţemės ūkio
valdų modernizavimas – parama paskolomis“ ir „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas – parama paskolomis“. Finansiniam tarpininkui paskolintos lėšos naudojamos
išduoti paskolas ūkio subjektams Paskolų fondo valdytojo ir finansinių tarpininkų bei finansinių
tarpininkų ir ūkio subjektų sutartyse nustatyta tvarka.
Tikslinės paskolos sutartis – tarp finansinio tarpininko ir Paskolų fondo valdytojo sudaryta sutartis
dėl tikslinės paskolos, iš kurios lėšų teikiamos paskolos ūkio subjektams, skyrimo, jos naudojimo ir
administravimo.
Ūkio subjektai – reiškia tinkamus pareiškėjus, apibrėţtus KPP priemonių „Ţemės ūkio valdų
modernizavimas – parama paskolomis“ ir „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės
didinimas – parama paskolomis“ įgyvendinimo taisyklėse, su kuriais finansinis tarpininkas sudaro
dvišales paskolos sutartis.
3. Panaudojant Paskolų fondo tikslinėms paskoloms skirtas lėšas, siekiama sudaryti palankesnes
sąlygas ūkio subjektams gauti paskolas iš finansinių tarpininkų jų vykdomiems investiciniams
projektams įgyvendinti.
4. Lėšos finansiniam tarpininkui suteikiamos tikslinės paskolos forma. Finansinio tarpininko gautos
tikslinės paskolos lėšos naudojamos paskoloms ūkio subjektams pagal KPP priemones „Ţemės ūkio
valdų modernizavimas – parama paskolomis“ ir „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės
vertės didinimas – parama paskolomis“ teikti.
5. Paskolos ūkio subjektams palankesnėmis sąlygomis yra teikiamos skaičiuojant bendrąjį
subsidijos ekvivalentą.
II. TIKSLINIŲ PASKOLŲ TEIKIMO SĄLYGOS
6. Tikslinės paskolos finansiniams tarpininkams teikiamos pagal atskirus kvietimus.
7. Šio kvietimo metu finansiniams tarpininkams tikslinių paskolų forma numatoma paskirstyti –
100 mln. litų (29,962 mln. Eurų).
8. Tikslinės paskolos finansiniams tarpininkams teikiamos litais ir/ar eurais.
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9. Tikslinės paskolos finansiniams tarpininkams teikiamos 10 (dešimčiai) metų nuo sutartyje tarp
Paskolų fondo valdytojo ir finansinio tarpininko nustatyta tvarka tikslinės paskolos lėšų pervedimo
dienos. Visą paskolos sumą finansinis tarpininkas turi grąţinti Paskolų fondo valdytojui iki tikslinės
paskolos sutarties paskutinės galiojimo dienos.
10. Tikslinių paskolų palūkanos finansiniams tarpininkams yra kintamos. Tikslinių paskolų
finansiniams tarpininkams palūkanų normos kintama dalis yra 6 mėn. EURIBOR (kai paskola
teikiama eurais) arba 6 mėn. VILIBOR (kai paskola teikiama litais).
11. Finansinio tarpininko mokėtinoms palūkanoms apskaičiuoti imami palūkanų keitimo dieną
nustatyti tarpbankinių palūkanų normos (6 (šešių) mėnesių EURIBOR, kai paskola teikiama eurais
ir 6 (šešių) mėnesių VILIBOR kai paskola teikiama litais) duomenys. Pirmasis palūkanų periodas
yra laikotarpis nuo Paskolų fondo lėšų pervedimo finansiniam tarpininkui dienos iki kalendorinio
metų ketvirčio pabaigos. Apskaičiuojant mokėtinas palūkanas uţ pirmąjį palūkanų periodą imama
lėšų finansiniam tarpininkui pervedimo dieną nustatyta tarpbankinių palūkanų norma (6 (šešių)
mėnesių EURIBOR ir 6 (šešių) mėnesių VILIBOR). Tuo atveju, jeigu pirmąją kiekvieno kito
palūkanų periodo palūkanų keitimo dieną tarpbankinių palūkanų norma (6 (šešių) mėnesių
EURIBOR ir 6 (šešių) mėnesių VILIBOR) nebuvo skelbiama, finansiniam tarpininkui mokėtinoms
palūkanoms apskaičiuoti imami paskutiniai prieš tai skelbti duomenys. Jei šie duomenys nebuvo
skelbti vieną mėnesį iš eilės, Paskolų fondo valdytojas turi teisę vienašališkai pakeisti palūkanų
skaičiavimo tvarką ir pasirinkti kitą rodiklį, kuris bus naudojamas mokėtinoms palūkanoms
apskaičiuoti. Bet kuriuo atveju Paskolų fondo valdytojo vienašališkai nustatytos palūkanos negali
būti maţesnės nei nustatytos Kvietimo sąlygų 13.1 punkte ir negali viršyti maksimalios palūkanų
normos, nustatytos 13.2 punkte.
12. Skaičiuojant palūkanas, laikoma, kad metai turi 360 dienų, o mėnuo – 30 dienų. Tarpbankinių
palūkanų norma apvalinama šimtųjų dalių tikslumu.
13. Uţ Paskolų fondo valdytojo finansiniam tarpininkui suteiktą tikslinę paskolą finansinis
tarpininkas turi mokėti šias palūkanas:
13.1. nuo Paskolų fondo valdytojo pervestos ir finansinių tarpininkų neišskolintos ūkio subjektams
lėšų sumos:
13.1.1. kai paskola teikiama eurais – 6 mėn. EURIBOR pridedant 0,1 proc. punkto dydţio
palūkanas, bet ne maţiau kaip 1 proc. dydţio palūkanas;
13.1.2. kai paskola teikiama litais – 6 mėn. VILIBOR pridedant 0,1 proc. punkto dydţio
palūkanas, bet ne maţiau kaip 2 proc. dydţio palūkanas.
13.2. nuo Paskolų fondo valdytojo pervestos ir finansinių tarpininkų ūkio subjektams išskolintos
lėšų sumos:
13.2.1. kai paskola teikiama eurais – 6 mėn. EURIBOR atimant 1 proc. punkto, bet ne maţiau kaip
1 proc. ir ne daugiau kaip 3 proc. dydţio palūkanas;
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13.2.2. kai paskola teikiama litais – 6 mėn. VILIBOR atimant 4 proc. punkto, bet ne maţiau kaip 2
proc. ir ne daugiau kaip 7 proc. dydţio palūkanas.
14. Finansinis tarpininkas tikslinės paskolos sumą privalo grąţinti Paskolų fondo valdytojui
periodiniais mokėjimais kas ketvirtį. Kas ketvirtį Paskolų fondo valdytojui graţinamų įmokų suma
yra lygi

ūkio subjektų faktiškai grąţintų finansiniam tarpininkui paskolos lėšų sumai ir

priskaičiuotų palūkanų uţ finansinio tarpininko naudojimąsi tikslinės paskolos lėšomis sumai.
Finansinis tarpininkas per ketvirtį faktiškai grąţintą ūkio subjektų paskolų dalį privalo pervesti
Paskolų fondo valdytojui į jo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo
mėnesio 10 dienos (jei kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 diena yra ne darbo diena – iki pirmosios
darbo dienos, einančios po 10 d.). Paskolai ar paskolos daliai, kurią ūkio subjektas grąţina
finansiniam tarpininkui, kol finansinis tarpininkas ją perveda Paskolų fondo valdytojui, taikoma
išskolintos lėšų sumos palūkanų norma.
15. Finansinis tarpininkas praėjusio ketvirčio duomenis, reikalingus tikslinės paskolos lėšoms
administruoti ir finansinio tarpininko Paskolų fondo valdytojui mokėtinoms palūkanoms
paskaičiuoti, apie suteiktas paskolas ūkio subjektams pateikia Paskolų fondo valdytojui ne vėliau
kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 dienos (jei kito ketvirčio pirmojo mėnesio 10 diena yra
ne darbo diena – iki pirmosios darbo dienos, einančios po 10 d. ) sutartyje tarp finansinio tarpininko
ir Paskolų fondo valdytojo nustatyta tvarka. Uţ pateikiamų duomenų teisingumą atsako finansinis
tarpininkas.
16. Paskolų fondo valdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po finansinio tarpininko ataskaitos
gavimo paskaičiuoja mokėtinas palūkanas ir pateikia finansiniam tarpininkui sąskaitą faktūrą.
Finansinis tarpininkas

priskaičiuotas palūkanas uţ naudojimąsi tikslinės paskolos lėšomis turi

pervesti Paskolų fondo valdytojui į jo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų
nuo sąskaitos faktūros gavimo dienos.
17. Uţ ūkio subjektų finansiniams tarpininkams grąţintų paskolų, jų dalies ir/ar priskaičiuotų
palūkanų pervedimo vėlavimą Paskolų fondo valdytojas skaičiuoja 0,02 proc. delspinigius uţ
kiekvieną pradelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo pradelstos pervesti lėšų sumos.
18. Finansiniai tarpininkai tikslinėms paskoloms skirtas lėšas turi išskolinti ūkio subjektams per
lėšų išskolinimo terminą, t.y. 12 mėn. nuo lėšų pervedimo dienos tokiomis sąlygomis:
18.1. ne maţiau nei 30 proc. tikslinės paskolos lėšų išskolinti per 6 mėnesius. Tais atvejais, kai
finansinis tarpininkas per 6 mėnesius išskolina maţiau nei 30 proc. jam skirtų tikslinės paskolos
lėšų, nuo pradelstos išskolinti sumos uţ laikotarpį nuo pirmosios dienos po 6 mėnesių išskolinimo
termino pasibaigimo iki dienos, kai išskolinama 30 proc. tikslinės paskolos lėšų, finansinis
tarpininkas moka Paskolų fondo valdytojui Padidintas palūkanas, kaip numato Kvietimo sąlygų 20
punktas;
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18.2. ne maţiau nei 60 proc. tikslinės paskolos lėšų išskolinti per 9 mėnesius. Tais atvejais, kai
finansinis tarpininkas per 9 mėnesius išskolina maţiau nei 60 proc. jam skirtų tikslinės paskolos
lėšų, nuo pradelstos išskolinti sumos uţ laikotarpį nuo pirmosios dienos po 9 mėnesių išskolinimo
termino pasibaigimo iki dienos, kai išskolinama 60 proc. tikslinės paskolos lėšų, finansinis
tarpininkas moka Paskolų fondo valdytojui padidintas palūkanas, kaip numato Kvietimo sąlygų 20
punktas;
18.3. ne maţiau nei 100 proc. tikslinės paskolos lėšų išskolinti per 12 mėnesių. Tais atvejais, kai
finansinis tarpininkas per 12 mėnesių išskolina maţiau nei 100 proc. jam skirtų tikslinės paskolos
lėšų, finansinis tarpininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąţinti Paskolų fondo
valdytojui neišskolintas lėšas ir nuo pradelstos išskolinti sumos uţ laikotarpį nuo pirmosios dienos
po 9 mėnesių išskolinimo termino pasibaigimo iki lėšų grąţinimo dienos moka Paskolų fondo
valdytojui padidintas palūkanas, kaip numato Kvietimo sąlygų 20 punktas. Tais atvejais, jeigu
pasibaigus 12 mėnesių lėšų išskolinimo terminui finansinio tarpininko pradelsta išskolinti lėšų suma
yra maţesnė nei maţiausia paskolos suma, nurodyta Kvietimo sąlygų 25.2 punkte, finansinis
tarpininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas grąţinti Paskolų fondo valdytojui pradelstas
išskolinti lėšas. Uţ šias lėšas padidintos palūkanos neskaičiuojamos;
18.4. pasibaigus kiekvienam iš 18.1-18.3 punktuose nurodytų terminų, finansinis tarpininkas ne
vėliau kaip per 10 darbo dienų pateikia Paskolų fondo valdytojui ataskaitą Tikslinės paskolos
sutartyje nustatyta tvarka.
19. Finansiniam tarpininkui per bet kurį iš 18.1-18.3 punktuose nustatytų laikotarpių neišskolinus
dalies tikslinės paskolos lėšų viena iš valiutų, jis turi teisę siūlyti Paskolų fondo valdytojui susitarti
dėl neišskolintų lėšų valiutos konvertavimo. Šiuo atveju visa valiutų konvertavimo bei palūkanų
pasikeitimo rizika bei kaštai tenka finansiniam tarpininkui. Paskolų fondo valdytojas turi teisę
nustatyti tokios konvertuotų lėšų tikslinės paskolos išskolinimo laikotarpį, kuris negali tęstis ilgiau
nei iki lėšų išskolinimo termino pabaigos.
20. Tais atvejais, kai finansinis tarpininkas lėšų išskolinimo terminu neįvykdo 18.1-18.3 punktuose
nustatytų reikalavimų, nuo pradelstos išskolinti sumos uţ visą pradelstą laikotarpį Paskolų fondo
valdytojui moka padidintas palūkanas:
20.1. kai paskola teikiama eurais – 6 mėn. EURIBOR pridedant 5 proc. punktus;
20.2. kai paskola teikiama litais – 6 mėn VILIBOR pridedant 5 proc. punktus.
21. Finansinis tarpininkas prisiima visą paskolų, skirtų ūkio subjektams, perskolinimo ir grąţinimo
riziką. Rizikai sumaţinti finansinis tarpininkas gali kreiptis į ŢŪPGF dėl paskolų garantijų, kurios
teikiamos įprastomis ŢŪPGF nustatytomis sąlygomis ir tvarka, taip pat taikyti kitus prievolių
uţtikrinimo būdus.
22. Finansiniai tarpininkai teikdami paskolas ūkio subjektams privalės bendradarbiauti su Paskolų
fondo valdytoju,

kad šis paskaičiuotų bendrąjį subsidijos ekvivalentą kiekvienam konkrečios
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paskolos gavėjui: po finansinio tarpininko sprendimo suteikti paskolą, finansinis tarpininkas per 3
darbo dienas turės informuoti Paskolų fondo valdytoją apie paskolos suteikimo sąlygas tikslinės
paskolos su finansiniu tarpininku sutartyje apibrėţta tvarka.
23. Paskolų fondo valdytojas turi teisę atlikti finansinio tarpininko veiklos prieţiūrą ir kontrolę,
kiek tai yra susiję su tikslinės paskolos lėšų panaudojimu. Šiuo tikslu Paskolų fondo valdytojas turi
teisę gauti visą reikiamą informaciją iš finansinio tarpininko, kad būtų galima reikiamai stebėti
tikslinės paskolos sutarties sąlygų vykdymą bei atlikti patikras pas finansinius tarpininkus
siekdamas įsitikinti, kad šis laikosi jų tikslinės paskolos sutartyje apibrėţtų nuostatų.
24. Papildomi finansiniam tarpininkui keliami reikalavimai yra įvardinti 1 priede „Paraiškų
vertinimo metodika“.
III. TIKSLINĖS PASKOLOS PANAUDOJIMAS
25. Finansinis tarpininkas, siekiantis gauti tikslinę paskolą paskoloms ūkio subjektams teikti,
privalo laikytis šių sąlygų:
25.1. Finansinis tarpininkas paskolas iš Paskolų fondo lėšų gali teikti tik tiems ūkio subjektams,
kurie apibrėţti KPP priemonių „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama paskolomis“ ir
„Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama paskolomis“
aprašymuose. Ūkio subjektas kreipdamasis dėl paskolos turės pateikti NMA išduotą paţymą (ţr.
25.11 punktą);
25.2. maţiausia paskolos suma pagal priemonę „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama
paskolomis“ – 10 358 litai (3 000 eurų), didţiausia – 1 035 840 litų (300 000 eurų);
25.3. priemonei

„Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama

paskolomis“ nustatoma tik didţiausios paskolos riba – 13 811 200 litų (4 000 000 eurų), pieno
kooperacijai – 34 528 000 litų (10 000 000 eurų). Informacija, ar besikreipiantis ūkio subjektas yra
pieno kooperacija, bus pateikta NMA išduotoje paţymoje;
25.4. paskolų suteikimo terminas ūkio subjektui – iki 7 metų, išimtiniais atvejais, jeigu paskola
suteikiama pieno kooperacijai – paskolos terminas gali būti iki 10 metų nuo ūkio subjekto ir
finansinio tarpininko dvišalės paskolos sutarties pasirašymo dienos;
25.5. paskolos ūkio subjektams teikiamos litais ir/ar eurais. Ūkio subjektai pasirenka pageidaujamą
valiutą, kuri negali būti keičiama visą paskolos ūkio subjektui laikotarpį;
25.6. paskolų ūkio subjektams palūkanos turi būti kintamos ir apskaičiuotos pagal išskolintoms
lėšoms taikomą palūkanų normą, kuri nurodyta Kvietimo sąlygų 13 punkte, pridedant finansinio
tarpininko taikomą marţą;
25.7. maksimali finansinių tarpininkų ūkio subjektams teikiamų paskolų palūkanų norma negali
viršyti uţ tikslinę paskolą finansinių tarpininkų mokamos palūkanų normos, nustatytos pagal šių
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Kvietimo sąlygų 13.2 punktą, ir didţiausios finansinio tarpininko marţos reikšmės, nurodytos
paraiškoje, sumos;
25.8. Finansinis tarpininkas įsipareigoja uţtikrinti, kad jo taikoma marţa paskoloms ūkio
subjektams neviršys maţesnio iš šių dydţių: paraiškoje nurodytos maksimalios taikytinos marţos
arba 3 proc. ribos;
25.9. paskola negali būti skiriama esamiems ūkio subjekto įsipareigojimams bankams ar kitoms
finansų įstaigoms refinansuoti;
25.10. paskolų ūkio subjektams skaičius neribojamas, tik nustatoma didţiausia paskolos ūkio
subjektui pagal atitinkamą priemonę suma;
25.11. Tikslinės paskolos ūkio subjektams bus teikiamos pagal standartines finansinio tarpininko
procedūras, išskyrus:
25.11.1. kreipdamasis dėl paskolos ūkio subjektas finansiniam tarpininkui turi pateikti NMA
paţymą, kad ūkio subjektas ir paskolos apimtyje numatomos patirti išlaidos atitinka KPP
priemonėse apibrėţtus reikalavimus. Taip pat šioje paţymoje nurodoma ūkio subjektui jau suteiktos
bei galimos suteikti paramos suma per visą paramos teikimo laikotarpį bei galimas maksimalus
bendrojo subsidijos ekvivalento dydis konkrečiam investiciniam projektui;
25.11.2. siekiant pakeisti ūkio subjekto ir finansinio tarpininko sudarytos paskolos sutarties sąlygas
– pratęsti galutinį paskolos terminą ir/ar padidinti paskolos sumą – ūkio subjektas privalo
finansiniam tarpininkui pateikti naują NMA išduotą paţymą, kurioje nurodoma, kad NMA
neprieštarauja aukščiau nurodytų paskolos sutarties sąlygų keitimui;
25.11.3. keičiant investicinio projekto pobūdį ir dėl to keičiantis paskolos sutarties paskirčiai, ūkio
subjektas privalo pateikti finansiniam tarpininkui naują NMA išduotą paţymą dėl ūkio subjekto
numatomų patirti išlaidų tinkamumo.
25.12. Finansiniam tarpininkui ir ūkio subjektui pasirašius dvišalės paskolos sutartį, finansinis
tarpininkas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti Paskolų fondo valdytojui minėtos
sutarties ir jos priedų patvirtintą kopiją, įskaitant paskolos grąţinimo grafiką.

Finansiniam

tarpininkui ir ūkio subjektui pakeitus dvišalės paskolos sutarties sąlygas, finansinis tarpininkas ne
vėliau kaip per 3 darbo dienas turi apie įvykdytus pakeitimus raštu informuoti Paskolų fondo
valdytoją.
IV. PARAIŠKŲ TIKSLINĖMS PASKOLOMS GAUTI PATEIKIMAS IR VERTINIMO
TVARKA
26. Paraiškų priėmimą organizuoja ir jų vertinimą atlieka Paskolų fondo valdytojas. Paskolų fondo
valdytojas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Kvietimo sąlygų patvirtinimo išsiunčia kvietimus
Lietuvoje veikiantiems komerciniams bankams ir uţsienio bankų filialams pateikti paraiškas. Kartu
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su kvietimu išsiunčiamos Kvietimo sąlygos, tame tarpe Paraiškų vertinimo metodika ir Paraiškos
forma.
27. Paraiškos tikslinėms paskoloms gauti rengiamos pagal Kvietimo sąlygų 2 priede pateiktą
paraiškos formą. Numatoma, kad:
27.1. kiekvienai priemonei gali būti numatytos skirtingos marţos ir ūkio subjekto mokėtini
mokesčiai finansiniam tarpininkui;
27.2. skirtingoms priemonėms finansinis tarpininkas gali prašyti skirtingo dydţio tikslinės paskolos
dalių;
27.3. finansinis tarpininkas paraiškoje nurodo kokią prašomos sumos dalį pageidauja gauti litais ir
kokią eurais.
28. Finansiniam tarpininkui skiriamos tikslinės paskolos dydis priklauso nuo jo pateiktos paraiškos
vertinimo rezultatų (rangavimo) pagal priemones „Ţemės ūkio valdų modernizavimas – parama
paskolomis“

ir „Ţemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas – parama

paskolomis“. Vertinimas atliekamas pagal Paraiškų vertinimo metodiką (1 priedas).
29. Finansinis tarpininkas šio kvietimo metu gali pateikti tik vieną paraišką tikslinei paskolai iš
Paskolų fondo lėšų gauti. Paraiškoje finansinis tarpininkas gali pageidauti tikslinės paskolos lėšų
vienai ar abiems priemonėms įgyvendinti.
30. Paraiškoms ir atitinkamai informacijai pateikti suteikiamas ne trumpesnis kaip 10 darbo dienų
ir ne ilgesnis kaip 20 darbo dienų terminas. Data, iki kurios turi būti pateiktos paraiškos, nurodoma
Paskolų fondo valdytojo kvietime.
31. Per 10 darbo dienų po paraiškų pateikimo termino pabaigos Paskolų fondo valdytojas
apibendrina gautas paraiškas, parengia paraiškų vertinimo ataskaitą ir teikia ją Paskolų fondo
prieţiūros komitetui. Šis terminas gali būti pratęsiamas tais atvejais, kai būtina gauti paraiškoje
pateiktos informacijos patikslinimą/ papildymą arba finansinių tarpininkų, pateikusių lygiavertes
paraiškas, nuomonę dėl pageidaujamų lėšų sumaţinimo ar padidinimo, arba kai būtina gauti
finansinio tarpininko patvirtinimą, kad paraiškoje nurodytos paskolų teikimo sąlygos bus taikomos
ir tuo atveju, jei finansiniam tarpininkui bus skirta maţiau lėšų nei jis pageidavo paraiškoje.
32. Paraiškas tikslinėms paskoloms gauti gali teikti finansiniai tarpininkai, kurie yra Lietuvoje
veikiantis komercinis bankas arba uţsienio banko filialas, kurie sutinka su šiose Kvietimo sąlygose
apibrėţtomis sąlygomis tikslinei paskolai gauti ir naudoti ir kurie atitinka Paraiškų vertinimo
metodikoje apibrėţtas pagrindines sąlygas.
33. Finansinių tarpininkų pateiktos paraiškos vertinamos ir ranguojamos pagal šiuos atrankos
reikalavimus:
33.1. paskolų teikimo patirtis (apskaičiuotas balų skaičius taikomas tiek vienai, tiek kitai KPP
priemonei);
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33.2. paskolų teikimas ir paskolų administravimo įkainiai (balų skaičius skaičiuojamas kiekvienai
KPP priemonei atskirai).
34. Šių atrankos reikalavimų tenkinimui nustatyti kriterijai detaliau aprašyti Paraiškų vertinimo
metodikoje (1 priedas).
35. Uţ paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako ją pateikęs finansinis tarpininkas. Esant
poreikiui, vertinant paraiškas, jose nurodyta informacija ir duomenys gali būti palyginami su viešai
skelbiama ir/ar Lietuvos banko pateikta informacija bei prašoma finansinio tarpininko patikslinti
pateiktus duomenis.
V. TIKSLINIŲ PASKOLŲ DYDŢIO NUSTATYMAS IR
FINANSINIŲ TARPININKŲ RANGAVIMAS
36. Paskolų fondo valdytojas pagal vertinimo kriterijus, apibrėţtus Paraiškų vertinimo metodikoje
(1 priedas) įvertina paraiškas ir sudaro paraiškų eilę.
37. Kiekviena finansinio tarpininko paraiška iš pradţių vertinama atskirai pagal duomenis, pateiktus
kiekvienai KPP priemonei. Įvertintos finansinių tarpininkų paraiškos

suranguojamos pagal

skirtingas KPP priemones numatant galimą tikslinės paskolos dydį konkrečiam finansiniam
tarpininkui pagal konkrečią priemonę. Numatytos tikslinės paskolos dalys pagal priemones
susumuojamos pagal konkretų finansinį tarpininką ir nustatomas bendras

tikslinės paskolos

finansiniam tarpininkui dydis, kurio ribos apibrėţiamos šių Kvietimo sąlygų 41 punkte.
38. Paraiškas įvertinus vienodai, pirmenybė yra teikiama paraiškai, kurioje numatyta taikyti
maţesnė maksimali banko marţa, o jei ji tokia pati – paraiškai, kurioje numatyti palankesnės
paskolų teikimo sąlygos ir administravimo įkainiai.
39. Parengęs paraiškų vertinimo ataskaitą, sudaręs paraiškų eilę pagal paraiškų įvertinimo
rezultatus, ir parengęs sprendimo projektą dėl Paskolų fondo lėšų paskirstymo atitinkamiems
finansiniams tarpininkams, Paskolų fondo valdytojas parengtą informaciją pateikia Paskolų fondo
prieţiūros komitetui.
40. Sprendimą dėl Paskolų fondo lėšų dalies skyrimo atitinkamam finansiniam tarpininkui pagal
Paskolų fondo valdytojo atlikto finansinių tarpininkų pateiktų paraiškų vertinimo rezultatus priima
Paskolų fondo prieţiūros komitetas.
41. Tikslinės paskolos pagal finansinių tarpininkų vertinimo rezultatus paskirstomos tokia tvarka:
41.1. pirmoje vietoje pagal vertinimo rezultatus esančiam finansiniam tarpininkui skiriama visa
prašoma suma, bet ne daugiau kaip 40 proc. visos šiame kvietime numatomos išskirstyti sumos;
41.2. antroje vietoje pagal paraiškų eilę esančiam finansiniam tarpininkui skiriama prašoma suma,
bet ne daugiau kaip 40 proc. lėšų likučio po pirmajam finansiniam tarpininkui skirtos lėšų dalies;
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41.3. trečioje vietoje pagal paraiškų eilę esančiam finansiniam tarpininkui skiriama prašoma suma,
bet ne daugiau kaip 40 proc. lėšų likučio po pirmai ir antrai vietai skirtos lėšų dalies;
41.4. likusių lėšų paskirstymo tvarka tiesiogiai priklauso nuo paraiškas pateikusių finansinių
tarpininkų skaičiaus. Priklausomai nuo jų skaičiaus lėšos paskirstomos tokia tvarka:
41.4.1. jeigu konkurse dalyvauja keturi finansiniai tarpininkai, ketvirtoje vietoje esančiam
finansiniam tarpininkui skiriama prašoma lėšų suma, tačiau ne didesnė nei apskaičiuota, palyginant
4 ir 3 vietą uţėmusių finansinių tarpininkų surinktus balus ir gautą santykį (4 vietos balai / 3 vietos
balai) padauginus iš 3 vietai numatomos skirti lėšų sumos. Likusi lėšų dalis padalinama paraiškas
pateikusiems finansiniams tarpininkams 44 punkte nustatyta tvarka;
41.4.2. jeigu konkurse dalyvauja penki finansiniai tarpininkai, ketvirtoje vietoje esančiam
finansiniam tarpininkui skiriama lėšų dalis, kaip kad numatyta a) punkte. Penktoje vietoje esančiam
finansiniam tarpininkui skiriama prašoma lėšų suma, tačiau ne didesnė nei vienas iš šių dydţių: lėšų
suma, apskaičiuota, palyginant 5 ir 4 vietą uţėmusių finansinių tarpininkų surinktus balus ir gautą
santykį (5 vietos balai / 4 vietos balai) padauginus iš 4 vietai galimos skirti lėšų sumos; arba lėšų
likutis;
41.4.3. jeigu konkurse dalyvauja šeši ir daugiau finansinių tarpininkų, susumuojami finansinių
tarpininkų (nuo ketvirtos vietos) surinkti balai, ir likusi neišdalinta lėšų suma padalinama iš balų
sumos – apskaičiuojamas įvertis, parodantis vienam balui tenkančių lėšų sumą). Kiekvienam
finansiniam tarpininkui skiriamos jų prašomos lėšos, neviršijant sumos, apskaičiuojamos finansinio
tarpininko surinktą balų skaičių dauginant iš apskaičiuoto įverčio. Skirstant lėšas, laikomasi
principo, kad ţemiau eilėje (pagal surinktus balus) esančiam finansiniam tarpininkui negali būti
skiriama didesnė tikslinės paskolos dalis nei kad yra skiriama kuriam nors iš aukščiau eilėje esančių
finansinių tarpininkų (nebent taip nutiktų po papildomo lėšų perskirstymo).
41.5. siekiant sumaţinti riziką iškreipti rinkos sąlygas, kiekvienam finansiniam tarpininkui skiriama
tikslinės paskolos suma negali sudaryti daugiau nei 3 proc. viso konkretaus finansinio tarpininko
paskolų privačioms įmonėms portfelio 2008-12-31 dienai.
42. Jeigu paraiškas tikslinėms paskoloms gauti pateiks maţiau nei keturi finansiniai tarpininkai,
Paskolų fondo valdytojas pasilieka galimybę atšaukti Kvietimą ir vykdyti pakartotinę finansinių
tarpininkų atranką.
43. Jei atlikus paraiškų vertinimą ir preliminariai paskirsčius lėšas finansiniams tarpininkams pagal
Kvietimo sąlygų 41 punkto nuostatas nustatoma, kad lieka nepanaudota dalis tikslinėms paskoloms
skirtų lėšų, Paskolų fondo valdytojas apklausia preliminariai geriausias paraiškas pateikusius
finansinius tarpininkus ir prašo jų pateikti nuomonę dėl prašomų lėšų sumų padidinimo.
Atitinkamai didinant finansinių tarpininkų prašomas lėšų sumas, pirmenybė teikiama geresnę
paraišką pateikusiam finansiniam tarpininkui. Jeigu finansiniai tarpininkai neišreiškia pageidavimo
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pasididinti tikslinių paskolų sumas gali būti organizuojamas papildomas kvietimas šio kvietimo
likusiai lėšų daliai paskirstyti.
44. Paraiškų vertinimo rezultatai (rangavimas) apsprendţia ne tik galimą maksimalų tikslinės
paskolos dydį konkrečiam finansiniam tarpininkui, bet ir suteikia pirmenybę aukštesnius
įvertinimus gavusiam finansiniam tarpininkui ţemesnius vertinimus gavusio finansinio tarpininko
atţvilgiu priimant kitus sprendimus.
VI. SUTARČIŲ DĖL TIKSLINIŲ PASKOLŲ SUTEIKIMO SUDARYMAS
45. Paskolų fondo prieţiūros komitetui susipaţinus su Paskolų fondo valdytojo parengta paraiškų
vertinimo ataskaita ir parengus sprendimą dėl Paskolų fondo lėšų skyrimo, Paskolų fondo
valdytojas apie priimtus sprendimus informuoja atrankoje dalyvavusius finansinius tarpininkus.
46. Paskolų fondo valdytojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paskolų fondo prieţiūros
komiteto sprendimo priėmimo dienos parengia ir pateikia Paskolų fondo valdytojo pasirašytą
Tikslinės paskolos sutartį 2 egzemplioriais. Finansinis tarpininkas per 5 darbo dienas nuo sutarties
gavimo dienos pateikia Paskolų fondo valdytojui registruoti abu pasirašytus sutarties ir jos priedų
egzempliorius. Paskolų fondo valdytojo buveinėje uţregistravus sutartį, vienas sutarties
egzempliorius grąţinamas finansiniam tarpininkui.
47. Tikslinės paskolos sutartyje, be kitų nuostatų, nustatomos tikslinės paskolos teikimo sąlygos,
tikslinėms paskoloms skirtų lėšų pervedimo finansiniams tarpininkams tvarka, ataskaitų formos ir jų
pateikimo tvarka, tikslinėms paskoloms skirtų lėšų grąţinimo tvarka tarpinių grąţinimų metu, taip
pat pasibaigus paskolos grąţinimo terminui ar nutraukus tikslinės paskolos sutartį, sutarties šalių
teisės ir pareigos.
48. Nepasirašius Tikslinės paskolos sutarties per 15 darbo dienų nuo Paskolų fondo prieţiūros
komiteto sprendimo priėmimo dienos, Paskolų fondo valdytojas priima sprendimą dėl lėšų
suteikimo atitinkamam finansiniam tarpininkui panaikinimo ir jų tolesnio panaudojimo ir apie tai
informuoja Paskolų fondo prieţiūros komitetą.
49. Paskolų fondo valdytojas finansiniam tarpininkui tikslinės paskolos lėšas perveda ne vėliau
kaip per 14 dienų nuo sutarčių su finansiniais tarpininkais pasirašymo dienos. Detali lėšų pervedimo
tvarka turi būti apibrėţta Tikslinės paskolos sutartyje.
___________

