Paraiškos „Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų skatinant taikyti
tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje “ pildymo instrukcija
Prieigą prie registracijos formų pildymo sistemos galite pasiekti tiesioginiu adresu http://apvis.apva.lt/ arba per
Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainę - https://www.apva.lt
Kaip prisijungti prie APVIS, norint užpildyti registracijos formą, ir kaip įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką https://apvis.apva.lt/duk/kaip-prisijungti-prie-apvis ((!)žiūrėti paruoštas vaizdines instrukcijas)

Jeigu paraišką pildo ūkininkas, ne
jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, iki
paraiškos pateikimo nepertraukiamai
vykdantys žemės ūkio veiklą ir
įregistravę žemės ūkio valdą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo
registre ne trumpiau kaip vienus metus
– jungiamasi kaip gyventojas per savo
elektroninę bankininkystę

SVARBU
Prašome patikrinti Elektroniniuose valdžios
vartuose nurodytą el. paštą. Jis turėtų būti
aktualus ir naudojamas. Šiuo paštu bus
siunčiamos žinutės dėl finansavimo, mokėjimo
Prašymų pateikimo ir kitais klausimais.

Jeigu paraiška teikiama pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo, ar kitų juridinių asmenų– paraiškos
užregistravimui jungiamasi kaip verslo subjektas per
juridinio asmens (!) elektroninę bankininkystę
Juridiniam asmeniui paraiškoje įvedus įgalioto
asmens duomenis, vėliau tolimesnį pildymą gali
atlikti įgaliotas asmuo, jungdamasis per savo
bankininkystę (kaip gyventojas).

Prisijungus APVIS sistemoje prašome užpildyti visus nurodytus laukus:

Prašome įrašyti veiklos rūšį (sistema leidžia pasirinkti pradėjus
vesti pavadinimą ar kodą)

Jeigu yra susijusių įmonių, prašome pažymėti TAIP ir jas nurodyti
pagal FR0438 „Kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių
asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą“

Prašome įrašyti projekto pavadinimą. Pvz.: „ūkininko
(vardas pavardė) sėjamosios įsigijimas“
Prašome nurodyti planuojamą projekto įgyvendinimo
trukmę mėnesiais, projektas turi būti įgyvendintas ne
vėliau kaip iki 2022m. gruodžio 30 d. 12 val.
Prašome pažymėti „Ne“ bei užpildyti prašomą informaciją
Prašome įrašyti projekto tikslą, nurodyti pagrindines
veiklas.

Prašome aprašyti esamą situaciją, nurodyti įsigyjamos
priemonės numatomą naudą.

Prašome trumpai aprašyti numatoma įsigyti sėjamąją,
nurodant techninius duomenis (plotį ir kt.)

Prašome pasirinkti sėjamosios tipą, kurią
planuojate įsigyti ir įrašyti jos plotį metrais.
Prašome nurodyti šiuo metu skiriamą lengvatinio
akcizų tarifo bendrą metinę degalų normą.
Prašome nurodyti planuojamą lengvatinio akcizų
tarifo bendrą metinę degalų normą po projekto
įgyvendinimo.
Pvz. jeigu šiuo metu skiriama lengvatinio akcizų
tarifo bendra metinė degalų norma yra 10000
litrų, perkama sėjamoji yra 3 metrų pločio, tai
sutaupytas degalų kiekis būtų 9000 litrų, o
planuojama rodiklio reikšmė po projekto yra
10000-9000=1000 litrų.

Prašome nurodyti 5 metų laikotarpį

Prašome nurodyti planuojamos įsigyti
sėjamosios kainą be PVM
Prašome nurodyti pridedamą
dokumentą (Pvz.: komercinis
pasiūlymas)

Prašome pridėti komercinį pasiūlymą ar
informacija iš žemės ūkio technikos
tiekėjų tinklapio

Prašome pažymėti
langelį. Pagal šią
priemonę PVM nėra
tinkamas finansuoti.

Prašome įrašyti prašomą finansuoti sumą.
Atkreipiame dėmesį, kad:
• Maksimali kompensacinė išmoka vienam
pareiškėjui pagal priemonę yra 40 000 eurų.
• Kompensacinės išmokos suma negali viršyti
40 proc. faktiškai patirtų tinkamų finansuoti
išlaidų sumos.

„Energiškai efektyvių ir klimatui palankių investicijų,
skatinant taikyti tiesioginę sėją žemės ūkio gamyboje
priemonės paraiška galutiniams pagalbos gavėjams“
Šios formos visas dalis pildo kooperatyvai bei bendrovės, o
ūkininkai (fiziniai asmenys) pildo 1, 3 bei 4 dalis.

Jeigu projektas yra įgyvendinamas pagal jungtinės veiklos
sutartį – prašome pridėti. Jei ne, pažymėkite Ne

Prašome pridėti reikalingus dokumentus.

Prašome perskaityti ir pažymėti, kad
sutinkate ir pateikite paraišką vertinimui

