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Ataskaita
LKBS (Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos) visuotiniame narių susirinkime (Alytaus rajono
VVG yra LKBS narė) dalyvavo LKBS nariai. Susirinkime buvo svarstomi svarbūs klausimai
susiję su kaimo bendruomenių verslo projektais ir VPS (Vietos plėtros strategijų) administravimo
bei VPS vietos projektų taisyklių pakeitimais.
Susirinkimo metu buvo aptarta 2016 m. rugsėjo 3 d. Tarptautinės vietos bendruomenių mugės
rezultatai. Mugės organizavimo geroji ir blogoji patirtis. Aptarimas turėjo tiesioginės naudos dėl
ateityje planuojamų Alytaus rajono vietos veiklos grupės renginių ir mugių, kurioms parama bus
naudojama iš VPS paramos lėšų.
Vienas iš aktualiausių susirinkimo klausimų VPS suplanuoti bendruomenių verslai ir ar pagal šiuo
metu galiojančias taisykles iš viso galima kalbti apie bendruomeninio verslo galimybes, nes ne
pelno siekiančių bendruomeninių organizacijų bendruomeninio verslo projektams PVM yra
nekompensuojamas. Iki šiol yra neparengtas Socialinio verslo įstatymas, kuris galimai bus
parengtas priimtas tik 2017 m.
Nuspręsta, kad LKBS raštu kreipsis į VPS paramą skiriančią instituciją – LR žemės ūkio
ministeriją - dėl ne pelno siekiančių organizacijų būsimų verslo projektų vykdymo aplinkybių.
Bendruomeninės organizacijos siekdamos vykdyti bendruomeninio verslo projektus prie šių
projektų paramos lėšų privalės prisidėti 20 proc. bei 21 proc. PVM, nes PVM nėra tinkama išlaida
iš paramos lėšų. Nevyriausybininkai, kurie nebus registravęsi kaip PVM mokėtojai, negalės
susigrąžinti PVM, o PVM mokėtoja bendruomenei registruotis nebus aplinkybių dėl galimai mažos
bendruomeninio verslo apyvartos ir todėl mažai tikėtina, kad bendruomeninės organizacijos kada
nors gali tapti pilnavertėmis PVM mokėtojomis, todėl siekiant paskatinti bendruomenes imtis verslo
reikia kreiptis į LR žemės ūkio ministeriją, kad PVM bendruomeninėms organizacijoms būtų
kompensuojamas iš kitų nacionalinių tikslinių lėšų, tačiau tokio fondo kol kas nėra.
Alytaus rajono vietos veiklos grupė „Alytaus rajono ir Birštono savivaldybių kaimiškosios
teritorijos bendruomenių inicijuota vietos plėtros strategijoje 2015 - 2020 metams“ yra
nusimačiusi priemonę „Inovatyvaus socialinio verslo ir bendruomeninių paslaugų kūrimas ir
plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9, kurioje yra veiklos sritis „Bendruomeninių paslaugų
kūrimas ir plėtra“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9.2. Šios veiklos srities įgyvendinimui suplanuota
150 tūkst. Eur paramos suma ir kaip minėta PVM bus nekompensuojamas, todėl esant tokioms
aplinkybėms, nevyriausybinės organizacijos siekdamos rengti bendruomeninio verslo projektus,
kurie kurtų darbo vietas prie vietos projektų turės prisidėti 41 proc. savo lėšomis. Kai buvo
kuriamos vietos plėtros strategijos VVG šios informacijos neturėjo.
Dėl šio klausimo nuspręsta, kad LKBS kreipsis į Lietuvos savivaldybių seniūnų asociaciją ir į
Lietuvos savivaldybių asociaciją.
Susirinkimo metu aptarta VVG darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų derinimas, kad tai gali
turėti įtakos dėl vietos bendruomenių vietos projektų paraiškų pateikimo, vertinimo ir viešųjų bei
privačiųjų interesų susikirtimo.
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