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RENGINIO TEMOS
Tema

Trukmė

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas.

20 min.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.

20 min.

Parama smulkiesiems ūkiams.

20 min.

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui.

20 min.

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos
rinkoms skatinti vietos lygmeniu.

20 min.

Klausimai, diskusijos.

20 min.
www.zur.lt

KPP INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ RINKIMO GRAFIKAS
2021 M.
Paramos
paraiškų
priėmimo
pradžia
2021-05-03
2021-11-03
2021-12-01

Paramos
paraiškų
priėmimo
pabaiga
2021-06-30
2021-11-30
2021-12-30

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2021-06-01

2021-07-30

Parama smulkiesiems ūkiams

2021-05-03

2021-06-30

Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui)

2021-05-03

2021-06-30

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2021-09-01

2021-10-29

Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti
vietos lygmeniu

2021-07-01
2021-11-22

2021-08-31
2021-12-23

KPP priemonė

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

www.zur.lt

PRIEMONĖS
„INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“
VEIKLOS SRITIS
,,PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS
ŪKIO VALDAS“

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS
(2021-11 mėn. paraiškų rinkimo etapas)“ (1)
Remiami žemės ūkio sektoriai:

1. pieninė galvijininkystė;
2. mėsinė gyvulininkystė, įskaitant mėsinę galvijininkystę,

avininkystę ožkininkystę, triušininkystę;
3. kiaulininkystė;
4. paukštininkystė, įskaitant kiaušinių gamybą;

5. sodininkystė, daržininkystė, uogininkystė.
www.zur.lt

„Parama INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (2)
Remiama veikla:
1. Žemės ūkio produktų gamyba;
2. Prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje), perdirbimas ir
teikimas rinkai.

Paramos dydis iki 300 000 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui.
2014–2020 metų programos laikotarpiu, įskaitant 2021–2022
metų pereinamąjį laikotarpį, negali viršyti 900 000 Eur.

www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (3)
TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI:
1. Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti (vykdoma žemės
ūkio veikla ir gaunamos iš šios veiklos pajamos) ne trumpiau kaip 12 mėnesių;
2. Parama teikiama, jei pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine
verte, yra didesnis kaip 8 000 Eur;
3. Pareiškėjo pajamos iš žemės ūkio veiklos per ataskaitinius metus iki paramos paraiškos
pateikimo sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų;
4. Pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį;
5. Pareiškėjas neturi įsiskolinimų;
6. Pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą;
7. Projekto investicijos pagerina bendrus valdos veiklos rezultatus.

www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (4)
ĮSIPAREIGOJIMAI:
1. Apdrausti turtą, kuriam nustatyta privaloma teisinė registracija, nuo mokėjimo prašymo,
kuriame prašoma paramos kompensuoti įsigytą ar sukurtą turtą, pateikimo dienos iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos;
2. Nekeisti projekto įgyvendinimo vietos;
3. Neparduoti ir kitaip neperleisti kitam asmeniui už paramos lėšas įgyto turto;
4. Tvarkyti buhalterinę apskaitą;
5. Užtikrinti, kad ŽŪN plotas, turimas paramos paraiškos pateikimo dieną ir planuojamas turėti
projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu, priklausantis pareiškėjui nuosavybės teise ir
(arba) valdomas nuomos, panaudos ar kitais pagrindais, nesumažės daugiau kaip 20 procentų;
6. Pasiekti ir iki kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje numatytus projekto
priežiūros rodiklius.
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (5)
PARAMOS
INTENSYVUMAS ŽEMĖS
ŪKIO PRODUKTŲ
GAMYBAI:

INTENSYVUMAS
GALI BŪTI
PADIDINTAS 20
PROC. JAUNIESIEMS
ŪKININKAMS IR
PRIPAŽINTIEMS
ŽEMĖS ŪKIO
KOOPERATYVAMS.

• gyvulininkystės, sodininkystės,
daržininkystės ir uogininkystės
sektoriuose finansuojama 50
proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų;

www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (6)

PARAMOS INTENSYVUMAS APDOROJIMUI, PERDIRBIMUI IR TIEKIMUI
RINKAI:

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų;

INTENSYVUMAS GALI BŪTI PADIDINTAS 20 PROC. PRIPAŽINTIEMS ŽEMĖS ŪKIO
KOOPERATYVAMS.
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (7)
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:
1. Nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga;
2. Nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui
užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai),
transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių
gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
3. Nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio
produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–
separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos
gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);

www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (8)
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:
4. Nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu;
5. Naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės;
6. Projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių
nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto išlaidos,
įskaitant pastatų ir (arba) statinių funkcionavimui būtiną infrastruktūrą, išskyrus kelius, ir (arba) pastatų
funkcionavimui užtikrinti būtinos įrangos įsigijimo išlaidos projekto vertėje turi sudaryti ne mažiau kaip 75 proc.
visų projekto investicijų vertės (be PVM).
7. Specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių
nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų
pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai
transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos
(sandarios, apsaugotos);
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (9)
TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:
8. Naujos statybinės medžiagos;
9. Infrastruktūra valdoje:
9.1. kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas,
rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
9.2. vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas
ar kapitalinis remontas;
9.3. artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis
remontas;
10. Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu);
11. Bendrosios išlaidos. Ne didesnė kaip 1 800 Eur, jeigu projekte numatytos statybos
iki 3000 Eur.
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (10)
Atrankos kriterijai (pienininkystės sektorius):
1. pareiškėjo valdoje laikomų pieninių veislių karvių skaičius paramos paraiškos pateikimo
metu yra (nustatoma pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis):
1.1. nuo 10 iki 50 pieninių veislių karvių;
1.2. nuo 51 iki 100 pieninių veislių karvių;
1.3. nuo 101 iki 200 pieninių veislių karvių;
2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti pieno gamybą (suteikiama ne daugiau kaip 30 balų.
Pasirenkamas tik vienas iš trijų gamybos plėtros variantų):
2.1. ūkiai, paraiškos pateikimo metu laikantys iki 60 pieninių veislių karvių įskaitytinai
(nustatoma pagal Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis), investuoja į naujų gamybinių
pajėgumų (pieno fermos) su reikalingos veiklai vykdyti įrangos įsigijimu statybą,
rekonstravimą arba kapitalinį remontą arba investuoja tik į pieno gamybai vykdyti
reikalingos įrangos įsigijimą:
2.1.1. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų
pabaigoje įsipareigoja laikyti ne mažiau kaip 75 pieninių veislių karves;
2.1.2. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų
pabaigoje įsipareigoja laikyti ne mažiau kaip 150 pieninių veislių karvių;
www.zur.lt

Suteikiami balai

25
20
15

20
30

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (11)
Atrankos kriterijai (pienininkystės sektorius):
2.2. ūkiai, paraiškos pateikimo metu laikantys 61 pieninių veislių karvę ir daugiau investuoja
į naujų gamybinių pajėgumų (pieno fermos) su reikalingos veiklai vykdyti įrangos įsigijimu
statybą, rekonstravimą arba kapitalinį remontą, arba investuoja tik į pieno gamybai vykdyti
reikalingos įrangos įsigijimą:
2.2.1. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų
pabaigoje įsipareigoja padidinti pieninių veislių karvių skaičių daugiau kaip 30 proc.;
2.2.2. po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtųjų ir penktųjų projekto kontrolės metų
pabaigoje įsipareigoja padidinti pieninių veislių karvių skaičių daugiau kaip 60 proc.;
2.3. įsipareigoja padidinti pieno gamybą (natūrine išraiška, skaičiuojama tonomis) po projekto
įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais pasiekti ir iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos padidėjimą daugiau kaip 15 proc., lyginant su
ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą ketvirtaisiais projekto kontrolės metais 1
procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines
apvalinimo taisykles), kuriuo viršijama privaloma 15 proc. gamybos padidinimo riba, suteikiamas
1 balas, bet ne daugiau kaip 20 balų.

www.zur.lt

Suteikiami balai

20
30

20

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (12)
Atrankos kriterijai (pienininkystės sektorius):
3. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo:
3.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“ veiklas (bent vieną). Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN
plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto;
3.2. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per
vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Dalyvavimo
nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.
deklaruoto ŽŪN ploto;
3.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą;
3.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti ekologinę gamybą;
3.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja
vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
www.zur.lt

Suteikiami
balai

10
5

15
10
10

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (13)
Atrankos kriterijai (pienininkystės sektorius):
4. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių
šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais)
(kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo
operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį
ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama
šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba
numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas.
Investicijos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto
įgyvendinimo ataskaitos pateikimo);
5. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių (atrankos balai suteikiami tuo atveju, kai pareiškėjo deklaruotos pievos ir ganyklos
vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, sudaro ne mažiau kaip pusę
šių vietovių deklaruoto ploto bei pievose ir ganyklose laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra
didesnis kaip 0,25 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha pievų ir ganyklų ploto šiose vietovėse.
www.zur.lt

Suteikia
mi balai

5

10

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (14)
Atrankos kriterijai (pienininkystės sektorius):
6. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip
40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai);
7. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau kaip
1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve bei vykdyti
prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės laikotarpio
pabaigos) (pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar)
paslaugų apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų)
pirkimo-pardavimo dokumentai);
8. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“.
www.zur.lt

Suteikia
mi balai
5

5

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (15)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
1. pareiškėjas investuoja į pažangias ir inovatyvias technologijas, mažinančias šiltnamio
efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisiją (investuojama į įrangą, skirtą mėšlo
apdorojimui: investicijos į mėšlidžių dengimą (tentai arba kitokios rūšies dangos,
skirtos mėšlo rezervuarų uždengimui), gerųjų bakterijų laistymo įranga, srutų
rūgštinimo įranga, ventiliacijos sistemos su oro filtrais / biofiltrais, mėšlo įterpimo į
dirvą įranga, amoniako surinkimo ir amoniako išskyrimą mažinančios investicijos
(šildymo, vėdinimo sistemos, amoniako davikliai). Balai suteikiami:
1.1. jei pareiškėjas projekto apimtyje investuoja į šias technologijas, už kiekvieną ŠESD
investicijų 1 procento dydžio vertę (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant
pagal matematines apvalinimo taisykles) bendroje projekto investicijų vertėje (be
PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų;
1.2. jei pareiškėjas dviejų metų laikotarpiu iki paramos paraiškos pateikimo yra
investavęs į šias technologijas nuosavas lėšas ar kitų fondų lėšas (pateikiama šių
technologijų pirkimo–pardavimo sutartis ir apmokėjimą pagrindžiantis dokumentas);
www.zur.lt

Suteikiami
balai

10

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (16)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
2. pareiškėjo valdos dydis, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis:
2.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai;
2.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai;
2.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai;
3. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą ir padidintą gamybą išlaikyti iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos (lyginant su ataskaitiniais metais) už kiekvieną gamybos
padidinimą 1 procentiniu punktu, suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų, ir
atsižvelgiant į gamybos padidinimą:
3.1. daugiau kaip 15 proc. (taikoma mėsinei galvijininkystei, avininkystei, ožkininkystei,
triušininkystei po projekto įgyvendinimo ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir
mėsinei paukštininkystei po projekto įgyvendinimo antraisiais projekto kontrolės
metais);
3.2. daugiau kaip 1 proc. (taikoma kiaulininkystei po projekto įgyvendinimo
ketvirtaisiais projekto kontrolės metais ir kiaušinių gamybai po projekto įgyvendinimo
www.zur.lt
antraisiais projekto kontrolės metais);

Suteikiami
balai
20
15
10

10

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (17)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
4. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo:
4.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“ veiklas (bent vieną). Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN
plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto;
4.2. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per
vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Dalyvavimo
nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.
deklaruoto ŽŪN ploto;
4.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą;
4.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti ekologinę gamybą;
4.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja
vykdyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
www.zur.lt

Suteikiami
balai

10
5

15
10
10

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (18)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):

5. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš atsinaujinančių
šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos ataskaitiniais metais)
(kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos energijos skirstymo
operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir suvartotą energijos kiekį
ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai investicijos atliktos (pateikiama
šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą įrodantis dokumentas) arba
numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų lėšas (pateikiamas patvirtinimo dokumentas.
Investicijos turi būti atliktos iki paskutinio mokėjimo prašymo ir galutinės projekto
įgyvendinimo ataskaitos pateikimo);

www.zur.lt

Suteikia
mi balai

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (19)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
6. pareiškėjas vykdo žemės ūkio veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių:
6.1. mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės arba triušininkystės - atrankos
balai suteikiami tuo atveju, kai pareiškėjo deklaruotos pievos ir ganyklos vietovėse, kuriose
esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, sudaro ne mažiau kaip pusę šių vietovių
deklaruoto ploto bei pievose ir ganyklose laikomų ūkinių gyvūnų skaičius yra didesnis kaip
0,25 sutartinio gyvulio (SG) 1 ha pievų ir ganyklų ploto šiose vietovėse.
6.2. kiaulininkystės, paukštininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų
specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo valdos ŽŪN ploto yra šiose vietovėse.
7. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip
40 metų amžiaus;
www.zur.lt

Suteikia
mi balai

10

10
5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (20)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
8. pareiškėjas investuoja į gyvūnų gerovę (vykdo tvarto su tam reikalingos įrangos
įsigijimu naują statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą ir (arba) įsigyja tik įrangą
gyvūnų gerovei užtikrinti) (už kiekvieną nurodytų investicijų 1 procento vertę bendroje
projekto investicijų vertėje (be PVM) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų).
Investicijoms į gyvūnų gerovę gali būti priskiriamos ir šios investicijos:
8.1. mėsinės galvijininkystės ir mėsinės ožkininkystės sektoriuje – ūkinių gyvūnų
laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas pastatuose, diendaržių
įrengimas); gyvūnų vėsinimo sistemos, amoniako ir ŠESD mažinimo sistemos įrengimas;
8.2. mėsinės avininkystės ir mėsinės triušininkystės sektoriuose – ūkinių gyvūnų
laikymo sistemų diegimas (laisvas ūkinių gyvūnų laikymas, triušių laikymas ne
narvuose);
www.zur.lt

Suteikiami
balai

15

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (21)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):

8.3. kiaulininkystės sektoriuje – kiaulių laikymo sistemų, kaip nustatyta Kiaulių gerovės
reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. B1-687 „Dėl Kiaulių gerovės reikalavimų
patvirtinimo“ ir 2016 m. kovo 8 d. Komisijos rekomendacijoje (ES) 2016/336 dėl
priemonių, kuriomis siekiama sumažinti būtinybę karpyti uodegas, taikymo pagal
Tarybos direktyvą 2008/120/EB, nustatančią būtiniausius kiaulių apsaugos standartus,
diegimas: neribojančių gyvūnų judėjimo (laisvas kiaulių laikymas); priemonės, kurias
įdiegus kiaulėms sumažinamas stresas ir atsisakoma karpyti uodegas (natūralių
aplinkos gerinimo medžiagų tiekimas, pastatų oro kokybės sistemų, pastatų
temperatūros reguliavimo sistemų, automatinių pašarų tiekimo sistemų diegimas);
8.4. mėsinės paukštininkystės sektoriuje – paukštidėse intensyviai auginamų viščiukų
broilerių laikymas ne didesniu kaip 33 kg / m2 tankumu, kaip nustatyta Viščiukų
broilerių laikymo reikalavimuose; paukštidėse ekstensyviai auginamų viščiukų broilerių
ir laisvai auginamų viščiukų broilerių laikymas, kaip nustatyta 2008 m. birželio 16 d.
Komisijos reglamento (EB) Nr. 543/2008;www.zur.lt
kitų mėsai auginamų naminių paukščių

Suteikiami
balai

15

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (22)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):

8.5. paukštininkystės (kiaušinių gamybos) sektoriuje – ūkinių gyvūnų laikymo sistemų,
neribojančių gyvūnų judėjimo laisvės, diegimas: vištų dedeklių laikymas grindinėse
paukštidėse, kaip nustatyta Vištų dedeklių gerovės reikalavimų; vištų dedeklių laikymas
grindinėse paukštidėse su galimybe vištoms dedeklėms išeiti į lauko aptvarus.

www.zur.lt

Suteikiami
balai
15

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (23)
Atrankos kriterijai (mėsinės gyvulininkystės sektorius):
9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau
kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve ir
vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos);
10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“.

www.zur.lt

Suteikiami
balai
5

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (24)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius):
1. pareiškėjo valdos dydis, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis:
1.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai;
1.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai;
1.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai;
2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą (pagal ŽŪN plotą arba pagal produkcijos
kiekį, arba pagal prekių pardavimą (pasirenkamas vienas iš variantų) po projekto
įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais, kai vykdoma
sodininkystės ar uogininkystės (išskyrus braškes) veikla, arba antraisiais projekto
kontrolės metais, kai vykdoma daržininkystės (įskaitant braškes) veikla, pasiekti ir iki
projekto kontrolės pabaigos išlaikyti gamybos padidėjimą daugiau kaip 10 proc.,
lyginant su ataskaitiniais metais, už kiekvieną gamybos padidinimą 1 procentiniu
punktu, kuriuo viršijama privaloma 10 proc. gamybos padidinimo riba, suteikiamas 1
balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
www.zur.lt

Suteikiami
balai
20
15
10

15

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (25)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius):
3. pareiškėjas investuoja į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo
priemones (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar
mikroklimato įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specializuota rūšiavimo,
prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius), krovininis
transportas su temperatūriniu režimu);
4. pareiškėjas naudoja ir (arba) investuoja į įrangą, energiją gaminančią iš
atsinaujinančių šaltinių (ne mažiau kaip 15 proc. nuo visos suvartojamos energijos
ataskaitiniais metais) (kai energija naudojama, pateikiamas elektros ir (arba) šilumos
energijos skirstymo operatoriaus išduotas dokumentas, patvirtinantis sugeneruotą ir
suvartotą energijos kiekį ataskaitiniais metais) (balai suteikiami ir tuo atveju, kai
investicijos atliktos (pateikiama šios įrangos pirkimo-pardavimo sutartis ir apmokėjimą
įrodantis dokumentas) arba numatomos atlikti naudojant ir kitų fondų lėšas
(pateikiamas patvirtinimo dokumentas. Investicijos turi būti atliktos iki paskutinio
mokėjimo prašymo ir galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos pateikimo);
www.zur.lt

Suteikiami
balai
15

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (26)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius):
5. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo:
5.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos
kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir
klimatas“ veiklas (bent vieną). Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas
turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto;
5.2. pareiškėjas įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per
vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Dalyvavimo
nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.
deklaruoto ŽŪN ploto;
5.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą;
5.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti ekologinę gamybą;
5.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti
iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
www.zur.lt

Suteikiami
balai
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„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (27)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius):
6. pareiškėjas įsipareigoja sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų
apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent po 20 proc. hektarui per 2 metus nuo paramos
paraiškos pateikimo dienos, lyginant su ataskaitiniais metais (vertinama pagal paramos
paraiškoje pateiktus duomenis. Įsipareigojimo įvykdymas patikrinamas pagal pateiktus
tręšiamųjų produktų ir augalų apsaugos produktų naudojimo žurnalus);
7. pareiškėjo projekte numatytos investicijos padės valdyti riziką esant nepalankiems
klimato ir aplinkos reiškiniams (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra į statinius,
įrangą ir mechanizmus, skirtus apsaugai nuo šalnų, laukinių žvėrių ir paukščių,
sodinamosios medžiagos gerinimui (ligų, kenkėjų prevencijai);
8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis
kaip 40 metų amžiaus;
www.zur.lt

Suteikiami
balai
5

10

5

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (28)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektorius):
9. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas arba pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys (atrankos balai už narystę suteikiami, kai pripažinto žemės ūkio
kooperatyvo narys prekių ir (arba) paslaugų apyvartą su kooperatyvu vykdo ne mažiau
kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo ir įsipareigoja išlaikyti narystę kooperatyve ir
vykdyti prekių ir (ar) paslaugų apyvartą su kooperatyvu iki projekto kontrolės pabaigos)
(pateikiami narystės pripažintame žemės ūkio kooperatyve ir prekių ir (ar) paslaugų
apyvartą su šiuo kooperatyvu patvirtinantys dokumentai (prekių (paslaugų) pirkimopardavimo dokumentai);
10. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama
investicijoms į žemės ūkio valdas“.

Suteikiami
balai
5

5

Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 balai.
www.zur.lt

PRIEMONĖ
“ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“
VEIKLOS SRITIS
“PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI”

REMIAMA VEIKLA
Pagal šią veiklos sritį remiama:
➢ Žemės ūkio produktų gamyba;
➢ Prekinių žemės ūkio produktų

(pagamintų (išaugintų) valdoje)
apdorojimas, perdirbimas ir
teikimas rinkai.

www.zur.lt

GALIMI PAREIŠKĖJAI
Pareiškėju gali būti ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo metu
atitinka šiuos reikalavimus:
✓yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus;
✓turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš
šių reikalavimų:
1. turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
2. turi aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities išsilavinimą;
3. yra baigęs Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.
✓pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

www.zur.lt

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (1)
✓pareiškėjas neturi įsiskolinimų Valstybinei mokesčių inspekcijai ir
Valstybiniam socialiniam draudimui;
✓pareiškėjas užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas lėšas,
skolintas lėšas, paramos lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas;
✓pareiškėjas tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatytus reikalavimus;
✓pareiškėjo ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne
anksčiau kaip prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo;

www.zur.lt

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (2)
✓pateiktas verslo planas, parengtas pagal Taisyklių 2 priede nustatytą formą.
Verslo plano įgyvendinimo pabaiga turi sutapti su finansinių metų pabaiga.
Pareiškėjas verslo plane numato, per kiek metų planuoja jį įgyvendinti. Verslo
plane nurodoma:
1. esamos žemės ūkio valdos situacijos analizė;
2. veiklos plėtros tikslai, etapai ir apimtys;
3. planuojamos įgyvendinti veiklos;
4. kvalifikacijos kėlimo planas;
5. planuojami ūkinės veiklos pasiekimo tarpiniai ir galutiniai rezultatai;

www.zur.lt

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (3)
✓pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad atitiks ekonominio
gyvybingumo kriterijus;
✓įkuriamo ūkio ŽŪN plotas, turimas paramos paraiškos pateikimo dieną, verslo
plano įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui
nuosavybės teise arba būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis šiuo
turtu;
✓parama skiriama ūkiui, kurio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas VED,
yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur
per metus;

www.zur.lt

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (4)
✓parama teikiama tik tiems pareiškėjams, kurie kaip ūkio ir (arba) valdos
valdytojai nebuvo ir nėra pateikę paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti;
✓pareiškėjas atitinka labai mažos arba mažos įmonės sąlygas;
✓pareiškėjo valda gali būti sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio valdoje,
jei šiems sklypams nebuvo skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–
2013 metų programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ arba Lietuvos
kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“
veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“;
✓pareiškėjo valda negali būti perregistruota iš sutuoktinio.

www.zur.lt

ĮSIPAREIGOJIMAI (1)
✓Įgyvendinti verslo planą iki 2024 m. gruodžio 31d.;
✓pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą
priėmimo dienos;
✓įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis
įsigytas ar sukurtas turtas, įsipareigoja atstatyti turtą ne mažesne negu
atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų;
✓nekeisti verslo plano įgyvendinimo vietos, nesuderinus su Agentūra, nekeisti
veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų;

www.zur.lt

ĮSIPAREIGOJIMAI (2)
✓iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą;
✓viešinti paramą;
✓išlaikyti nuosavybės teise valdomas ŽŪN, jeigu už tai buvo gauti atrankos
balai, visą verslo plano įgyvendinimo laikotarpį iki verslo plano kontrolės
laikotarpio pabaigos;
✓jeigu paramos paraiškos pateikimo dieną neturi reikiamų profesinių įgūdžių
ir kompetencijos, iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos turi įgyti reikiamus
įgūdžius ir kompetenciją;

www.zur.lt

ĮSIPAREIGOJIMAI (3)
✓ ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo sprendimo skirti paramą priėmimo pateikti paraišką
tiesioginėms išmokoms gauti;
✓ pasiekti ir iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti paramos paraiškoje
numatytus projekto priežiūros rodiklius
✓ užtikrinti, kad produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis dydis nuo verslo
plano įgyvendinimo pabaigos iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis
kaip 8 000 Eur;

✓ įsigyti visas verslo plane numatytas investicijas ir saugoti patirtų išlaidų ir jų apmokėjimo
įrodymo dokumentus;
✓ verslo plano įgyvendinimo metu ir verslo plano kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį
atrankos kriterijams, už kuriuos paramos paraiškai suteikiami balai;
✓ užtikrinti ŽŪN ploto, turimo paramos paraiškos pateikimo dieną, valdymą verslo plano
įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu;
✓ laiku pateikti mokėjimo prašymą ir reikiamus jo priedus.
www.zur.lt

Paramos dydis
Didžiausia išmokos dydis – 40 tūkst. Eur.

Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama išmokant išmoką.
Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis,
sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po
sprendimo skirti paramą priėmimo. Likusi 20 proc. išmokos dalis mokama
kitais metais po verslo plano tinkamo įgyvendinimo.

www.zur.lt

Reikalavimai išlaidoms
Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo
plane suplanuotos išlaidos (investicijos) yra
būtinos verslo planui įgyvendinti ir numatytai
veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama
veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos
suma.

Verslo plane numatytos išlaidos (investicijos) gali
būti keičiamos tik suderinus su Agentūra.

www.zur.lt

Projektų atrankos kriterijai (1)
Projektų atranka vykdoma pagal 7 atrankos kriterijus, taikant 100 balų
sistemą.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 50 balų.
1. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas
VED, sudarys ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu bus:
• nuo 10 000 Eur iki 15 000 Eur suteikiami 4 balai;
• nuo 15 001 Eur iki 20 000 Eur – 8 balai;
• nuo 20 001 Eur iki 25 000 Eur – 12 balų;
• nuo 25 001 Eur iki 30 000 Eur – 16 balų;
• nuo 30 001 Eur ir daugiau – 20 balų;
www.zur.lt

Projektų atrankos kriterijai (2)
2. kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės
(kai pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus
verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau
kaip 50 proc. visų veiklos pajamų) arba mišrusis ūkis:
2.1. pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės ūkį, įsipareigoja, kad, įgyvendinus
verslo planą, SG skaičius ūkyje sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus:
• nuo 6,00 iki 8,99 SG, suteikiami 4 balai;
• nuo 9,00 iki 11,99 SG – 8 balai;
• nuo 12,00 iki 14,99 SG – 12 balų;
• nuo 15,00 iki 17,99 SG – 16 balų;
• nuo 18,00 SG ir daugiau – 20 balų;
www.zur.lt

Projektų atrankos kriterijai (3)
2.2. pareiškėjui, kuriančiam bitininkystės ūkį (kai pajamos iš bitininkystės,
įgyvendinus verslo planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne
mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų), suteikiama 15 balų;
2.3. pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkį (kai
pajamos iš kurio nors nurodyto žemės ūkio sektoriaus, įgyvendinus verslo
planą ir visu verslo plano kontrolės laikotarpiu, sudaro ne mažiau kaip 50 proc.
visų veiklos pajamų), įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą ir visu
kontrolės laikotarpiu, ne mažiau kaip 50 proc. jo teisėtais pagrindais valdomų
ŽŪN bus užsodinta kuriamo ūkio specializacijos augalais, – suteikiama 15 balų;

www.zur.lt

Projektų atrankos kriterijai (4)
2.4. pareiškėjas, kuriantis mišrųjį ūkį, kuriame viena iš veiklų yra
gyvulininkystė, įsipareigoja, kad, įgyvendinus verslo planą, pajamos iš
gyvulininkystės veiklos sudarys ir visu kontrolės laikotarpiu bus ne mažesnės
kaip:
• nuo 30,00 proc. iki 39,99 proc. suteikiama 10 balų;
• nuo 40,00 proc. iki 49,99 proc. – 15 balų;
3. pareiškėjas paramos paraiškos teikimo metu turi daugiau ha
nuosavybės teise valdomų ŽŪN. Už vieną ha nuosavybės teise valdomų
ŽŪN suteikiama po du balus, tačiau didžiausias balų kiekis negali viršyti
10 balų;

www.zur.lt

Projektų atrankos kriterijai (5)
4. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys –
suteikiami 5 balai;
5. verslo planui įgyvendinti prašoma mažesnės paramos sumos, nei galima
didžiausia įgyvendinimo taisyklėse nustatyta paramos suma, už kiekvieną
sumažintą procentą pareiškėjui suteikiama 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 20
balų;
6. verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų
specifinių kliūčių“), kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis,
kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė, – suteikiama 10 balų;

7. Pareiškėjas, teikdamas paraišką, turi profesinį žemės ūkio srities
išsilavinimą arba aukštąjį žemės ūkio ir (arba) veterinarijos srities
išsilavinimą – suteikiama 15 balų.
www.zur.lt

PRIEMONĖS
„ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“
VEIKLOS SRITIS
„PARAMA SMULKIESIEMS
ŪKIAMS“

„Parama
smulkiesiems
ūkiams“ (1)
Paramos dydis – 15
tūkst. Eur vienam
paramos gavėjui.

Remiama veikla:
1. Žemės ūkio produktų gamyba;
2. Prekinių žemės ūkio produktų
(pagamintų (išaugintų) valdoje),
perdirbimas ir teikimas rinkai.

www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (2)
TINKAMI PAREIŠKĖJAI
➢Ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys,
➢Užsiimantys žemės ūkio veikla;
➢Iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę
žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta
tvarka.
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (3)
TINKAMUMO KRITERIJAI :
➢ veikiantis ūkis (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos
paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja
gyvulius), kurio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte,
paraiškos teikimo momentu yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis
kaip 7 999 Eur bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos
ekonominio dydžio struktūroje valdos pajamos, gautos už paslaugas žemės
ūkiui, sudaro mažiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio;
➢ pareiškėjas neturi įsiskolinimų;
➢ parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų
gamybai ir valdoje pagamintiems
produktams perdirbti.
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (4)
➢

➢

➢
➢

ĮSIPAREIGOJIMAI:
pradėti įgyvendinti verslo planą per 9 mėn. nuo sprendimo skirti paramą
priėmimo dienos ir įgyvendinti verslo planą ne vėliau kaip iki 2024 m.
gruodžio 31 d.
įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis
įsigytas ar sukurtas turtas, paramos gavėjas įsipareigoja atstatyti turtą ne
mažesne negu atkuriamąja verte ir ne mažesnių techninių parametrų;
nekeisti verslo plano įgyvendinimo vietos, nesuderinus su Agentūra, nekeisti
veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų;
ne vėliau kaip nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktųwww.zur.lt
nustatytus reikalavimus;

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (5)
ĮSIPAREIGOJIMAI:
➢ viešinti paramą;
➢ užtikrinti, kad produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis
dydis nuo sprendimo skirti paramą priėmimo iki verslo plano įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos bus didesnis kaip 4 000 Eur bei produkcijos standartine
verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje valdos pajamos, gautos
už paslaugas žemės ūkiui, sudarys mažiau kaip 50 proc. bendro valdos
ekonominio dydžio;
➢ užtikrinti, kad produkcijos standartine verte išreikštas valdos ekonominis
dydis, įgyvendinus verslo planą, padidės ne mažiau kaip 20 proc.;
➢ užtikrinti, kad, įgyvendinus verslo planą, ūkis vykdys pelningą veiklą;
➢ pasiekti paramos paraiškoje numatytus
www.zur.lt projekto priežiūros rodiklius

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (6)
ĮSIPAREIGOJIMAI:
➢ laiku pateikti mokėjimo prašymą ir reikiamus jo priedus;
➢ sudaryti sąlygas institucijų atstovams ar jų įgaliotiems asmenims patikrinti
paramos paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateiktus
duomenis ir atlikti patikrą projekto įgyvendinimo vietoje po sprendimo skirti
paramą priėmimo dienos iki paramos teikimo laikotarpio pabaigos;
➢ įsigyti visas verslo plane numatytas investicijas ir saugoti patirtų išlaidų ir jų
apmokėjimo įrodymo dokumentus (paramos gavėjas neteikia patirtų išlaidų
ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų, jeigu to nepaprašo Agentūra).
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (7)
PARAMOS DYDIS IR IŠMOKĖJIMO TVARKA:
➢ Didžiausias išmokos dydis – 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų);
➢ Parama skiriama verslo planui įgyvendinti ir mokama išmokant išmoką;

➢ Parama išmokama dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis,
sudaranti 80 proc. visos išmokos sumos, paramos gavėjui išmokama po
sprendimo skirti paramą priėmimo (be mokėjimo prašymo pateikimo).
Paskutinė 20 proc. išmokos dalis mokama kitais metais po verslo plano
tinkamo įgyvendinimo. Jeigu verslo planas įgyvendintas netinkamai, išmoka
nemokama (jeigu išmokėta išmokos dalis, ta dalis susigrąžinama).
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (8)
Pareiškėjas, paramos gavėjas verslo plano įgyvendinimo
laikotarpiu tuo pačiu metu negali įgyvendinti projektų pagal kitas
investicines Programos priemones ir (arba) priemonių veiklos
sritis.
TINKAMOS IŠLAIDOS:
Parama skiriama ir išmoka mokama, jeigu verslo plane
suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir
numatytai veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama veikla
ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma.
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (9)
Atrankos kriterijai:
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės,
sodininkystės arba
mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš
gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau
kaip 50 proc. visų veiklos pajamų.
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte
išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1. nuo 4 000 iki 4 999 Eur;
2.2. nuo 5 000 iki 5 999 Eur;
2.3. nuo 6 000 iki 6 999 Eur;
2.4. nuo 7 000 iki 7 999 Eur.
3. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo
dienos yra iki 40 metų imtinai.
www.zur.lt

Suteikiami
balai

15

20
15
10
5
10

„Parama smulkiesiems ūkiams“ (10)
Atrankos kriterijai:
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte
išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus
verslo planą):
4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės
ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau;
4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės
ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra
pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys;
5.2. jei iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys.

Suteikiami balai

20
15

15
10

6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių.

10

7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal Veiklos sritį.
www.zur.lt
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PRIEMONĖS
„ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“
VEIKLOS SRITIS
„PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS
(pieninės galvijininkystės sektoriui)“

„Parama smulkiesiems ūkiams
(pieninės galvijininkystės
sektoriui)“ (1)
Paramos dydis – 15 tūkst. Eur vienam
paramos gavėjui.

Remiama veikla:
1. Žemės ūkio produktų gamyba;
2. Prekinių žemės ūkio produktų
(pagamintų (išaugintų) valdoje),
perdirbimas ir teikimas rinkai.

www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams
(pieninės galvijininkystės sektoriui)“ (2)
TINKAMUMO KRITERIJAI :
➢ veikiantis ūkis (kuris ne mažiau kaip paskutiniuosius metus iki paramos
paraiškos pateikimo metų deklaruoja pasėlius ir (arba) registruoja gyvulius);
➢ pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis
skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos
standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal
pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi
sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio;
www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams
(pieninės galvijininkystės sektoriui)“ (3)
ĮSIPAREIGOJIMAI:
➢ užtikrinti, kad registruotas pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis
skaičius kaip nurodyta Žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo
tvarkos apraše nuo paramos paraiškos pateikimo dienos iki verslo plano
įgyvendinimo laikotarpio pabaigos bus ne mažesnis kaip 3 bei produkcijos
standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal
pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis
sudarys daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

www.zur.lt

„Parama smulkiesiems ūkiams
(pieninės galvijininkystės sektoriui)“ (4)
Atrankos kriterijai

Suteikiami
balai

1. Verslo planas prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros: jei verslo plane
numatytos investicijos į betonines mėšlides ar srutų kauptuvus.
Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei
numatyta statyti sandarias betonines mėšlides ar srutų kauptuvus.

20

2. Verslo planas prisideda prie pieno kokybės gerinimo: jei verslo plane numatytos
investicijos į pieno šaldymo įrangą.
Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei
numatyta įsigyti specializuotą pieno šaldymo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių
dalių įsigijimą balai nesuteikiami).

20

3. Verslo planas prisideda prie ūkio darbo procesų efektyvumo didinimo: jei verslo plane
numatytos investicijos į melžimo įrangą.
Atitiktis šiam kriterijui nustatoma pagal verslo plano duomenis, balai suteikiami, jei
numatyta įsigyti specializuotą melžimo įrangą (už įrangos detalių ir (arba) atsarginių dalių
įsigijimą balai nesuteikiami);
www.zur.lt

15

„Parama smulkiesiems ūkiams
(pieninės galvijininkystės sektoriui)“ (5)
Atrankos kriterijai:
4. Pareiškėjo amžius – pareiškėjams, kurie iki paramos paraiškos pateikimo
dienos yra iki 40 metų imtinai.
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo
dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:
5.1. jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys;
5.2. jei iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys.

Suteikiami
balai
10

15
10

6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų
specifinių kliūčių.

10

7. Jei pareiškėjas nėra gavęs paramos pagal Veiklos sritį.

10

www.zur.lt

LIETUVOS KAIMO PLĖTROS
2014-2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS “BENDRADARBIAVIMAS“
VEIKLOS SRITIES „PARAMA SMULKIŲ ŪKIO
SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMUI“
PRISTATYMAS

„Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (1)
REMIAMA VEIKLA:

➢Pagal priemonės veiklos sritį remiamas smulkių ūkio
subjektų bendradarbiavimas organizuojant bendrus
darbo procesus, dalijantis įrenginiais ir ištekliais,
vykdant bendrą ūkinę, komercinę, aplinkosauginę
veiklą.
www.zur.lt

Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (2)
TINKAMI PAREIŠKĖJAI

➢ Pareiškėjais ir partneriais turi būti kaimo vietovėse veikiantys šie kaimo
plėtros sektoriaus dalyviai:
1. smulkieji ūkiai;
2. smulkieji miško valdytojai;
3. labai mažos įmonės;
4. fiziniai asmenys.
➢ Paramos besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni kaip 18 metų
amžiaus.
➢ Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, kurie užsiima ta
pačia veikla.
www.zur.lt

Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (3)
TINKAMUMO KRITERIJAI:

➢ smulkieji ūkiai, kurių ekonominis dydis, išreikštas produkcijos
standartine verte, yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip
15 000 Eur;
➢ smulkieji miško valdytojai, kurių miško valda ne didesnė kaip 50 ha;
➢ labai mažos įmonės, kurios veikia ne trumpiau kaip dvejus metus

➢ fiziniai asmenys, nacionalinių teisės aktų nustatyta tvarka vykdantys
individualią veiklą, ne trumpiau nei vienerius metus
www.zur.lt

Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (4)
ĮSIPAREIGOJIMAI:
✓projekto įgyvendinimo trukmė turi būti nurodyta
paramos paraiškoje, verslo plane ir negali viršyti 24
mėnesių laikotarpio;
✓įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar
sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas
turtas, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja
turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;
✓nekeisti projekto įgyvendinimo vietos ir sąlygų;
✓iki verslo plano kontrolės laikotarpio pabaigos
tvarkyti buhalterinę apskaitą;
www.zur.lt

Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (5)
Paramos suma vienam paramos gavėjui:
90 000 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).
Paramos intensyvumas:
1. projekto bendrosioms išlaidoms, einamosioms bendradarbiavimo išlaidoms
paramos intensyvumas yra 100 proc.;
2. projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms taikomas 60 proc. paramos
intensyvumas.
Paramos intensyvumas gali būti padidintas iki 70 proc.

www.zur.lt

Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (6)
Tinkamos finansuoti išlaidos:
1. einamosios bendradarbiavimo išlaidos: t. y. susitikimų organizavimas
(patalpų nuoma, fizinių asmenų ir juridinių asmenų atstovų kelionės išlaidos
Lietuvos Respublikos teritorijoje (kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio transporto
išlaidos), kanceliarinės išlaidos, maitinimas). Bendradarbiavimui skirtos
išlaidos be PVM negali sudaryti daugiau kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų be PVM;
2. nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga (prie įrangos kategorijos negali
būti priskirtos jokios transporto priemonės. Žemės ūkio įranga laikoma įranga,
susijusi su žemės ūkio produktų gamyba.
3. nauji technologiniai įrenginiai, skirti projekto reikmėms;
4. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, skirta projekto reikmėms;
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Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (7)
5. naujos N, O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, skirtos
projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams
vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių
skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų;
6. verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (ar) statinių
statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas (įskaitant statybines
medžiagas);
7. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo
prie sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, apšvietimo įrengimo, vandens
tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir
(arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros
kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);
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Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (8)
8. nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir
įranga, išskyrus medienos vežimo keliais technika;
9. dirvos paruošimo miško želdiniams / žėliniams mechanizmai;
10. bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne
daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir
ne didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos,
rekonstrukcijos, kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai,
finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000
Eur. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo
taisyklėmis.
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Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (9)
Atrankos kriterijai (1)
1. projekto dalyvių skaičius:
1.1. 5 ir daugiau – suteikiama 30 balų;
1.2. nuo 3 iki 4 – suteikiama 20 balų;
2. projekte dalyvaujančių subjektų:
2.1. smulkiųjų ūkių ekonominio dydžio, išreikšto produkcijos standartine verte, vidurkis:
2.1.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 15 balų;
2.1.2. nuo 5000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;
2.2. smulkiųjų miško valdytojų miško valdų dydžio vidurkis:
2.2.1. nuo 1 ha iki 3 ha įskaitytinai – suteikiama 15 balų;
2.2.2. nuo 3 ha iki 7 ha – suteikiama 10 balų;
2.3. labai mažų įmonių ir (ar) fizinių asmenų vykdomos veiklos trukmės vidurkis:
2.3.1. daugiau nei 5 metai – suteikiama 15 balų;
2.3.2. nuo 3 iki 5 metų įskaitytinai – suteikiama 10 balų;
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Parama smulkių ūkio subjektų
bendradarbiavimui“ (10)
Atrankos kriterijai (2)
3. projektas susijęs su bent vieno iš sektorių (gyvulininkystė, sodininkystė ir daržininkystė, uogininkystė,
miškų ūkis, kaimo turizmas) plėtra ir įgyvendinus projektą pajamos iš numatyto sektoriaus sudarys ne
mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 25 balai;
4. projektas susijęs aplinkosaugos (biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas, dirvožemio derlingumas ir
biologinis aktyvumas išlaikomas ir didinamas taikant daugiametę sėjomainą bei tręšiant tik mėšlu ir kt.
organinėmis medžiagomis, nenaudojamos mineralinės azoto trąšos, išmetamų šiltnamio efektą
sukeliančių dujų ir amoniako kiekių mažinimas, saugomų teritorijų apsauga, miško išteklių, bioįvairovės
išsaugojimas ir kt.) veikla ir klimato kaita – suteikiama 10 balų;
5. įgyvendinus projektą:
5.1. kiekvieno smulkiojo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, padidės daugiau
nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.2. kiekvieno smulkiojo miško valdytojo pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.3. kiekvienos labai mažos įmonės pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų;
5.4. kiekvieno fizinio asmens pajamos padidės daugiau nei 20 proc. – suteikiama 20 balų.
Privalomasis mažiausias projektų atrankos balų
skaičius – 40 privalomųjų balų.
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonėS
„Bendradarbiavimas“ veiklos sritis
„Parama trumpoms tiekimo
grandinėms ir vietos rinkoms skatinti
vietos lygmeniu“

REMIAMA
VEIKLA
• Pagal šią veiklos sritį

remiamas ūkio subjektų
bendradarbiavimas, skatinant ir
vykdant trumposios tiekimo
grandinės veiklą.
• Priemonė įgyvendinama tik

kartu su partneriais.

www.zur.lt

GALIMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI

Pareiškėjais ir
partneriais gali būti:

Ūkininkai;

Privatūs juridiniai
asmenys, užsiimantys
žemės ūkio, maisto
produktų gamyba ir
(arba) perdirbimu ir
(arba) rinkodara;

www.zur.lt

Privatūs juridiniai
asmenys, užsiimantys
žemės ūkio ir maisto
produktų realizavimu
(prekyba);

Viešieji juridiniai
asmenys (gali būti tik
partneriais ir
tarpininkais).

PARTNERYSTĖ (1)
Paramos paraiška turi būti teikiama ne mažiau kaip dviejų ūkio
subjektų, užsiimančių žemės ūkio, maisto produktų gamyba ir (arba)
perdirbimu ir (arba) rinkodara.
Pareiškėjas – fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis paraišką kartu su
projekto partneriais. Pareiškėjas per vieną kvietimą teikti paramos
paraiškas gali pateikti tik vieną paramos paraišką. Pareiškėjas
pakartotinai investicinės paramos gali kreiptis tik įgyvendinęs pagal
priemonės veiklos sritį ankstesnįjį ES lėšomis finansuojamą projektą, t.
y. ne anksčiau, kaip pateikęs paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę
projekto įgyvendinimo ataskaitą (ši nuostata netaikoma partneriams).

PARTNERYSTĖ (2)
Projekto partneris – fizinis arba juridinis asmuo, dalyvaujantis
įgyvendinant projektą pagal jungtinės veiklos sutartį (Taisyklių 1 priedas).
Partnerių įtraukimas į projektą turi būti pagrįstas paramos paraiškoje.

Projektui teikiama
viena paramos
paraiška.

Paramos lėšas,
skirtas projektui
įgyvendinti, tiesiogiai
gauna tik paramos
gavėjas.
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PARTNERYSTĖ (3)
✓Per vieną kvietimą teikti paramos
paraiškas partneriu galima būti ne
viename projekte.
✓Partneriu negali būti juridinis asmuo,
kurio valdyme dalyvauja pareiškėjas.
✓Pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių)
dalyvavimas kitose KPP priemonėse,
pateikus paraišką pagal priemonės
veiklos sritį, neribojamas.
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TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (1)
Pareiškėjas ir partneriai - ūkininkai turi būti savo vardu įregistravę ūkininko
ūkį ir žemės ūkio valdą;
Pareiškėjas ir partneriai - privatūs juridiniai asmenys turi atitikti MVĮ
keliamus reikalavimus, kaip nurodyta Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme;
Pareiškėjas ir partneriai – privatūs juridiniai asmenys ir ūkininkai - iki
paramos paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1
metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos ir pajamos iš žemės ūkio
produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo veiklos per ataskaitinį
laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50
proc. visų pareiškėjo ir partnerių veiklos pajamų;
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TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (2)
Pareiškėjas ar partneris – naujai susikūręs žemės ūkio kooperatyvas, turi
būti sudarytas iš narių, kurių ne mažiau kaip 50 proc. nepertraukiamai vykdo
veiklą ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos ir kurių
pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo
veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos paraiškos pateikimo sudaro ne
mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
Partneris yra viešasis juridinis asmuo, turi veikti žemės ūkio, maisto ūkio ir
kaimo plėtros srityse;
Pareiškėjai ar partneriai, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų
realizavimu, turi teisę vykdyti žemės ūkio ir maisto produktų prekybos veiklą.
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TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (3)
Pareiškėjo ir partnerių, nurodytų Taisyklių 11.1–11.2 papunkčiuose, pajamos iš
žemės ūkio produktų gamybos ir (ar) maisto produktų perdirbimo, ir (ar)
gamybos, ir (ar) rinkodaros veiklos per ataskaitinį laikotarpį iki paramos
paraiškos pateikimo turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo ir
partnerių veiklos pajamų;
Ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių (pareiškėjo ir
partnerių), užsiimančių žemės ūkio produktų gamyba, dalyvaujančių projekte ir
vykdančių trumposios tiekimo grandinės veiklą, žemės ūkio valdos ekonominis
dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo
dieną yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (4)
Jeigu projekte numatyta įsteigti regioninio lygmens logistikos
centrą (nauja statyba arba esamo nekilnojamojo turto pritaikymas),
parama teikiama atsižvelgiant į pareiškėjo patirtį vykdant
trumposios tiekimo grandinės veiklą. Parama teikiama tuo atveju,
jei investicijos įgyvendinamos savivaldybių, besiribojančių su
miestais, kuriose nuolatinis gyventojų skaičius sudaro ne mažiau
kaip 149 000 gyventojų, teritorijose.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS IR
REIKALAVIMAI (5)
✓su paramos paraiška turi būti pateikta pareiškėjo ir partnerių pasirašyta
jungtinės veiklos sutartis;
✓pareiškėjas ir partneriai tvarko buhalterinę apskaitą ir sudaro finansines
ataskaitas (sudaromas balansas, pelno (nuostolių) ataskaitos);
✓pateiktame verslo plane, kuris yra nustatytos paramos paraiškos formos
sudėtinė dalis, pareiškėjas ir partneriai įrodo, kad atitinka ekonominį
gyvybingumą apibūdinančius rodiklius ir jų kritines reikšmes;
✓pareiškėjas ir partneriai neturi įsiskolinimų Agentūrai, Valstybinei mokesčių
inspekcijai ir Valstybiniam socialiniam draudimui;
✓pareiškėjas ir partneriai užtikrina tinkamą projekto finansavimo šaltinį –
nuosavas lėšas, skolintas lėšas, paramos lėšas ir iš veiklos gautinas lėšas.

TINKAMUMO GAUTI PARAMĄ SĄLYGOS
IR REIKALAVIMAI (6)
Projekte gali būti numatytas tik vienas
tarpininkas, veikiantis prekybos srityje ir
tarpininkaujantis trumpoje tiekimo grandinėje
tarp gamintojo ir galutinio vartotojo (pvz.
pardavėjas, mažmeninės prekybos atstovas ir
pan.). Perdirbėjas nelaikomas tarpininku, jei teikia
gamintojui produkto perdirbimo paslaugą,
nedalyvaudamas tolesniame produkto
realizavimo procese. Tarpininkas nėra privalomas
projekte.
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ĮSIPAREIGOJIMAI (1)
✓projekto įgyvendinimo trukmė nuo paramos sutarties pasirašymo dienos
negali būti ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.;
✓pradėti įgyvendinti projektą (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą) per 3 mėn.
nuo avanso išmokėjimo dienos, jei numatytas išlaidų kompensavimo su
avanso mokėjimu būdas, arba per 6 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo
dienos (pateikti pirmąjį mokėjimo prašymą), jeigu numatytas kompensavimo
be avanso mokėjimo arba sąskaitų apmokėjimo būdas. Šis punktas
netaikomas, jei bus teikiamas tik vienas mokėjimo prašymas;

ĮSIPAREIGOJIMAI (2)
✓iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos sukurti ne mažiau kaip
1 (mažmeninės) prekybos ir (arba) realizavimo vietą, susijusią su
projekto veikla, kuriai prašoma paramos, ir išlaikyti ją (-as) iki projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos.
✓Prekybos vieta – parduotuvė, nuolatinės veiklos mobili parduotuvė
(automobilinė parduotuvė), internetinė parduotuvė, paviljonai ir (ar) turgus,
kuriuose verčiamasi mažmenine prekyba ir kurie įrengti laikantis maisto
tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, taip pat prekyba
produktų gamybos vietose (ūkiuose). Kiti prekybos būdai ir periodinės (ar)
laikinos prekybos vietos (pvz., prekyba trumpalaikiuose renginiuose ir vietos,
kuriose prekyba vykdoma iš prekybos automatų (be pardavėjo)) gali būti
kuriamos papildomai.

ĮSIPAREIGOJIMAI (3)
✓įsteigus prekybos ir (arba) realizavimo vietą (-as), nurodytą (-as) Taisyklių
22.3 papunktyje, pradėti vykdyti (mažmeninę) prekybą arba tiekti žemės ūkio
ir maisto produktus parduoti ir (arba) naudoti kaip žaliavą teikiant maitinimo
paslaugą į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas ar įmones. Visų projekto
grandinės dalyvių užaugintos ir (arba) pagamintos produkcijos realizuojamas
kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 000 kg per metus;

ĮSIPAREIGOJIMAI (4)
✓įsteigus regioninio lygmens logistikos centrą tiekti žemės ūkio ir maisto produktus į
realizavimo vietas ir (arba) vykdyti (mažmeninę) prekybą. Visų projekto grandinės
dalyvių užaugintos ir (arba) pagamintos produkcijos realizuojamas / tiekiamas į
logistikos centrą kiekis turi būti ne mažesnis kaip 15 000 kg per metus.
✓Įsteigtas regioninio lygmens logistikos centras turi:
➢veikti didesniu nei vienos savivaldybės lygiu, t. y. realizuojama produkcija turi būti
tiekiama ne vienos savivaldybės viešąsias paslaugas teikiančioms įstaigoms ar
įmonėms ir (ar) pirkėjams;
➢užtikrinti pagrindinių produktų grupių (grūdų produktų, daržovių, vaisių ir uogų,
riebalų, pieno produktų, mėsos ir kiaušinių) asortimento krepšelį (užtikrinamo
produktų krepšelio asortimentas gali būti plečiamas laipsniškai (kaip numatoma
verslo plane), tačiau iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos į produktų
asortimentą turi būti įtrauktos visos produktų grupės).

ĮSIPAREIGOJIMAI (5)
✓ nekeisti projekto įgyvendinimo vietos, nesuderinus su Agentūra, ir sąlygų nuo paramos sutarties
pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
✓ pateikti Agentūrai paskutinį mokėjimo prašymą ir galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą;
✓ neparduoti ir kitaip neperleisti kitam, projekte nedalyvaujančiam, asmeniui už paramos lėšas įgyto
turto nuo paramos sutarties pasirašymo dienos iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
✓ viešinti paramą pagal Viešinimo taisykles;

✓ įvykus įvykiui, kurio metu buvo sugadintas ar sunaikintas paramos lėšomis įsigytas ar sukurtas
turtas, atkurti turtą ne mažesne negu atkuriamąja turto verte ir ne blogesnių techninių parametrų;
✓ projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu užtikrinti atitiktį atrankos
kriterijams, už kuriuos projektui suteikiami balai;

✓ tvarkyti buhalterinę apskaitą ir rengti finansines ataskaitas (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita).

Paramos dydis ir intensyvumas (1)
Didžiausia paramos suma:
1. vienam projektui negali viršyti 120 000 Eur (vieno šimto dvidešimt
tūkstančių eurų) be PVM:
1.1. jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai, atsižvelgiant
į projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali
būti suteikiama iki 30 000 Eur (trisdešimt tūkstančių eurų) suma (šis ribojimas
netaikomas žemės ūkio kooperatyvams);
1.2. jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus subjektai, atsižvelgiant į
projekto grandinės dalyvių skaičių, vienam projekto grandinės dalyviui gali būti
suteikiama iki 15 000 Eur (penkiolika tūkstančių eurų) suma (šis ribojimas
netaikomas žemės ūkio kooperatyvams);

Paramos dydis ir intensyvumas (2)
2. jei projekte numatytos investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto
produktų tiekimu į realizavimo vietas viešąsias paslaugas teikiančioms
įstaigoms ar įmonėms ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų
tinkamų išlaidų vertės, atsižvelgiant į projekto grandinės dalyvių skaičių,
vienam projekto grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 50 000 Eur suma (šis
ribojimas netaikomas žemės ūkio kooperatyvams). Paramos suma vienam
projektui negali viršyti 200 000 Eur (dviejų šimtų tūkstančių eurų) be PVM;
3. jei projekte numatytos investicijos regioninio lygmens logistikos centrui
kurti ir (arba) naudoti esamos logistikos infrastruktūrą ilgalaikės nuomos,
panaudos ar paslaugų sutarčių pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų
projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės, paramos suma vienam projektui negali
viršyti 700 000 Eur (septynių šimtų tūkstančių eurų) be PVM.

Paramos dydis ir intensyvumas (3)
Paramos intensyvumas nustatomas atsižvelgus į tinkamas finansuoti projekto
išlaidas:
• 60 proc. – projekto verslo plano įgyvendinimo išlaidoms;
• 100 proc.: projekto bendrosioms, einamosioms bendradarbiavimo, įskaitant
einamąsias projekto įgyvendinimo išlaidas ir skatinamosios veiklos,
susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra, išlaidoms.

Tinkamos finansuoti išlaidos (1)
Verslo plano įgyvendinimo išlaidos (60 proc. intensyvumas):
✓projekto reikmėms skirtos naujos N1, O2 ir SP kategorijų bazinės
komplektacijos transporto priemonės;
✓mechaniniai-hidrauliniai vežimėliai ir (ar) krautuvai, išskyrus teleskopinius;
✓prekybiniai baldai ir prekybinė įranga;
✓fasavimo ir (arba) pakavimo įranga bei medžiagos;
✓gaminamų produktų apdorojimo ir (arba) perdirbimo ir paruošimo
realizacijai įranga;
✓naujų statinių statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto, įskaitant
infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimo išlaidos;

Tinkamos finansuoti išlaidos (2)
✓statinių – prekybos vietų, logistikos centrų – paprastojo remonto
išlaidos;
✓regioniniam logistikos centrui įsteigti būtinų patalpų / ploto
nuomos išlaidos;
✓internetinės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidos, kurioms
taikomas 25 Eur/mėn. fiksuotasis įkainis;
✓prekybos automatas, susijęs su žemės ūkio ir (ar) maisto
produktų prekyba;

Tinkamos finansuoti išlaidos (3)
Einamosios bendradarbiavimo išlaidos, kurios gali sudaryti iki 20 proc. kitų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų, išskyrus projekto bendrąsias išlaidas (100 proc.
intensyvumas):

✓ susitikimų organizavimo išlaidos (patalpų nuoma, kelionės kuro pirkimo ir (ar) visuomeninio
transporto ir kt. išlaidos);
✓ administracinių patalpų (biuro) nuomos išlaidos;
✓ kanceliarinių prekių įsigijimo išlaidos;
✓ darbo užmokestis projekto vadovui, neviršijantis vidutinio 2020 m. darbo užmokesčio
Lietuvoje dydžio (1428,6 Eur), skiriamas tuo atveju, kai projektas įgyvendinamas ne mažiau
kaip 3-jų projekto grandinės dalyvių;

✓ projekto grandinės dalyvių dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių įsigijimo
išlaidos (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl COVID19 laikotarpiu);

Tinkamos finansuoti išlaidos (4)
Einamosios projekto įgyvendinimo išlaidos (100 pro. intensyvumas):
✓pardavėjo darbo užmokesčio išlaidos, kurioms taikomas parduotuvės pardavėjo
fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis – 3,93 Eur/val. ir profesinės
grupės, apimančios kioskų ir turgaviečių pardavėjų bei maisto produktų gatvės
pardavėjų fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis – 3,93 Eur/ val.;
✓logistikos centro darbuotojo darbo užmokesčio išlaidos, neviršijančios minimalios
mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio, nustatyto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimu;
✓prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos patalpų / ploto nuomos išlaidos ir
prekybos vietos ir (arba) realizavimo vietos ir (arba) regioninio logistikos centro
išlaikymo išlaidos (įskaitant išlaidas, skirtas komunalinėms paslaugoms);

Tinkamos finansuoti išlaidos (5)
✓dalyvavimo trumpalaikiuose renginiuose vietos nuomos (pvz.: mugėse, parodose ir pan.)
išlaidos;
✓transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos,
susijusios su verslo plano įgyvendinamu, kurios gali sudaryti iki 50 proc. visų einamųjų
projekto įgyvendinimo išlaidų;
✓kasos aparato modifikavimo išlaidos;

✓transportavimo (kuro pirkimo, transporto nuomos, transportavimo paslaugų) išlaidos,
susijusios su mobiliu maisto produktų, taip pat kitų kasdienės paklausos prekių, įskaitant
medikamentus, dezinfekavimo ir kitų medicininių apsaugos prekių tiekimu kaimo
gyventojams (Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos dėl
COVID-19 laikotarpiu);
✓realizavimui būtinų apskaitos, sandėlio, užsakymų ir maršrutų valdymo ir kitų būtinų
sistemų įsigijimo ar sukūrimo, palaikymo ir pritaikymo, taip pat sąsajų su el. parduotuvių
ir svetainių sukūrimo paslaugų, išlaidos;

Tinkamos finansuoti išlaidos (6)
Skatinamosios veiklos, susijusios su trumposios tiekimo grandinės plėtra,
išlaidos, kurios gali sudaryti iki 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto
išlaidų, iš jų ne daugiau kaip 50 proc. gali būti skiriama išlaidoms – pardavimų
skatinimo reklamos išlaidoms (100 proc. intensyvumas):
✓populiarinimo (pardavimo skatinimo) ir (ar) rinkodaros veikla (pvz.: skelbimai
spaudoje, informaciniai skydeliai (reklamjuostės), vaizdo ir (ar) garso klipų ir (ar)
vaizdo filmų (informacinio siužeto) kūrimas, skirtas tikslinei auditorijai);
✓trumpalaikių renginių organizavimo išlaidos (pvz.: degustacijų, gamybos proceso
pristatymų ir pan.);
✓prekės ženklo kūrimo ir gaminimo paslaugų išlaidos;

✓interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidos, kurioms taikomas 10,5 Eur/
mėn. fiksuotasis įkainis;

Tinkamos finansuoti išlaidos (7)
✓pardavimų skatinimo reklamos išlaidos (pvz., skirtos vartotojams supažindinti su
trumpųjų tiekimo grandinių dalyvių pagaminta produkcija ir padėti susiformuoti
didesniam ir pastovesniam pirkėjų ratui, skatinti jų lojalumą). Pardavimų skatinimo
reklamos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų ir negali būti skirtos parduodamų produktų kainai mažinti ir
siejamos su parduodamų produktų kiekiu;
Bendrosios išlaidos (100 proc. intensyvumas). Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis
gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų sumos ir ne
didesnė kaip 1 800 Eur. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos, rekonstrukcijos,
kapitalinio remonto ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų
suma gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos
vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis.

Projektų atrankos kriterijai (1)
Projektų atranka vykdoma pagal 6 atrankos kriterijus, taikant 100 balų
sistemą.
Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius yra 30 balų.
1. projekto dalyvių, gaminančių ir (ar) perdirbančių žemės ūkio ir maisto
produkciją, skaičius:
• 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;
• nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

Projektų atrankos kriterijai (2)
2. projekte numatyti šie prekybos būdai (galimybė pasirinkti kelis,
gaunant iki 40 balų):
• tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;
• pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;
• naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas – suteikiami 15 balų.
3. projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio kooperatyvas arba tokio
kooperatyvo narys – suteikiama 5 balai.

Projektų atrankos kriterijai (3)
4. suplanuotų prekybos vietų skaičius – suteikiama ne daugiau
kaip 20 balų:
• 1 prekybos vieta - 4 balai;
• 2 prekybos vietos – 8 balai;
• 3 prekybos vietos – 12 balų;
• 4 prekybos vietos – 16 balų;
• 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

Projektų atrankos kriterijai (4)
5. Projekto grandinės dalyviai tieks skirtinguose žemės ūkio
sektoriuose pagamintų ar perdirbtų produktų – suteikiama 10
balų:
• 3 produktus – 5 balai;
• daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.
6. Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiama 5 balai.
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Edukacijos

www.zur.lt

Kviečiame tapti draugais arba sekti MB Agrobiuras:
https://www.facebook.com/mb-agrobiuras/
www.zur.lt
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Laima Buitkienė
tel. Nr. 8 611 35851, el.p. agrobiuras@gmail.com
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