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Laima Buitkienė
Tel. Nr. 8 611 35851,
el.p.: agrobiuras@gmail.com

RENGINIO TEMOS (1)
Tema

Trukmė

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

20 min.

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

10 min.

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų
kompensavimas.

10 min.

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS.

20 min.

www.zur.lt

RENGINIO TEMOS (2)
Tema

Trukmė

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

20 min.

ES paramos 2023-2027 laikotarpio gairės

20 min.

Klausimai, diskusijos.

20 min.

www.zur.lt

KPP INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ RINKIMO GRAFIKAS
2022 M.
KPP priemonė

Paramos
paraiškų
priėmimo
pradžia

Paramos
paraiškų
priėmimo
pabaiga

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

2022-06-01

2022-07-29

Parama smulkiesiems ūkiams

2022-03-01

2022-03-31

Parama smulkiesiems ūkiams (pieninės galvijininkystės sektoriui)

2022-03-01

2022-03-31

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

2022-08-01

2022-09-30

Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui

2022-09-01

2022-10-31

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos

2022-01-03

2022-12-30

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokų kompensavimas

2022-09-01

2022-12-30

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS

Paraiškas priima vietos veiklos
grupės pagal jų patvirtintą paraiškų
priėmimo grafiką

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;
www.zur.lt

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);
www.zur.lt

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.

www.zur.lt

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;
www.zur.lt

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.
www.zur.lt

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonės „Žemės ūkio ir
maisto produktų kokybės sistemos“

Remiama veikla
1. kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir jų
gamybos kontrolė;
2. įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą
išlaidos;
3. metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Tinkami pareiškėjai

Paramos gali kreiptis žemės ūkio veiklos
subjektai, auginantys ir (arba)
gaminantys ir tiekiantys rinkai
kokybiškus žemės ūkio ir maisto
produktus, ir nustatyta tvarka
įregistravę žemės ūkio valdą (kaip
valdytojai arba partneriai)

Paramos suma
Didžiausia galima viešosios paramos suma vienai žemės ūkio
valdai per metus:
1. ekologiškų produktų kokybės sistemos dalyviams – 2998 Eur;
2. ES pripažintų produktų kokybės sistemų dalyviams – 2776 Eur;
3. NKP kokybės sistemos dalyviams – 2895 Eur.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonės „Pasėlių,
gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“

Remiama veikla

Remiama augalininkyste,
sodininkyste ir daržininkyste
užsiimančių ūkio subjektų veikla,
susijusi su auginamų pasėlių ir
augalų draudimu nuo stichinės
sausros ir (arba) iššalimo.

TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI
PARAMAI GAUTI (1)
Paramos pagal Taisykles
gali kreiptis:

1. fiziniai asmenys,
užsiimantys žemės ūkio
veikla ir savo vardu
įregistravę ūkininko ūkį
ir valdą;

2. juridiniai asmenys,
užsiimantys žemės ūkio
veikla ir savo vardu
įregistravę valdą.

Pareiškėjas laikomas
tinkamu paramai gauti,
jeigu:

1. įsipareigoja imtis
būtinų rizikos
prevencijos priemonių,
nurodytų draudimo
sutartyje;

2. yra apdraudęs
augalus ir (arba)
pasėlius pagal tinkamą
paramai gauti draudimo
sutartį.

TINKAMUMO SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI
PARAMAI GAUTI (2)
1. Draudimo sutartis laikoma tinkama paramai gauti, jeigu pagal ją yra numatyti
padengti nuostoliai, kai dėl stichinės sausros ir (arba) iššalimo sunaikinama daugiau
kaip 20 proc. ūkininko vidutinės metinės praėjusių trejų kalendorinių metų laikotarpio
produkcijos;
2. Tinkamos finansuoti išlaidos – draudimo įmokos suma, sumokėta draudimo įmonei
pagal draudimo sutartį;

3. Paramos paraiška ir kiti susiję dokumentai teikiami savivaldybei, kurioje
įregistruota pareiškėjo žemės ūkio valda.
4. Pagal priemonės veiklos sritį paramos gavėjui, apdraudusiam savo augalus ir (arba)
pasėlius ir nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, kompensuojama iki 70 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų.

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m.
programos priemonės „Parama vietos
projektams įgyvendinti pagal VPS “

Priemonė skirta ne žemės ūkio ekonominei
veiklai kaimo vietovėje pradėti ir plėtoti.

Remiama
veikla

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų
asmenų privataus verslo kūrimui ir plėtrai.

Galimi pareiškėjai: Kaimo gyventojai – fiziniai ar
juridiniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės
ūkio veikla.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti
iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projektų išlaidų.

Tinkamos išlaidos:
Naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto
įgyvendinimo vietoje
Speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio
proceso valdymui;

Motorinės transporto priemonės įsigijimas projektui įgyvendinti ir projekte
numatytai veiklai vykdyti;
Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują
statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik
naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

Tinkamos išlaidos:
Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo,
kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, 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).

Vietos projekto bendrosios išlaidos

Paraiškos
teikiamos:
Vietos projektų paraiška ir jos priedai turi
būti užpildyti lietuvių kalba. Kartu su
vietos projekto paraiška teikiami priedai
turi būti sudaryti lietuvių kalba arba turi
būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą,
pasirašyti pareiškėjo.
Projekto paraiškos teikiamos vietos
veiklos grupei, kvietime nurodytais būdais.

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

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS
(2022 m. III paraiškų rinkimo etapas)“ (1)
Remiami žemės ūkio sektoriai:

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

avininkystę, ožkininkystę, triušininkystę, kiaulininkystę,
paukštininkystę, įskaitant kiaušinių gamybą, ir kiti
gyvulininkystės sektoriai;
3. sodininkystė, daržininkystė ir uogininkystė;
4. kiti augalininkystės sektoriai.
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 (be statybų,
arba kai statybos sudaro iki 75 proc. projekto investicijų vertės).
Paramos dydis iki 600 000 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui (su statybom,
kai statybos sudaro virš 75 proc. projekto investicijų vertės).
Lengvatinės paskolos dydis iki 200 000 Eur, metinė palūkanų norma iki
1,3 proc., paskolos laikotarpis iki 5 metų.

„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;
• Kiti augalininkystės sektoriai iki
40 proc.

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. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei
pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per
kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas
Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba
polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema).
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 ir iki projekto kontrolės
laikotarpio pabaigos išlaikyti pieno gamybos padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su
ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos padidinimą ketvirtaisiais projekto kontrolės metais 1
procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines
apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas.

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 pagal remiamas veiklas (natūrine išraiška,
skaičiuojama vienetais arba tonomis) po projekto įgyvendinimo pabaigos antraisiais
(taikoma paukštininkystei, įskaitant kiaušinių gamybą) arba ketvirtaisiais projekto
kontrolės metais (taikoma mėsinei galvijininkystei, avininkystei, ožkininkystei,
triušininkystei, kiaulininkystei ir kitiems gyvulininkystės sektoriams, išskyrus
paukštininkystę) ir iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos išlaikyti gamybos
padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais. Už kiekvieną gamybos
padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal
matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 10 balų;
www.zur.lt

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, augalininkystės Suteikiami
sektorius):
balai
1. pareiškėjo valdos dydis, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis:
1.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai;
20
1.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai;
15
1.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai;
10
2. pareiškėjas įsipareigoja padidinti gamybą pagal remiamas veiklas (pagal ŽŪN plotą
arba pagal produkcijos kiekį, arba pagal prekių pardavimą (pasirenkamas vienas iš
variantų) po projekto įgyvendinimo pabaigos, ketvirtaisiais projekto kontrolės metais,
15
kai vykdoma sodininkystės ar uogininkystės (išskyrus braškes) veikla, arba antraisiais
projekto kontrolės metais, kai vykdoma daržininkystės (įskaitant braškes) ar kitų
augalininkystės sektorių veikla, ir iki projekto kontrolės pabaigos išlaikyti gamybos
padidėjimą daugiau kaip 1 proc., lyginant su ataskaitiniais metais, už kiekvieną gamybos
padidinimą 1 procentiniu punktu (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal
matematines apvalinimo taisykles) suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų;
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (25)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, augalininkystės Suteikiami
sektorius):
balai
3. pareiškėjas investuoja į produktų kokybės gerinimo ir komercinės vertės didinimo
priemones (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: saugyklos su šaldymo ar
15
mikroklimato įranga, specializuota saugyklų technika ir įranga; specializuota rūšiavimo,
prekinio paruošimo, derliaus nuėmimo technika (išskyrus traktorius), krovininis
transportas su temperatūriniu rėžimu);
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
5
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

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (26)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, augalininkystės Suteikiami
sektorius):
balai
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
10
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
5
nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc.
deklaruoto ŽŪN ploto;
5.3. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą;
15
5.4. pareiškėjas įsipareigoja vykdyti ekologinę gamybą;
10
5.5. pareiškėjas vykdo gamybą pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės
sistemos (NKP) reikalavimus (pateikia patvirtinimo dokumentą) ir įsipareigoja vykdyti
10
iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;
www.zur.lt

„PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ (27)
Atrankos kriterijai (sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės, augalininkystės Suteikiami
sektorius):
balai
6. pareiškėjas įsipareigoja sumažinti sunaudojamų mineralinių trąšų ir cheminių augalų
apsaugos produktų (pesticidų) kiekį bent po 20 proc. hektarui per 2 metus nuo paramos
5
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,
10
sodinamosios medžiagos gerinimui (ligų, kenkėjų prevencijai);
8. pareiškėjas yra ūkininkas, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis
5
kaip 40 metų amžiaus;
www.zur.lt

„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

ES paramos 20232027 m.
laikotarpio gairės

Kaimo plėtra

INVESTICIJOS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS: dėmesys tvarumui,
konkurencingumui ir pridėtinei vertei didinti

Finansavimas papildomas pasitelkiant kitus fondus (pvz.,
Modernizavimo fondas).
PRIORITETAI:
▪ Tvarios investicijos (priemonė KP31tvi – Tvarios investicijos į žemės
ūkio valdas): mėšlo tvarkymo sistemos, gyvulininkystės objektų kvapų/oro
taršos mažinimas, NAUJA - biodujų ūkio reikmėms gamyba, NAUJA - gyvūnų
gerovei skirtos investicijos

▪ Konkurencingumą didinančios investicijos (priemonė KP12vld –
Investicijos į žemės ūkio valdas):
⁻
⁻
⁻
⁻

investicijos į gamybinius pastatus (statyba, rekonstrukcija, įrengimas);
specializuota pašarų ruošimo, ūkinių gyvūnų šėrimo įranga;
derliaus nuėmimo, derliaus pirminio paruošimo, apdorojimo įranga;
derliaus saugojimo, sandėliavimo įranga

▪ Didžiausias dėmesys tiems, kam paramos reikia labiausiai
jaunieji ūkininkai, tvariai ūkininkaujantys, NAUJA – prioritetas kooperacijai,
kolektyvinėms investicijoms, skaitmeninimui

▪ Tam tikros investicijos remiamos per finansinę inžineriją
lengvatinės paskolos - iki 200 tūkst. Eur; NAUJA – finansinės priemonės
priemonėje „Tvarios investicijos“

▪ Parama teikiama, jei valdos
ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine
verte,
ne

mažesnis nei 30 001 Eur

DVI PRIEMONĖS – skirtinga vidutinė
paramos suma ir intensyvumas:
▪ KP12vld: 1 mln. Eur;

intensyvumas:

- iki 50 proc.
- iki 70 proc. jauniesiems
ūkininkams.

▪ KP31tvi: 250 tūkst. Eur;

intensyvumas:

- iki 65 proc.
- NAUJA - iki 80 proc.
kiaulininkystės sektoriaus gyvūnų
gerovės investicijoms
- iki 80 proc. jauniesiems
59
ūkininkams

Kaimo plėtra

▪
▪
▪

LABAI SMULKŪS, SMULKŪS-VIDUTINIAI ŪKIAI – orientuojamasi
į aukštesnę pridėtinę vertę:

2023-2027 m. Reglamente nebelieka 15 tūkst. Eur paramos schemos
Įgyvendindami investicinius projektus smulkūs ūkininkai turės prisidėti nuosavomis lėšomis bent 15 proc.
Modeliuojamos 2 priemonės išimtinai labai smulkiems (SP 4-16 tūkst. Eur) bei smulkiems-vidutiniams (SP 16-30 tūkst.
Eur) ūkiams:
-

1. Labai smulkių ūkių plėtra ir kooperacija

2. Smulkių-vidutinių ūkių plėtra ir kooperacija

• Galima parama ir pavieniams, ir kooperuotiems ūkiams,
kooperatyvams
• Ūkio ekonominis dydis, išreikštas standartinės produkcijos
verte (SP) 4 tūkst. - 16 tūkst. Eur
• Didžiausia paramos suma projektui priklauso nuo projekto
dalyvių sk.: 1 ūkis – NAUJA - 25 tūkst. Eur, 2 ūkiai – 50 tūkst.
Eur, 3 ūkiai – 75 tūkst. Eur, 4 ūkiai ir daugiau – 100 tūkst.
Eur
• Paramos intensyvumas iki 85 proc.

• Galima parama pavieniams ir kooperuotiems ūkiams,
kooperatyvams
• Ūkio ekonominis dydis, išreikštas SP 16 001-30 000
Eur
• Didžiausia paramos suma projektui – 200 tūkst. Eur
• Paramos intensyvumas iki 65 proc. (jauniesiems
ūkininkams gali siekti 80 proc.)

PRIORITETAS: kelių ūkių projektams, orientuotiems į aukštesnės
pridėtinės vertės kūrimą (t.y. ekologiniams, NKP, perdirbantiems ūkyje
užaugintą produkciją), mišrios specializacijos ūkiams.

PRIORITETAS: orientuotiems į aukštesnės pridėtinės vertės
kūrimą (t.y. ekologiniams, perdirbantiems ūkyje užaugintą
produkciją)
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Kaimo plėtra

Dvigubai didesnė parama JAUNIESIEMS ŪKININKAMS
TIKSLAS IR –ĮGYVENDINIMO
įveikti kartų kaitosPRINCIPAI
kaime iššūkius
Vidutinis metinis finansinis vokas didėja II ramstyje net
83 proc.
▪ 50 proc. - nuo 40 tūkst. Eur iki 60 tūkst. Eur didinama
jaunųjų ūkininkų įsikūrimo parama;

▪ Įsikūrimo parama bus derinama su finansinės
inžinerijos priemonėmis, todėl jaunieji ūkininkai galės
įgyvendinti ambicingesnius projektus, įsigyti žemės ir
kt.
▪ NAUJA – išplėsta jaunojo ūkininko teisinių formų
įvairovė nustatant, kad jaunuoju ūkininku laikomas ne
tik fizinis, bet ir juridinis asmuo.

▪ Maksimali išmokos suma:
60 tūkst. Eur (įsikūrimo išmoka
+ finansų priemonės).
▪ Siūloma didinti jaunojo ūkininko
ūkio ekonominio potencialo (ką
turi pasiekti įgyvendinęs projektą)
apatinę ribą iki SP > 12 000
Eur (dabar SP > 8 000 Eur).
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Kaimo plėtra

TRUMPOSIOS GRANDINĖS – tikimasi proveržio
Finansinis vokas didinimas tikintis proveržio, kuris dabartiniu laikotarpiu nebuvo
pakankamas
Paramos dydis vienam
▪ Remiamos 3 tipų tiekimo grandinės:
projektui:
₋ ūkininkų bendradarbiavimas kuriant produkcijos realizacijos vietas
₋ ūkiuose pagamintos, užaugintos produkcijos tiekimas viešąsias
paslaugas tiekiantiems subjektams (mokykloms, darželiams, pan.)
₋ regioninių žemės ūkio produkcijos logistikos centrų kūrimas

▪ Grandinės dalyviai (paramos gavėjai):
₋ ne mažiau kaip 2 žemės ūkio subjektai
₋ ne daugiau kaip 1 tarpininkas (jo gali nebūti)
₋ Projekto partneriais gali būti ir viešieji juridiniai asmenys

diferencijuojamas pagal projekto
tipus:
NAUJA – 150 tūkst. Eur (realizavimo
vietoms kurti);
NAUJA - 250 tūkst. Eur (viešojo
maitinimo grandinei kurti);
NAUJA - 1,5 mln. Eur (logistikos
centrams kurti).

Paramos intensyvumas –
iki 60 proc. investicijoms ir
iki 100 proc.
bendradarbiavimo ir
einamosios išlaidoms.
62

Pagrindinės
veiklos kryptys

Paraiškų,
verslo planų
rengimas

Konsultavimas

Mokymai,
seminarai

Buhalterinė
apskaita

Edukacijos

www.zur.lt

Kviečiame tapti draugais arba sekti MB Agrobiuras:
https://www.facebook.com/mb-agrobiuras/
www.zur.lt

JŪSŲ KLAUSIMAI

Laima Buitkienė
tel. Nr. 8 611 35851, el.p. agrobiuras@gmail.com
adresas: E. Ožeškienės g. 7-3, Kaunas

www.zur.lt

