Kas gali teikti
paraiškas

Kada teikti paraiškas
Remiama veikla

Remiamos investicijos

Paramos suma

Pagrindinė informacija
asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu ne anksčiau kaip prieš 1 metus:
1. yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
2. turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos, t. y. atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:
• turi profesinį žemės ūkio srities išsilavinimą;
• turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą;
• yra baigęs jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą
3. pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas
Liepos 3-31 d.
1. žemės ūkio produktų gamyba
2. prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas,
pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai
3. remiami specializuoti (kai gautos pajamos iš konkretaus specializuoto sektoriaus
veiklos, įgyvendinus verslo planą, sudarys ne mažiau kaip 50 proc. visų ūkio veiklos
pajamų) ir mišrieji ūkiai
• naudoti traktoriai, ne naujesnė kaip 7 metai nuo pagaminimo datos
• nauja žemės ūkio technika ir nauja įranga
• nauji technologiniai įrenginiai
• nauja kompiuterinė ir programinė įranga
• naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės
• ūkinių gyvūnų įsigijimo išlaidos
• statinių (pastatų), statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas
• infrastruktūra valdoje (keliai, vandentiekis, kanalizacija, arteziniai grąžiniai, laistymo
sistemos, statyba/rekonstravimas/kapitalinis remontas)
• naujos statybinės medžiagos
• daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo paslaugos
• bendrosios išlaidos, kurios yra tiesiogiai susijusios su projekto parengimu ir
administravimu ir kurios yra patirtos ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos
pateikimo dienos
• projekto viešinimo išlaidos
• pareiškėjo patirtos (t. y. apmokėtos) įgyvendinant projektą ir ne anksčiau kaip nuo
paramos paraiškos pateikimo Agentūrai dienos
Iki 40‘000 Eur be PVM

Papildoma informacija
Jei pareiškėjas neatitinka nei vieno 2 punkto nurodyto
reikalavimo, jam nuo sprendimo skirti paramą
suteikiamas ne ilgesnis kaip 36 mėn. laikotarpis, per
kurį jis turi įgyti šių įgūdžių ir kompetencijos

• perkami naudoti traktoriai negali būti anksčiau
įsigyti gavus paramą
• Investicijos turi būti skirtos projekto reikmėms
• Bendrosios išlaidos negali sudaryti daugiau kaip
10 proc. projekto vertės, patirtos projekto
įgyvendinimo metu arba ne anksčiau kaip prieš 1
metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos

•

Parama skaičiuojama nuo projekto vertės be PVM

• Jei kuriasi sutuoktiniai, jų bendra paramos suma
negali viršyti 40‘000 Eur be PVM

Paramos
intensyvumas
Pagrindinės sąlygos

100%

• ūkis ir valda paramos paraiškos pateikimo metu yra įregistruoti ne anksčiau kaip prieš
1 metus iki paramos paraiškos pateikimo
• Minimalus projekto balų skaičius – 50 balų
• Projekto terminas iki 5 metų
• Pateiktas verslo planas, parengtas pagal Taisyklių 2 priedo formą

• Jei projekto įgyvendinimui bus naudojamasi
finansinių įstaigų paslaugomis – kredituojamasi
(lizinguojamasi), reikia pateikti tai patvirtinantį
finansinės įstaigos dokumentą (pasirašyta sutartis
arba raštas dėl projekto finansavimo)

• pateiktame verslo plane pareiškėjas įrodo, kad ūkio subjektas atitiks ekonominio

Balų skyrimas

gyvybingumo kriterijus
• įkuriamo ūkio žemės ūkio naudmenų plotas paramos paraiškos pateikimo dieną ir
verslo plano įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiu turi priklausyti pareiškėjui nuosavybės
teise arba turi būti kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis (nuoma, panauda ir kt.) visam
minėtam laikotarpiui.
• ūkio ekonominio dydžio potencialas, išreikštas standartine produkcija (SP), bus
didesnis kaip 8 000 Eur per metus, tačiau ne didesnis kaip 70 000 Eur per metus
• jei verslo plane numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, kartu su paramos
paraiška pateikiamas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su statybos
vertės skaičiavimu bei leidimais
• pareiškėjo įsikūrimas paramos paraiškos teikimo metu nėra pasibaigęs (žemės ūkio
valdos ir ūkio įregistravimas pareiškėjo vardu, minimalios ūkininkavimo pradmenų
programos baigimas, pareiškėjo, paraiškos gauti tiesiogines išmokas pateikimas)
• pareiškėjas per 18 mėnesių nuo įsikūrimo dienos turi tapti aktyviu ūkininku
• verslo planą pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti paramą priėmimo
• tvarkyti buhalterinę apskaitą
• atsiskaitymus su tiekėjais vykdyti tik per finansines institucijas
• parama teikiama Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedo produktų (išskyrus
žuvininkystės ir akvakultūros produktus) gamybai ir valdoje pagamintiems produktams
apdoroti ir (arba) perdirbti (335 psl.)
• verslo plano kontrolės laikotarpis – 3 metai
• įgyvendinus verslo planą VED bus ≥10 000 Eur ir ≤ 15 000 Eur – 4 balai
• įgyvendinus verslo planą VED bus ≥15 001 Eur ir ≤ 20 000 Eur – 8 balai
• įgyvendinus verslo planą VED bus ≥20 001 Eur ir ≤ 25 000 Eur – 12 balų
• įgyvendinus verslo planą VED bus ≥25 001 Eur ir ≤ 30 000 Eur – 16 balų
• įgyvendinus verslo planą VED bus ≥30 001 Eur – 20 balų
• projekto vertė į statybas/rekonstrukciją/kapitalinį remontą ≥50% – 5 balai
• kuriamas bitininkystės ūkis (pajamos iš šios veiklos sudarys ≥50%) – 15 balų
• kuriamas daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkis, kurio ≥50% verslo plano įgyvendinimo metu žemės naudmenų bus užsodinta numatytais augalais ir bus gauta iš pasirinktos krypties ≥50% pajamų – 15 balų;
• kuriamas gyvulininkystės ūkis, kurio SGV verslo plano įgyvendinimo metu sudarys:
1) ≥6 iki ≤8,99 SGV – 4 balai;
2) ≥9 iki ≤11,99 SGV – 8 balai;
3) ≥12 iki ≤14,99 SGV – 12 balų;
4) ≥15 iki ≤17,99 SGV – 16 balų;
5) ≥18 – 20 balų;
• kuriamas mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų – gyvulininkystė, iš kurios verslo plano
įgyvendinimo ir kontrolės metu bus gaunamos ne mažesnės pajamos kaip:
1) ≥30% ir ≤39.99% – 10 balų

• pareiškėjas turi būti pabaigęs bent vieną iš
išvardytų įsikūrimo proceso etapų
• pareiškėjas pirmą kartą kaip ūkio valdytojas negali
būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti

Specializuotas ūkis laikomas, kai daugiau nei 50%
visų pajamų gaunama iš šios veiklos

2) ≥40% ir ≤49.99% – 15 balų

• Yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, apimančios visą Lietuvą ir veiklos

Paramos lėšų
išmokėjimas

Kam neteikiama
parama

trukmė ≥5 metai, narys – 5 balai
• pareiškėjas už kiekvieną nuosavybės teise valdomą hektarą žemės ūkio naudmenų
gaus po 2 balus, o iš viso ne daugiau kaip 10 balų;
• prašoma mažesnio paramos intensyvumo, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą
pareiškėjui suteikiamas 0,5 balo, bet ne daugiau kaip 15 balų;
• projektas vykdomas vietovėse, kur yra gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, kai kuriamas
gyvulininkystės ar mišrus ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė – 10 balų;
• pareiškėjas kaip valdos valdytojas kuriasi perimtoje valdoje, įkurtoj ≥3 metus ir negavusi
paramos nuo 2007 m. – 15 balų
1. Jei projekto trukmė iki 3 metų:
• 50% avansas,
• 50% po tinkamo verslo plano įgyvendinimo
2. Jei projekto trukmė virš 3 metų:
• 50% avansas;
• 30% išmokama, jei gauto avanso panaudota >80% ir pateikus mokėjimo prašymą;
• 20% po tinkamo verslo plano įgyvendinimo
• investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (areštuota)
• PVM mokesčiui mokėti
• Išlaidoms nesusijusioms su įgyvendinamu projektu
• Trumpalaikio turto įsigijimui
• perkant prekes ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų
• vienmečių augalų įsigijimo ir tų augalų sodinimo išlaidos
• T3 kategorijos traktoriai, pagaminti keturračių motociklų pagrindu
• N1G kategorijos transporto priemonės, išskyrus
• Žemės įsigijimui
• Turintiems įsiskolinimų valstybinėms institucijoms
• Projekto finansuojamos investicijos ir iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų
• Jei teikiamas projektas su partneriais
• besikuriančio jaunojo ūkininko valda gali būti sudaryta iš sklypų, kurie buvo sutuoktinio
valdoje, jei šiems sklypams buvo 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“
• Nuosavybės teise
• Nuosavybės teise įgyja sklypus iš valdos, gavusios paramą pagal 2007-2013 arba
2014-2020 LKP programą ir dar nepasibaigęs projekto kontrolės laikotarpis
• Besikuriančio sutuoktinio valda ir ūkis perregistruoti iš jo sutuoktinio

