PARAMA ŽEMĖS ŪKIO VALDŲ MODERNIZAVIMUI
2019 m. taisyklių PROJEKTAS
PARAIŠKŲ RINKIMAS, LĖŠOS
 Paraiškų rinkimas: nuo 2019-03-01 iki 2019-04-30.
 Biudžetas: 25 mln. Eur.
 Remiamos išlaidos: nauja žemės ūkio technika, statybos, rekonstrukcija, kapitalinis
remontas ir pastatų įranga.
 Paramos suma – iki 50 000 Eur (paramos dalis).
 Tinkamos išlaidos: ž.ū. technika, įranga, pastatų statyba, rekonstrukcija, kap. remontas.
 Tinkamas pareiškėjas ž.ū. veiklą >1 m. vykdantis subjektas, VED = >8000 Eur.
INTENSYVUMAS:
 50 proc. – gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė.
 40 proc. – augalininkystė (javai).
 J ei augalininkas investuoja į gyvulininkystę ar kitą prioritetinį sektorių ir įsipareigoja po
projekto kad >50% pajamų bus iš prioritetinio sektoriaus (pavyzdžiui, gyvulininkystės),
projekto paramos intensyvumas skaičiuojamas ne 40%, o 50%.


+20% intensyvumas galimas jauniesiems ūkininkams paraišką teikiantiems ne vėliau nei
po 5 m. nuo pirmos pasėlių deklaracijos ir kooperatyvams (max. 70%) jei bus vykdomos
kolektyvinės investicijos.

BALAI:
 5-10 balų. Negavęs ES paramos. Pareiškėjas nėra gavęs ES paramos sektoriui kuriame
prašo paramos teikdamas paraišką:
o 10 balų. Negavęs nei 2007-2013 m., nei 2014-2020 m. laikotarpiu;
o 5 balai. Negavęs 2014-2020 m. laikotarpiu.
 25 balai. Prioritetinis sektorius. Įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės,
uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas.
 5-15 balų. Ūkio dydis. Ūkio ekonominis dydis:
o 15 balų. Nuo 8000 iki 50.000 Eur SPV (VED).
o 10 balų. Nuo 50.000 iki 100.000 Eur SPV (VED).
o 5 balai. Nuo 100.000 iki 150.000 Eur SPV (VED).
 15 balų. Intensyvumo mažinimas. Paramos intensyvumo mažinimas: 1 proc = 1 balas,
max. 15 %=15 balų.
 5-10 balų. Narystė:
o 10 balų. Pareiškėjas yra pripažintas ž.ū. kooperatyvas arba jo narys, arba
gamintojų grupės narys.
o 5 balai. Narystė asocijuotoje žemdirbių savivaldos organizacijoje (veikiančioje
>5 m., apimančioje visą šalį).
 5-15 balų. Taršos mažinimas:
o 15 balų. Dalyvaujama arba įsipareigojama dalyvauti per 1 m. nuo paramos
skyrimo priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ tam tikrose veiklose;
o 15 balų. Numatytos investicijos mėšlo ir srutų tvarkymui. Tokių investicijų vertė
turi sudaryti >25% projekto vertės. Tinkamos išlaidos: mėšlo ir srutų išvežimo technika
(išskyrus traktorius, jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su
įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai,
robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas.

5 balai. Įsipareigojama išklausyti atitinkamus kursus aplinkosaugos tematika per
1 metus nuo sprendimo skirti paramą.
10 balų. Pareiškėjas yra:
o Jaunasis ūkininkas (iki 40 m.). Ūkis įkurtas ne seniau nei prieš 5 metus.
o Ekologinis ūkis. Ūkis turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą
patvirtinantį dokumentą (ekologinės apimtys >50% žemės ir >50% gyvulių).
o Mažo palankumo ūkininkauti žemės. Vykdoma arba planuojama vykdyti veikla
mažiau palankiose ūkininkavimui žemėse (deklaruota >50% MPŪS žemių 2018
metų deklaracijoje).
o



Minimalus reikalingas balų kiekis – 35 balai.
Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos:
Gediminas Liaudanskas, UAB „Investra“ direktorius, tel.: +370 611 55001, gediminas@investra.lt
P A T I R T I S I R P A T I K I M U M A S : I n v e s t r a j au > 10 m etų s u J u m is !

