
PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 

 2021 m. Taisyklių juodraščio/projekto santrauka 

 

PARAIŠKŲ RINKIMAS, LĖŠOS 

• Paraiškų rinkimas: 2021 m. balandžio-gegužės mėn.  
• Biudžetas: 50 mln. Eur. 

• Paramos suma – iki 200 000 Eur (paramos dalis). 

• Tinkamos išlaidos: ž.ū. technika, įranga (perdirbti/paruošti realizacijai), statyba, rekonstrukcija, kapitalinis 
rem., biosaugos įranga, nauja kompiuterinė ir programinė įranga ir kt. 

• Netinkamos išlaidos: trumpalaikis turtas, gyvūnų įsigijimas, vienmečių augalų įsigijimas, T3 kategorijos 
traktoriai, naujų mėšlidžių ir (arba) srutų kauptuvų statyba. 

• Tinkamas pareiškėjas ž.ū. veiklą >1 m. vykdantis subjektas, VED = >8000 Eur. 
 
INTENSYVUMAS: 

• 50 proc.  gyvulininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė 

• 40 proc. – augalininkystė (javai). 

• +20% intensyvumas galimas jauniesiems ūkininkams (kuriems nėra suėję 41 m.) paraišką teikiantiems 
ne vėliau nei po 5 m. nuo ūkio arba valdos registracijos datos (kuri pirmiau) 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 pagal šią paramos priemonę: 
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. Valdos ekonominis dydis eurais 2021-01-01 datai: 
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% = 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. Projektas prisideda prie taršos mažinimo: 
o 15 balų. Dalyvaujama arba įsipareigojama dalyvauti per 1 m. nuo paramos skyrimo priemonės 

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ tam tikrose veiklose; 
o 15 balų. Ekologinis ūkis. Ūkis turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinę gamybą patvirtinantį 

dokumentą (ekologinės apimtys >50% žemės ir >50% gyvulių); 
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. 

o 5 balai. Įsipareigojama išklausyti atitinkamus kursus aplinkosaugos tematika per 1 metus nuo 
sprendimo skirti paramą. 

• 10 balų. Pareiškėjas yra: 
o Jaunasis ūkininkas (paraiškos teikimo dieną nėra suėję 41 m.). 
o Mažo palankumo ūkininkauti žemės. Vykdoma arba planuojama vykdyti veikla mažiau palankiose 

ūkininkavimui žemėse (deklaruota >50% MPŪS žemių 2020 metų deklaracijoje). 

Minimalus reikalingas balų kiekis paraiškos registravimui – 35 balai. (Parama skiriama paraiškoms surinkusioms 
didžiausią pirmumo balų kiekį jei bendra visų paraiškų prašoma paramos suma viršys LR ŽŪM paskirtą biudžetą). 

 

Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos: 

Dominykas Būda, UAB „Investra“ projektų vadovas, tel.: +370 601 00005, dominykas@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 -  jau >13 metų su Jumis !  
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