
 
                                 
                                  
 

 
 

 
 „PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS“ 

 
 

Kvietimas galioja iki 2015 m. birželio 30 d. 
 

Klausimas Atsakymas 

Galimi pareiškėjai 
(kas gali gauti 
paramą?) 

 fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko 
ūkį ir valdą, ne jaunesni kaip 18 m. amžiaus; 

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

Remiami specializuoti ūkiai – t.y. kai pareiškėjo gautos pajamos iš kurio nors konkretaus 
specializuoto žemės ūkio sektoriaus veiklos sudaro ne mažiau kaip 45 proc. visų ūkio veiklos 
pajamų. 
Ūkis nepertraukiamai turi veikti ne trumpiau kaip 1 metus (netaikoma naujai įsteigtiems 
pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, kurių visi nariai užsiima žemės ūkio veikla). 

Remiamos veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui tinka 
parama?) 

Tinkamos veiklos: 
 žemės ūkio produktų gamyba; 
 valdoje ar žemės ūkio kooperatyvo pagamintų ar išaugintų prekinių žemės ūkio 

produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t.t.), perdirbimas ir 
tiekimas rinkai; 

 biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų (pagamintos 
biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms); 

 trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

Tinkamos išlaidos: 
 nauja žemės ūkio technika, įranga bei technologiniai įrenginiai; 
 N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transportas;  
 kompiuterinė ir programinė įranga; 
 gamybinių statinių, įskaitant reikalingus biosaugai užtikrinti, statyba, 

rekonstravimas ar kapitalinis remontas;  
 infrastruktūra valdoje; 
 daugiamečių vaiskrūmių, vaismedžių įsigijimas ir jų sodinimo darbai; 
 daugiamečių sodinukų įsigijimas ir sodinimo darbai  (trumpos rotacijos plantacinių 

želdinių įveisimas). 
Netinkamos išlaidos – trumpalaikis turtas. 

Maksimali parama 
įmonei  
(kiek galima gauti?) 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: 
 iki 50 tūkst. EUR (supaprastintos tvarkos projektams); 
 iki 400 tūkst. EUR (įprastos tvarkos projektams); 
 iki 30 tūkst. EUR (veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius). 

Didžiausias finansavimo intensyvumas: 
 iki 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės 

sektoriuose; 
 iki 40 proc.  augalininkytės sektoriuje ir  įveisiantiems trumpos rotacijos 

plantacinius želdinius. 

Tam tikrais atvejais, paramos intensyvumas gali būti padidinamas 20 proc. (pvz.: 
jauniesiems ūkininkams, pareiškėjams, investuojantiems į ekologinį ūkininkavimą ir 
kt.). 


