
 
                                 
                                  
 

 
 

 

 „VERSLO PRADŽIA KAIME“ 

 
Kvietimas planuojamas 2016 m. I arba II ketvirtį 

Klausimas Atsakymas 

Galimi 
pareiškėjai (kas 
gali gauti 
paramą?) 

Tinkami pareiškėjai:  
 ūkininkas; 
 fizinis asmuo; 
 labai maža įmonė; 
 maža įmonė. 

Pareiškėjo (fizinio asmens) nuolatinė gyvenamoji vietovė arba pareiškėjo (įmonės) registracijos 
vieta turi būti kaimo vietovėje. 

Remiamos 
veiklos 
(kokiam įmonės 
procesui ar 
produktui tinka 
parama?) 

Priemonės aprašymas –  parama naujų verslų pradžiai apima įvairius ne žemės ūkio verslus, 
produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą, įskaitant 
paslaugas žemės ūkiui. Šia parama sudaromos sąlygos naujų darbo vietų kūrimui.  
 
Parama ekonominei veiklai kaime, skatinanti veiklos įvairinimą, padeda mažinti ūkininkų ir 
kitų žemės ūkio subjektų sezoninį užimtumo svyravimą, taip pat prisideda prie demografinės 
padėties kaime stabilizavimo, socialinės įtraukties skatinimo, skurdo mažinimo.   
Veiklos sritimi skatinamas biomasės, ypač atliekinės, panaudojimas energijos gamybai, 
verslo iniciatyvos, naujų darbo vietų kaime kūrimas, didinamas gyventojų užimtumas. 
 
Tinkamos veiklos: paramos turi būti prašoma ekonominei veiklai pradėti. Jeigu pareiškėjas 
jau vykdo ekonominę veiklą, parama gali būti teikiama tik naujai veiklos rūšiai pradėti. 
Remiama veikla nurodoma VI tvirtinamame sąraše. Remiamų veiklų pavyzdžiai: 

 produktų gamyba; 
 produktų perdirbimas ir/arba apdorojimas; 
 baldų ir kitų gaminių iš medienos gamyba; 
 paslaugos, susijusios su kraštovaizdžio tvarkymu; 
 tradicinių gaminių gamyba; 
 paslaugos gyvulininkystei; 

Parama neteikiama žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės sektorių veikloms remti, taip pat 
parama neteikiama saulės, vėjo ir vandens energijos gamybai, kaimo turizmo veiklai.  

Siekiant tikslesnės projekto atitikties veiklos srities tikslams, ypatingą dėmesį skiriama 
jaunimo vykdomos ekonominės veiklos pradžiai, veikloms, sukuriančioms daugiau darbo 
vietų. 

Finansuojamos 
išlaidos 
(ką konkrečiai 
kompensuoja?) 

 
Tinkamos išlaidos: 

 nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo išlaidos;  
 naujų įrenginių ir įrangos pirkimo arba išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios 

šio turto rinkos vertės;  
 bendrosios išlaidos;  
 investicijos į nematerialųjį turtą. 

Maksimali 
parama įmonei  
(kiek galima 
gauti?) 

 
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis: iki 50.000 EUR 
Didžiausias leistinas pagalbos intensyvumas: iki 70 proc. (šiuo metu paramos intensyvumo 
procentas derinamas). 


