PARAMA JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMUI
(Pagal 2022-05-02 įsakymą Nr. 3D-302)
ESMINIAI REIKALAVIMAI:
• Pareiškėjas ne vyresnis nei 40 m. amžiaus (nėra suėję 41 m.).
• Ūkis įregistruotas <2 m. iki paraiškos pateikimo, pasėliai anksčiau niekada nedeklaruoti.
SVARBU:
• Paraiškų pateikimas: nuo 2021-06-01 iki 2021-07-30.
• Tinkama finansuoti nauja ir naudota žemės ūkio technika, įranga (tiek nauja, tiek naudota) pastatų
statyba, rekonstukcija ar remontas.
• Biudžetas: planuojamas apie 15 mln. Eur.
• Galima už paramos lėšas įsigyti ūkinius gyvūnus (pvz., mėsinei galvijininkystei), daugiamečius sodinukus.
PARAMOS PASKIRTIS REMTI:
• ž. ū. produktų gamybą;
• savo valdoje užaugintos ž.ū. produkcijos apdorojimą (rūšiavimas, pakavimas ir t.t.), perdirbimą ir
tiekimą rinkai.
PIRMUMO BALAI:
• Jei valdos ekonominis dydis (VED / SPV):
10 000 - 15 000 Eur - 4 balai;
15 001 - 20 000 Eur – 8 balai;
30 01 - 25 000 Eur – 12 balų;
25 001 - 30 000 Eur – 16 balų;
1 Eur ir daugiau – 20 balų.
• Kuriamas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės (pajamos iš sektoriaus >50%)
arba mišrusis ūkis:
o Kai kuriamas gyvulininkystės ūkis sąlyginiai gyvuliai (SG) sudarys : 6 - 8,99 SG - 4 balai;
9 - 11,99 SG – 8 balai;
12 - 14,99 SG – 12 balų;
15 - 17,99 SG – 16 balų;
18 SG ir daugiau – 20 balų
o Kuriamas bitininkystės ūkis – 15 balų;
o Kuriamas daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės ūkis (užsodinama >50 proc. ŽŪN) - 15 balų;
o Kuriamas mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir jos pajamos:
30 - 39,99 % - 10 balų,
49,99 % – 15 balų;
• Nuosava žemė. 1 ha – 2 balai (max. 10 balų);
• Asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos (veikiančios min. 5 metai) narys – 5 balai;
• Prašoma mažesnės paramos sumos: 1 % - 0,5 balo (max. 20 balų);
• Gamtinės ar kitos specifinės kliūtys kai kuriamas gyvulininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš
veiklų yra gyvulininkystė –10 balų;
• Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra įgyjęs profesinį arba aukštąjį žemės ūkio srities, arba
veterinarinį išsilavinimą – 15 balų.
Minimalus privalomas balų kiekis – 50 balų.

Projektų ruošimas, administravimas, konsultacijos.
Dovydas Ledžius, UAB „Investra“, tel.: +37066581224

PATIRTIS IR PATIKIMUMAS: Investra jau 14 metų su Jumis!

