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ES paramos kaimo plėtrai tikslai
1.
2.
3.

Skatinti žemės ūkio konkurencingumą;
Užtikrinti tausojantį gamtos išteklių valdymą ir klimato politikos veiksmus;
Siekti subalansuotos teritorinės kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtros,
įskaitant užimtumo kūrimą ir rėmimą.

ES prioritetai kaimo plėtrai
P1. Skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse
P2. Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą
P3. Skatinti maisto grandinės organizavimą ir rizikos valdymą žemės ūkyje
P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas
P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose
P6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse
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PRIORITETINIAI POREIKIAI 2014–2020 M.
LIETUVOJE
Susiję su ne žemės ūkio verslu, vietos iniciatyvos plėtra:
•
•
•
•
•
•
•

Darbo vietų kaime kūrimas, išlaikymas, pajamų lygio didinimas.
NVO socialinės atskirties ir skurdo mažinimo projektai.
NVO projektai, skatinantys verslumą ir užimtumą kaime.
Sutvarkytų viešųjų pastatų užpildymas ekonomine, socialine, kt. veikla.
Ryšių tarp gamintojų, gamintojų – vartotojų stiprinimas.
Kaimo – miesto bendradarbiavimo skatinimas.
Kaimo patrauklumo panaudojimas turizmo, tautinio paveldo plėtrai,
sveikos gyvensenos skatinimui.
• Jaunimo įtrauktis.
• Kt.
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PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLAMS (1)

672.5 mln. Lt

531.4 mln. Lt
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PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLAMS (2)
KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2007-2013 M.
Priemonė
Perėjimas prie ne žemės ūkio
veiklos

Lėšos (mln. Lt)

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2014-2020 M.
Priemonės veiklos sritis

Lėšos (mln. Lt.)

112,60

Planuotas pasiekti rodiklis:
Paremtų pareiškėjų skaičius – 120 (114, 95 proc.) ⃰
Bendra investicijų apimtis – 49 mln. EUR (25 mln. Lt, 51 proc.)⃰

„Parama ne žemės ūkio verslui
kaimo vietovėse įsikurti“ (start
up support)

Parama verslo kūrimui ir plėtrai

(iš jų:
Start up išmokos –
120 (įskaitant
kaimo turizmo
verslą),
verslo kūrimui,
plėtrai – 411
„Parama
investicijoms,
skirtoms ne žemės ūkio veiklai (įskaitant kaimo
turizmo verslą)
plėtoti “

398,47

Planuotas pasiekti rodiklis:
Paremtų pareiškėjų skaičius (kaimo gyventojai ir labai mažos
įmonės) – 400 (275, 69 proc.)⃰⃰
Kaimo turizmo veiklos
skatinimas

161,43

Planuotas pasiekti rodiklis:
Paramą gavusių projektų skaičius – 380 (224, 59 proc.)⃰⃰
Bendra investicijų apimtis – 72 mln. EUR (31 mln. EUR, 43
proc.)⃰⃰

⃰ Skliausteliuose: pagal 2012 m. ataskaitos duomenis

Viso 531
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ALTERNATYVAUS VERSLO PASIEKIMAI 2007- 2012 M.:
SUKURTŲ DARBO VIETŲ SKAIČIUS (1)
„Perėjimas prie ne žemės
ūkio veiklos“ - 250

„Parama verslo kūrimui ir
plėtrai“ - 671
„Kaimo turizmo veiklos
skatinimas “ - 283
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POPULIARIAUSI VERSLAI 2007-2012 M.

•
•
•
•

Statybos ir susijusių paslaugų teikimas;
statybviečių paruošimo darbai;
kraštovaizdžio tvarkymas, kelių tiesimas;
nepavojingų atliekų šalinimas ir medienos, šiaudų granulių ir
kito kuro iš biomasės gamyba
• elektros gamyba;
• baldų ir kitų dirbinių iš medienos gamyba ar jos apdirbimas.
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PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE
ĮSIKURTI
(START-UP IŠMOKOS) (1)
Lėšos
(mln. Lt.)

120,19

Remiamos
sritys
Ne žemės ūkio verslas:
• paslaugų ne žemės ūkiui teikimas (įskaitant veterinarijos paslaugas);
• produktų, kurie nėra nurodyti EB steigimo sutarties I priede, gamyba ir
pardavimas.
Tinkami
pareiškėjai

1. Ūkininkas, ketinantis imtis ne žemės ūkio veiklos.
2. Kaimo gyventojas, ketinantis verstis ne žemės ūkio veikla kaimo
vietovėje.
3. Labai maža įmonė, užsiimsianti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje.
4. Maža įmonė, užsiimsianti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje.
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PARAMA NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLUI KAIMO VIETOVĖSE
ĮSIKURTI
(START-UP IŠMOKOS) (2)
Tinkamumo
kriterijai

 Paramos prašoma ne žemės ūkio verslui pradėti (įskaitant produktų, kurie nėra
nurodyti Sutarties I priede, gamybai ir pardavimui ir paslaugų ne žemės ūkiui
teikimui, taip pat veiklai kuri nėra priskiriama miškininkystės ir žuvininkystės
sektoriams).
 Pareiškėjas (įmonė) atitinka labai mažų ir mažų įmonių apibrėžtį.
 Verslo planas, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo suteikti
paramą priėmimo.

Tinkamos
finansuoti
išlaidos

1. Nekilnojamojo turto naujos statybos ir (arba) gerinimo išlaidos.
2.Naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba išperkamosios
nuomos išlaidos.
3.Bendrosios išlaidos, neviršijančios ŽŪM nustatyto dydžio (pvz. atlygis architektams,
inžinieriams, ir konsultantams, galimybių studijos, patentų ir licencijų įsigijimas).
4.Investicijos į nematerialųjį turtą (pvz., į autorines teises, prekių ženklus ar
procesus).

Finansavimo
formos ir
sąlygos

• Išmoka įsikurti, išmokama mažiausiai dviem dalinėmis išmokomis per ne ilgiau
kaip 5 m. Paskutinė išmoka – tik įsitikinus, kad verslo planas tinkamai įgyvendintas.
• Neviršijanti 70 tūkst. EUR (241 696 tūkst. Lt);
• Paramos intensyvumas – 80 proc.
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PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI
PLĖTOTI (1)
Lėšos (mln.
Lt.)
Remiamos
sritys

Tinkami
pareiškėjai

411,21

Ne žemės ūkio verslas:
1. Paslaugų ne žemės ūkiui teikimas (įskaitant veterinarijos paslaugas).
2. Produktų, kurie nėra nurodyti EB steigimo sutarties I priede, gamyba ir
pardavimas.

1. Ūkininkas, kuris jau užsiima ne žemės ūkio veikla.
2. Kaimo gyventojas, kuris jau verčiasi ne žemės ūkio veikla kaimo
vietovėje.
3. Labai maža įmonė, užsiimanti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje.
4. Maža įmonė, užsiimanti ne žemės ūkio veikla kaimo vietovėje.
5. SVARSTOMA: asociacija, užsiimanti ekonomine veikla (????)
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PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI
PLĖTOTI (2)
Tinkamumo kriterijai

Paramos prašoma ne žemės ūkio verslui plėtoti (įskaitant produktų, kurie
nėra nurodyti Sutarties I priede, gamybai ir pardavimui ir paslaugų ne
žemės ūkiui teikimui, taip pat veiklai kuri nėra priskiriama miškininkystės
ir žuvininkystės sektoriams).
Pareiškėjas (įmonė) atitinka labai mažų ir mažų įmonių apibrėžtį.
Verslo planas, kurį privalo pradėti įgyvendinti per 9 mėn. nuo sprendimo
suteikti paramą priėmimo.
1. Nekilnojamojo turto naujos statybos, rekonstravimo ir (arba) gerinimo

Tinkamos finansuoti
išlaidos

Finansavimo formos ir
sąlygos

išlaidos.
2.Naujų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba
išperkamosios nuomos išlaidos.
3.Bendrosios išlaidos, neviršijančios ŽŪM nustatyto dydžio.
4.Investicijos į nematerialųjį turtą (pvz., į autorines teises, prekių ženklus
ar procesus).
• Paramos forma – investicinė parama
priemonėmis;
• Neviršijanti 200 tūkst. EUR (690 560 Lt);
• Paramos intensyvumas – iki 65 proc.

su

finansų

inžinerijos
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
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