
 
  

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ 
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA“ 

VEIKLĄ „PARAMA INVESTICIJOMS, SKIRTOMS EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI“ 
  

  
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti 

paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ 
veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ (toliau – Priemonė). Paraiškos pagal 
KPP Priemonę priimamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki 2015 m. gruodžio 14 d. 

Šiuo KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapu skirta 12 319 000 Eur paramos lėšų. 
  
KPP Priemonės atrankos kriterijai: 

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai 
Didžiausias 

balas 

Balai pagal 
atskiras 

kriterijaus 
reikšmes 

1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos 
(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos 
deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos bei mokesčių deklaravimo už 
pagrindžiamą laikotarpį vietą): 

1.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ilgiau kaip 3 metus 
arba pareiškėjas (juridinis asmuo) ilgiau kaip 3 metus registruotas 
kaimo vietovėje ir ilgiau kaip 3 metus veikia kaimo vietovėje 

10 

10 

1.2. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas nuo 2 iki 3 metų 
įkaitytinai arba pareiškėjas (juridinis asmuo) nuo 2 iki 3 metų 
įskaitytinai registruotas kaimo vietovėje ir nuo 2 iki 3 metų 
įskaitytinai veikia kaimo vietovėje 

5 

2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo: 
paramos intensyvumas nuo 30 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po 
vieną balą už kiekvieną procentą 

20 20-1 

3. Projektas įgyvendinamas: 
  
3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis 
Lietuvos nedarbo lygis 
(atitiktis šiam kriterijui vertinama lyginant su mėnesiu, ėjusiu prieš 
paramos paraiškos pateikimą) 
  
3.2. vietovėje, nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų 
teritorijas 

10 

5 

5 

4. Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto kontrolės 
laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai) (taikoma 
pareiškėjui juridiniam asmeniui): 

4.1. 5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams 

30 

30 

4.2. 4 darbo vietos kaimo gyventojams 20 

4.3. 3 darbo vietos kaimo gyventojams 15 

4.4. 2 darbo vietos kaimo gyventojams 10 

4.5. 1 darbo vieta kaimo gyventojui 5 



Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai 
Didžiausias 

balas 

Balai pagal 
atskiras 

kriterijaus 
reikšmes 

5. 
Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietas kaimo 
gyventojams, kuriose (vertinama pagal ataskaitinių metų šalies darbo užmokesčio vidurkį) 
(taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui): 

5.1. 
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį 
viršija 20 proc. ir daugiau 

15 

15 

5.2. 
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį 
viršija daugiau nei 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai 

10 

5.3. 
mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį 
viršija iki 10 proc. įskaitytinai 

5 

6. 

Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto 
įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 
proc. 
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui) 

15 15 

7. 
Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis 
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui): 

7.1. daugiau nei 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau 
10 

10 

7.2. nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai 5 

  
8. 

Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte 
numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise 

5 5 

9. 
Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių 
sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla) 

10 10 

10. 
Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams: 
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui): 

    

10.1. 
pareiškėjas iki 40 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo 
metu) 

5 5 

10.2. pareiškėja moteris 5 5 

11. 

Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja 
pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys 
(taikoma tik pareiškėjui – fiziniam asmeniui) 
(šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, 
globojamasis, globėjas, rūpintojas) 

10 10 

Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100   

  
Pareiškėjas ūkininkas turi pasirinkti, kuri projektų atrankos kriterijų grupė (fiziniams asmenims ar juridiniams 

asmenims taikoma projektų atrankos kriterijų grupė) taikoma projektui. Privalomas mažiausias projektų atrankos 
balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 
balų, paramos paraiška atmetama. 

KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio 
ministro 2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 3D-807 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos 
priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti“ 
veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2015 
metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“. 

Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir Agentūros svetainėse 
(zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paraiškos teikiamos Agentūros Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento 
teritoriniams paramos administravimo skyriams. 

Agentūros darbo laikas: pirmadienį–ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–
12.45. 

  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/300392707ee111e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/300392707ee111e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/300392707ee111e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/300392707ee111e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/300392707ee111e5b7eba10a9b5a9c5f
https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/dokumentu-formos/ukio-ir-verslo-pletra/6095
http://zum.lrv.lt/
http://www.nma.lt/


Teritorinis skyrius Adresas Telefonas 

Alytaus skyrius Tvirtovės g. 1 / Naujoji g. 2, 62116 Alytus (8 315) 76 192  

Kauno skyrius K. Donelaičio g. 33, 44240 Kaunas (8 37) 30 85 69 

Klaipėdos skyrius Naujoji Uosto g. 11, 92121 Klaipėda (8 46) 42 14 36 

Marijampolės skyrius Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė (8 343) 97 959 

Panevėžio skyrius Katedros g. 3, 36230 Panevėžys (8 45) 51 21 60 

Šiaulių skyrius Dvaro g. 78, 76298 Šiauliai (8 41) 59 61 20 

Tauragės skyrius Prezidento g. 7, 72253 Tauragė (8 446) 20 131 

Telšių skyrius Pramonės g. 5, 87101 Telšiai (8 444) 75 708 

Utenos skyrius J. Basanavičiaus g. 126, 28214 Utena (8 389) 64 091 

Vilniaus skyrius J. Galvydžio g. 7 / Žygio g. 97, 08236 Vilnius (8 5) 264 9356 

  
Paraiška turi būti pateikta asmeniškai pareiškėjo arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per 

kurjerį, faksu arba elektroniniu paštu) arba kitais adresais pateiktos paraiškos nepriimamos. Teikiant paraišką, reikia 
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti Agentūrai klausimų dėl dalyvavimo KPP tvarkos ir sąlygų, taip pat su 
paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusių klausimų: 

-       telefonu: (8 5) 252 6999, 1841; 
-       faksu (8 5) 252 6945; 
-       elektroniniu paštu info@nma.lt; 
-       paštu, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius. 

 

mailto:info@nma.lt

