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 Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

 Tikslas - sudaryti sąlygas ekonominės veiklos 

įvairinimui bei didinti žemės ūkio sektoriaus 

konkurencingumą skatinant žemės ūkio produktų 

perdirbimą ir plėtrą.
 Kvietimui skirta suma 184 019,50 Eur

 Paramos suma vienam projektui iki 60 000 Eur 

 Kas laikoma žemės ūkio produktais?
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1. Pagal priemonę yra remiama veikla, susijusi su žemės ūkio produktų

perdirbimu ir (arba) plėtra:

 1.1. vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas, perdirbimo procese susidariusių

atliekų perdirbimas;

 1.2. augalininkystės produkcijos perdirbimas;

 1.3. mėsos perdirbimas;

 1.4. pieno perdirbimas;

 1.5. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų

perdirbimas;

 1.6. trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas.

2. Pagal priemonę yra neremiama veikla, susijusi su šių produktų perdirbimu ir

(arba) plėtra:

 2.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

 2.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

 2.3. medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios 

veiklos;

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0016.02/DOC_4&format=PDF
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TINKAMI PAREIŠKĖJAI

Kauno r. VVG teritorijoje registruota ir veikianti NVO (asociacija, viešoji

įstaiga), privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys labai mažos ar mažos įmonės

statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3

str.), labai mažos ar mažos įmonės statusą (kaip tai apibrėžta LR smulkaus ir

vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.) atitinkantis, Kauno r. VVG teritorijoje

deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas, Kauno r. VVG

teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis asmuo.

PARAMOS INTENSYVUMAS

Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys – iki 50

proc., išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, atitinkantys

labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, paramos lyginamoji dalis – iki 70

proc.

Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys, kai vietos projektas yra

bendruomeninio, kaip apibrėžta Socialinio verslo gairėse, pobūdžio, paramos

lyginamoji dalis – iki 95 proc.



Eil. 

Nr.

Vietos projektų 

atrankos kriterijus
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas

1. Didesnis naujų

darbo vietų

skaičius.

Jei projekto įgyvendinimo metu

sukuriama 1,5 ir daugiau darbo vietų -

30 balų.

Jei sukurta 1 darbo vieta – 20 balų.

Paraiškoje turi būti aiškiai

nurodyta, kiek etatų, kokios

specializacijos darbo vietų

bus sukurta.

Atrankos kriterijai

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

100
40

6

30

2. Projektu skatinamas

bendradarbiavimas

(kooperacija).

Jei projekte numatyta atstovauti keletą

produkcijos augintojų, susibūrusių į

juridinį asmenį (kooperatinę bendrovę,

nevyriausybinę organizaciją) - 30 balų.

Prie projekto pateikiamos išankstinės

sutartys, kad bus perdirbama kitų augintojų

produkcija ir tai sudarys daugiau, kaip 50

proc. jų gamybos apimties – 20 balų;

Perdirbama kitų augintojų produkcija ir tai

sudarys nuo 10 proc. iki 50 proc. jų

gamybos apimties – 15 balų.

Paraiškoje turi būti aiškiai

nurodyta, kiek produkcijos

augintojų susiburs į juridinį

asmenį, kiek bus perdirbama

kitų augintojų produkcijos ir

kiek gamybos apimties tai

sudarys.30



Eil. 

Nr.
Vietos projektų atrankos kriterijus Suteikiami balai Vertinimo pagrindas

3. Pareiškėjas užsiima projekte

numatyta veikla ne trumpiau kaip

12 mėnesių ir (arba) pareiškėjas

(fizinio asmens atveju), pareiškėjo

vadovas ir (arba) už projekto metu

sukurtų veiklų vykdymą

atsakingas asmuo (darbuotojas)

turi profesinį, aukštesnįjį ir (arba)

aukštąjį išsilavinimą projekto

metu kuriamo verslo ir (arba)

vadybos srityje.

Jei pareiškėjas pateikia

dokumentus, įrodančius

atitikimą reikalavimui -

25 balai.

Projekto paraiškoje turi būti

aiškiai nurodyta ar pareiškėjas

užsiima projekte numatyta

veikla ne trumpiau kaip 12

mėnesių ir (arba) kokį

išsilavinimą turi Pareiškėjas

(fizinio asmens atveju),

pareiškėjo vadovas ir (arba)

už projekto metu sukurtų

veiklų vykdymą atsakingas

asmuo (darbuotojas).

4. Projekto įgyvendinimo metu

diegiamos inovacijos Kauno

rajono VVG teritorijos mastu.

Jei pareiškėjas, atitinka

sąlygą - 15 balų.

Turi būti aiškiai nurodyti

inovatyvumo vertinimo

subkriterijai, vadovaujantis

„Lietuvos kaimo plėtros 2014-

2020 metų programos

investicinių priemonių

projektų inovatyvumo

Atrankos kriterijai

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

100 40

7

15

25



Tinkamumo sąlygos

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Įgyvendinus projektą turi būti sukurtos darbo vietos

Pareiškėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją arba 
įsipareigoti baigti specializuotus mokymo kursus ar 

verslumo skatinimo mokymus bei pateikti tai 
patvirtinantį dokumentą iki projekto pabaigos

Pareiškėjas verslo plane įrodo, kad ūkio subjektas 
atitinka ekonominio gyvybingumo kriterijus
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60000



Tinkamos išlaidų kategorijos

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Naujų prekių įsigijimo išlaidos

Naujų įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką), susijusios su žemės ūkio produkcijos
perdirbimu, įsigijimo išlaidos.

Darbų ir paslaugų įsigijimo išlaidos

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba,
rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas;

Paslaugų tiesiogiai susijusių su projekte numatyta vykdyti veikla įsigijimas.
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Tinkamos išlaidų kategorijos

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

Bendrosios išlaidos

Įskaitant viešinimo priemones, ne daugiau kaip 10 (dešimt) proc. kitų tinkamų finansuoti
vietos projekto išlaidų (skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus
bendrąsias be PVM). Kai nėra rengiamas techninis projektas, bendrosios išlaidos gali būti
ne didesnės kaip 2 000 Eur (du tūkstančiai eurų) be PVM.

Netiesioginės vietos projekto išlaidos

Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas supaprastintas išlaidų
mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuotos pagal Vietos projektų administravimo
taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame nustatytų ribų.
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Tinkamas nuosavas indėlis

Parama žemės ūkio produktų perdirbimui

11

Pareiškėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis;

Pareiškėjo skolintomis lėšomis.

Pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti 
veiklos gautinomis lėšomis.
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Rengiami dokumentai:

Paraiška

Verslo planas

Dokumentai pildomi kompiuteriu (word formatu), 

jų formas galima rasti mūsų svetainėje

www.kaunorvvg.lt

Toliau susipažinsime su jų pildymo tvarka

http://www.kaunorvvg.lt/


Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.
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Kauno rajono vietos veiklos grupė

www.kaunorvvg.lt
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