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drosios išlaidos (ne daugiau kaip 
10 proc. kitų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų vertės be PVM ir 
ne daugiau kaip 1 800 Eur, o kai 
projekte numatyti statybos, pas-
tatų atnaujinimo (modernizavi-
mo), rekonstrukcijos, kapitalinio 
remonto ar infrastruktūros įrengi-
mo darbai, finansuojama bendrų-
jų išlaidų suma be PVM gali būti 
ne didesnė kaip 3 000 Eur).

Smulkių ūkio subjektų, norin-
čių vystyti tarpusavio bendradar-
biavimą, paraiškos vertinamos 
pagal atrankos kriterijus, už ku-
riuos suteikiami balai. 

Kai projekto dalyvių skaičius 
yra 5 ir daugiau, pareiškėjui su-
teikiama 30 balų, nuo 3 iki 4 – 20 
balų. Kai projekte dalyvaujančių 
subjektų smulkiųjų ūkių ekono-
minio dydžio, išreikšto produk-
cijos standartine verte, vidurkis 
yra nuo 4 000 Eur iki 4 999 Eur, 
pareiškėjas gauna 15 balų; nuo 
5000 Eur iki 6 999 Eur, – 10 balų. 
Kai smulkiųjų miško valdytojų 
miško valdų dydžio vidurkis nuo 
1 ha iki 3 ha įskaitytinai, – pa-
reiškėjui suteikiama 15 balų, nuo 
3 ha iki 7 ha, – 10 balų. Kai labai 
mažų įmonių ir (ar) fizinių asme-
nų vykdomos veiklos trukmės 
vidurkis yra daugiau nei 5 metai, 
– suteikiama 15 balų, nuo 3 iki 5 
metų įskaitytinai, – 10 balų.

10 balų suteikiama, kai pro-
jektas yra susijęs su klimato kai-
ta ir su aplinkosaugos veikla. 25 
balai suteikiami, kai projektas 
yra susijęs su gyvulininkystės, 
sodininkystės, daržininkystės, 
uogininkystės, miškų ūkio arba 
kaimo turizmo plėtra, o įgyven-
dinus projektą, pajamos iš numa-
tyto sektoriaus sudarys ne mažiau 
kaip 50 proc. visų veiklos paja-
mų.

Jau galima teikti paraiškas 
pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos 
(KPP) priemonės „Bendradar-
biavimas“ veiklos sritį „Parama 
smulkių ūkio subjektų bendra-
darbiavimui“. Paraiškos bus pri-
imamos visą spalį – iki lapkričio 
4 d. Šįmet ūkininkų tarpusavio 
bendradarbiavimui vystyti skir-
ta daugiau nei 2,3 mln. Eur, o 
įsisavintos paramos pavyzdžiai 
rodo, kad drauge įgyvendinti 
projektus ne tik įmanoma, bet ir 
naudinga.  

Vienas pavyzdžių – Akmenės 
rajone besidarbuojantis smulkusis 
ūkininkas Vaidas Gauronskas, pa-
gal priemonės veiklos sritį gavęs 
beveik 50 tūkst. Eur paramos. Jo 
partnere projekte tapo mama, taip 
pat ūkininkė, Gražina Gaurons-
kienė. Gautą paramą mama ir sū-
nus panaudojo naujam kombainui 
pirkti, mat senasis vos pajėgdavo 
nukulti javų lauką – nuolatos strig-
davo ir gesdavo. 

Telšių rajone ūkininkaujantis 
Gintas Palekas taip pat buvo vie-
nas pirmųjų ūkininkų, pasinaudo-
jusių smulkių ūkių bendradarbia-
vimui skirta parama. Finansavimą 
jis gavo projektui, kurio viso vertė 
– 150 tūkst. Eur. Už gautą paramą 
ūkininkas įsigijo modernų trakto-
rių, plūgus, priekabą, skutiką. Tie-
sa, su partneriu, kuriuo tapo žmo-
nos sesers vyras, turėjo investuoti 
ir savų lėšų – 60 tūkst. Eur.

Iš tiesų, bendram projekto vys-
tymui rinktis giminaičius – tėvus, 
vaikus, brolius, seseris ir pan. – 
dažna praktika. Vis tik pasitaiko 
ir tokių atvejų, kai kaimynystėje 
gyvenantys ūkininkai arba ūkinin-
kaujantys draugai pasitiki vienas 
kitu ir ryžtasi drauge įgyvendinti 
projektą. Svarbiausia šiuo atveju – 
turėti bendrą tikslą. 

Daugiau 
KaiP 2,3 mLn. Eur
Šiam paraiškų priėmimo eta-

pui skirta 2 314 570 Eur Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai 
ir Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšų. Didžiausia paramos suma 
vienam projektui – 90 tūkst. Eur, 
visu 2014–2020 metų laikotarpiu 
vienam paramos gavėjui ji nega-
li viršyti 200 tūkst. Eur. Paramos 
intensyvumas priklauso nuo tinka-
mų finansuoti išlaidų kategorijos: 
projekto bendrosios išlaidos finan-
suojamos 100 proc., verslo plano 
įgyvendinimo išlaidos – 60 proc., 
o tais atvejais, kai smulkieji ūkiai 
bendradarbiauja gyvulininkystės, 
sodininkystės, uogininkystės ir 
daržininkystės sektoriuose, yra 
kompensuojama iki 70 proc. visų 
tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagal priemonės veiklos sritį 
remiamas smulkių ūkio subjektų 
bendradarbiavimas, organizuojant 
bendrus darbo procesus, dalijan-
tis įrenginiais ir ištekliais, vyk-
dant bendrą ūkinę, komercinę, 
aplinkosauginę veiklą. Parama 
pasinaudoti gali smulkieji ūkiai, 
smulkieji miško valdytojai, labai 
mažos įmonės bei fiziniai asme-
nys. Svarbu atkreipti dėmesį, kad 

paramos paraišką pareiškėjas turi 
teikti kartu tik su tais partneriais, 
kurie užsiima ta pačia veikla, t. 
y. žemės ūkio veikla užsiimantys 
subjektai paraišką teikia kartu su 
su žemės ūkio veikla užsiiman-
čiais subjektais, miškininkystės 
veikla užsiimantys subjektai – su 
miškininkystės veikla užsiiman-
čiais subjektais ir t. t. 

PartnErystEi – 
rEiKaLavimai 
ir įsiParEigojimai
Partnerių įtraukimas į projektą 

– itin aktualus. Kuo daugiau par-
tnerių, tuo daugiau atrankos balų 
suteikiama, vertinant paraiškas ir 
projektus. 

Partnerystė negali būti suda-
roma su paties pareiškėjo įsteigtu 
juridiniu asmeniu. Taip pat su juri-
diniu asmeniu, kurio valdyme pa-
reiškėjas arba partneris dalyvauja.

Per vieną kvietimą partneriai 
gali dalyvauti tik įgyvendinant 
vieną projektą. Be to, paramos ga-
vėjas projekto realizavimo laiko-
tarpiu negali dalyvauti, įgyvendi-
nant kitas investicines Programos 

priemones ir veiklos sritis (yra 
išimčių). Partneriai ir paramos 
gavėjas projekto įgyvendinimo 
ir projekto kontrolės laikotarpiu 
negali būti keičiami. Jie taip pat 
negali nutraukti jungtinės veiklos 
sutarties, nebent viena iš šalių dėl 
patirtų finansinių sunkumų (ban-
krotas) pažeidžia sutartį ir kita 
šalis negali toliau tinkamai vykdy-
ti projekto arba užtikrinti jo veiklų 
tęstinumo. Tuomet nukentėjusioji 
šalis turi teisę pakeisti kaltąją šalį 
kitu visus kriterijus atitinkančiu 
partneriu. 

už aPLinKosauginę 
vEiKLą – 
PaPiLdomi BaLai
Prie tinkamų finansuoti išlaidų 

pagal priemonės veiklos sritį pri-
skiriama: einamosios bendradar-
biavimo išlaidos (ne daugiau kaip 
5 proc. kitų tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų be PVM), nau-
ja žemės ūkio technika ir įranga, 
susijusi su žemės ūkio produktų 
gamyba, nauja N, O kategorijų 
bazinės komplektacijos transpor-
to priemonė, nauji technologiniai 
įrenginiai, nauja kompiuterinė ir 
programinė įranga, skirta projek-
to reikmėms, kitos ūkio paskirties 
pastatų nauja statyba, rekons-
travimas ar kapitalinis remontas 
(darbus atliekant ūkio būdu, fi-
nansuojamos tik naujų statybinių 
medžiagų įsigijimo išlaidos), inf-
rastruktūros projekto įgyvendini-
mo vietoje kūrimas, nauja miško 
kirtimo, apvaliosios medienos ir 
biokuro ruošos technika bei įranga 
(išskyrus medienos vežimo keliais 
techniką), dirvos paruošimo miško 
želdiniams / žėliniams mechaniz-
mai, taip pat viešinimo bei ben-

Bendradarbiaudami šeimos ūkiai stiprėja

Bendram projekto vystymui rinktis giminaičius – dažna praktika. 
Vis tik pasitaiko ir tokių atvejų, kai kaimynystėje gyvenantys ūkininkai 

arba ūkininkaujantys draugai pasitiki vienas kitu ir ryžtasi drauge
įgyvendinti projektą.  Neringos ŠVELNIENĖS nuotr. 
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KAM: Tarptautinis vaikų uni-
versitetas ALFA Pasvalyje skirtas 
7–13 metų vaikams. Užsiėmimai 
vyksta dviejose grupėse: 7–9 m. 
vaikų grupėje ir 10–13 m. vaikų 
grupėje. 

KADA: Užsiėmimai prasideda 
spalio 24 d., šeštadienį! 

Kviečiame į Vaikų
universiteto
ALFA užsiėmimus!

KSU Tarptautinis vaikų universitetas „Alfa“ pradeda savo veiklą 
Pasvalyje! Į Vaikų universiteto 2020–2021 m. mokslo metus Pasva-
lyje kviečiame 7–13 metų vaikus. Vaikų universiteto ALFA Pasvalio 
fakultetas veiks Pasvalio M. Katiliškio bibliotekoje ir kviečia vaikus į 
inovatyvius užsiėmimus 2 kartus per mėnesį, šeštadieniais (vieno 
užsiėmimo trukmė – 3 val.). Jaunųjų studentų laukia interaktyvios 
ir inovatyvios paskaitos aviacijos, kino ir animacijos, komunikaci-
jos ir žurnalistikos bei kitomis temomis. Praktinius užsiėmimus 
vaikams veda edukologai iš Vilniaus, kviestines paskaitas skaitys 
tiek Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojai, profesoriai, 
tiek ir savo sričių profesionalai. Vaikai taip pat vyksta į ekskursijas 
ir išvažiuojamąsias paskaitas.

Tarptautinis vaikų universitetas 
ALFA jau kelerius metus sėkmingai 
veikia daugiau nei 10-yje Lietuvos 
miestų. Vaikų universitetą ALFA 
kurti naujoviškas edukacines pro-
gramas paskatino siekis sudaryti 
vaikams visoje Lietuvoje inovaty-
vią ir dinamišką edukacinę aplinką 
ir atverti prieigą prie pačių įdo-
miausių užsiėmimų. 

Vaikų universitetas ALFA tai-
ko ugdymo modelį, pagrįstą tikro 

universiteto gyvenimu, – tai puiki 
galimybė vaikams tapti jaunaisiais 
studentais, susipažinti su įvairiomis 
mokslo sritimis, „pasimatuoti“ atei-
ties profesijas. Vaikų universitete 
mokoma lyderystės, savarankiškumo 
ir atsakingumo, daug dėmesio skiria-
ma komunikacijos ir darbo koman-
doje gebėjimų ugdymui, gebėjimui 
naudotis pačiomis naujausiomis 
technologijomis, kūrybiškumo ir 
inovatyvumo. 

Programa trunka visus mokslo 
metus (iki birželio 12 d.)

KUR: Pasvalio M. Katiliškio 
biblioteka (Vytauto Didžiojo a. 7, 
Pasvalys)

REGISTRACIJA: https://ksu.
lt/padaliniai/vaiku-universitetas-al-
fa/pasvalys/ 

KAINA: 40–50 EUR per mėn. 
priklausomai nuo mokėjimo plano. 
Taikomos nuolaidos 2 ir daugiau 
vaikų iš tos pačios šeimos.

KONTAKTAI:
Tel.: +370 655 44387
El. paštas: alfa@ksu.lt 
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