KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ
PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS
PRIEMONĖS „BENDRADARBIAVIMAS“
VEIKLOS SRITĮ „PARAMA TRUMPOMS TIEKIMO GRANDINĖMS IR VIETOS
RINKOMS SKATINTI VIETOS LYGMENIU“
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) kviečia teikti
paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP)
priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos
rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ (toliau – Priemonė).
Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2019 m. kovo 4 d. iki 2019 m. balandžio 5 d.
Šiuo KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapu skirta 2 863 811 Eur paramos lėšų.
KPP Priemonės projektų atrankos kriterijai išdėstyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2019 m. vasario 27 d. įsakymus Nr. 3D-107 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama trumpoms tiekimo grandinėms
ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų,
patvirtinimo“ .
Eil.
Projekto atrankos kriterijai
Balai pagal atskiras
Didžiausias
Nr.
kriterijaus reikšmes
balas
1.
Projekto grandinės dalyvių, gaminančių ir (arba) perdirbančių žemės ūkio ir maisto
produkciją, skaičius (skaičiuojami visi projekto grandinės dalyviai, nurodyti Taisyklių
11 punkte):
1.1.
5 ir daugiau dalyvių
20
20
1.2.
nuo 3 iki 4 dalyvių
15
Projekte numatyti šie prekybos būdai (galima pasirinkti kelis būdus, tokiu atveju
2.
atrankos balai būtų sudedami) (vertinama pagal paramos paraiškos IV skyriaus 3 dalyje
nurodytą informaciją):
2.1.
tiesioginis produktų pristatymas vartotojams
15
2.2.
pardavimai ūkiuose
10
40
2.3.
naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas
15
3.
Projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio
kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys
(atitiktis šiam kriterijui vertinama paraiškos
5
5
teikimo metu, jei bent vienas projekto
grandinės dalyvis atitinka šį kriterijų)
4.
Suplanuotų prekybos vietų, pritaikytų e. kuponų sistemai, skaičius (atrankos balai
suteikiami pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos vietų, kuriose bus pritaikyta
e. kuponų sistema, skaičių):
4.1.
1 prekybos vieta
4
4.2.
2 prekybos vietos
8
4.3.
3 prekybos vietos
12
20
4.4.
4 prekybos vietos
16
4.5.
5 ir daugiau prekybos vietų
20
5.
Projekto grandinės dalyviai rinkai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose pagamintų
ir (ar) perdirbtų produktų (atrankos balai suteikiami pagal paramos paraiškoje nurodytą
informaciją):

2
5.1.
5.2.
6.

3 produktus
daugiau kaip 3 produktus
Projektas įgyvendinamas be tarpininkų

5
10
10
5
5
Balų suma:
100
Didžiausia galima balų suma – 100 balų. Privalomas mažiausias projektų atrankos balų
skaičius – 30 privalomų balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas
nesurinko privalomojo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.
Paraiškos forma pagal KPP Priemonę skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir NMA svetainėse
(zum.lrv.lt, www.nma.lt). Paraiškos teikiamos NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų
departamento teritoriniams paramos administravimo skyriams. NMA darbo laikas: pirmadienį–
ketvirtadienį 8–17 val., penktadienį 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–12.45 val.
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
Blindžių g. 17, 08111 Vilnius
(8 5) 264 9356
Paraiška pareiškėjo teikiama NMA spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo
asmeniškai arba per įgaliotą asmenį. Kitais būdais (pvz., paštu, per kurjerį, faksu arba elektroniniu
paštu ir t. t.) arba kitais adresais pateiktos paraiškos neregistruojamos. Teikiant paraišką, reikia
turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali pateikti NMA 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.

