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Trumpa tiekimo grandinė (TG) – kas tai?

TG - riboto skaičiaus smulkiųjų ūkinės veiklos vykdytojų bendradarbiavimas žemės ūkio

ir maisto produktų tiekimo srityje, derinant transportavimo, platinimo, rinkodaros,

reklamos, kokybės valdymo veiklą ir siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų

vartotoją.

Remiama veikla - smulkiųjų ir vidutinių ūkio subjektų bendradarbiavimas, skatinant ir

vykdant trumposios tiekimo grandinės veiklą.

TG vystymo pavyzdžiai: ūkininkų turgeliai, šviežio ir sveiko maisto parduotuvėlės,

prekyba iš ūkio, elektroninės sveiko maisto parduotuvės, tiesioginis produkcijos pristatymas

vartotojams į namus, mugės, parodos, paviljonai, vaikų darželiai ir mokyklos, restoranai ir

kavinės, bendradarbiaujančios su vietiniais ūkininkais ir t.t.

2014 – 2020 m. priemonei skirta - 4,05 mln. Eur;

2021 – 2022 m. numatyta 11 mln. Eur.
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Pareiškėjais ir partneriais gali būti:

1. ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų gamyba, perdirbimu ir

(arba) rinkodara;

2. privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio, maisto produktų

gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara;

3. privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto

produktų prekyba;

4. viešieji juridiniai asmenys (gali būti tik partneriais)

Veiklos sritis 

„Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos 

lygmeniu“

! Paramos paraišką pareiškėjas privalo teikti su partneriais, pasirašius

jungtinės veiklos sutartį.
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Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai: 

 pareiškėjas ir partneriai – ūkininkai, savo vardu, yra įregistravę ūkininko ūkį ir

kaip valdos valdytojai, įregistravęs žemės ūkio valdą LR žemės ūkio ir kaimo

verslo registre;

 pareiškėjas ir partneriai – privatūs juridiniai asmenys – turi atitikti MVĮ

keliamus reikalavimus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros

įstatyme;

 pareiškėjas ir partneriai – turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip 1 m.

iki paraiškos pateikimo dienos;

 pareiškėjų ir partnerių – privačių juridinių asmenų ir ūkininkų - pajamos iš

žemės ūkio produktų gamybos ar maisto produktų perdirbimo ir rinkodaros turi

sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;
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Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai: 

 pareiškėjas ir partneriai – naujai susikūręs kooperatyvas – turi būti sudarytas

iš narių, kurių ne mažiau kaip 50 proc. nepertraukiamai vykdo veiklą ne

trumpiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo dienos ir pajamos iš žemės ūkio

produktų gamybos, ar maisto produktų perdirbimo ir rinkodaros turi sudaryti ne

mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų;

 viešasis juridinis asmuo – turi veikti žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros

srityse;

 pareiškėjai ir partneriai – užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų

realizavimu, turi turėti teisę vykdyti prekybos veiklą, atitikti MVĮ keliamus

reikalavimus.
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Tinkamumo gauti paramą sąlygos ir reikalavimai: 

 ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių (pareiškėjų ir partnerių),

užsiimančių žemės ūkio produktų gamyba, dalyvaujančių projekte ir vykdančių

trumposios tiekimo grandinės veiklą, žemės ūkio valdos ekonominis dydis, išreikštas

SP, paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne mažesnis kaip 8 000 Eur;

 kuriant regioninio lygmens logistikos centrą, parama teikiama atsižvelgiant į

pareiškėjo patirtį;

 projekte gali būti numatytas tarpininkas, bet ne daugiau kaip 1 tarpininkas

(pardavėjas, mažmeninės prekybos atstovas ir pan.) tarp gamintojo ir galutinio vartotojo;

 iki paramos paraiškos pateikimo pasirašyta bendra jungtinės veiklos sutartis;

 parengtas verslo planas, kuris yra Taisyklių 2 priedo – paramos paraiškos sudėtinė dalis.
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Pagrindiniai pareiškėjo ir partnerių įsipareigojimai: 

 projekto įgyvendinimo trukmė ne ilgesnė kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

 sukurti ne mažiau kaip 1 prekybos ir (ar) realizavimo vietą ir (ar) regioninio

lygmens logistikos centrą vietą ir išlaikyti ją (priežiūros rodiklis);

 vykdyti prekybą ir arba tiekti žemės ūkio ir maisto produktus parduoti ir (arba) naudoti

kaip žaliavą teikiant maitinimo paslaugą į viešąsias paslaugas teikiančias įstaigas ar

įmones. Visų projekto grandinės dalyvių užaugintos ir (arba) pagamintos produkcijos

realizuojamas kiekis turi būti ne mažesnis kaip 5 000 kg per metus, o įsteigus

regioninio lygmens logistikos centrą - 15 000 kg per metus;

 užtikrinti pagrindinių produktų grupių asortimenti krepšelį (įkūrus logistikos

centrą);

 jeigu numatytos investicijos į realizavimo vietas, viešąsias paslaugas teikiančioms

įstaigoms ar įmonėms gali būti suteikiama reikiama maisto produktų saugojimui ir

laikymui būtina įranga (pagal panaudą);

 užtikrinti, kad ne mažiau kaip 51 proc. projekto grandinės dalyvių valdos ekonominis

dydis, išreikštas SP, iki projekto kontrolės pabaigos bus ne mažesnis kaip 8 000 Eur.
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Diferencijuota (3 lygių) paramos suma:

 projektui negali viršyti 120 000 Eur (be PVM);
• jei projekte dalyvauja skirtingų žemės ūkio sektorių subjektai, vienam projekto

grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 30 000 Eur;

• jei projekte dalyvauja vieno žemės ūkio sektoriaus dalyviai, vienam projekto

grandinės dalyviui gali būti suteikiama iki 15 000 Eur.

 projektui negali viršyti 200 000 Eur (be PVM), jei projekte numatytos

investicijos, susijusios su žemės ūkio ir maisto produktų tiekimu į

realizavimo vietas ir tai sudaro ne mažiau 80 proc. visų projekte numatytų

tinkamų išlaidų vertės;

 projektui negali viršyti 700 000 Eur (be PVM), jei projekte numatytos

investicijos regioninio lygmens logistikos centrui kurti arba naudoto

esamą infrastruktūrą ilgalaikės nuomos pagrindu ir tai sudaro ne mažiau 80

proc. visų projekte numatytų tinkamų išlaidų vertės.
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Paramos intensyvumas:

 60 proc. paramos intensyvumas – projekto verslo plano įgyvendinimo

išlaidoms;

 100 proc. paramos intensyvumas – einamosioms projekto įgyvendinimo,

bendradarbiavimo, skatinamosios veiklos ir projekto bendrosioms išlaidoms.

 Parama skiriama nepažeidžiant nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo

reikalavimų (kai taikoma).

 Paramos lėšos išmokamos gali būti išmokamos 3 būdais: išlaidų

kompensavimo su avanso mokėjimu (avansas – iki 40 proc.), išlaidų

kompensavimo ir sąskaitų apmokėjimo būdu.
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Pagrindinės kompensuojamos išlaidos:

 statinių, susijusių su žemės ūko produkcijos gamyba ir sandėliavimu,

statyba, įskaitant ir logistikos centro įkūrimą;

 prekybos patalpų / ploto nuoma, įskaitant sandėliavimo ir logistikos;

 prekybinių baldų ir įrangos įsigijimo;

 statinių - prekybos vietų, logistikos centrų - paprastojo remonto išlaidos;

 internetinių parduotuvių sukūrimo;

 pakavimo-fasavimo bei perdirbimo įrangos įsigijimo;

 transportavimo (kuras, nuoma, paslaugos) iki 50 proc.;

 mobiliai prekybai būtinų transporto priemonių įsigijimo;

 darbo užmokesčio pardavėjams, projekto vadovui, logistikos centro

darbuotojui, išlaidos;

 skatinamosios veiklos išlaidos: interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo;

populiarinimo ar rinkodaros veiklos; prekės ženklo kūrimo; pardavimų

skatinimo reklamos.

 ir kt. išlaidos (Taisyklėse nurodyta išsamiau).
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Projektų atrankos kriterijai:

 projekto dalyvių, gaminančių ir (ar) perdirbančių žemės ūkio ir maisto

produkciją, skaičius:

• 5 ir daugiau – suteikiama 20 balų;                     

• nuo 3 iki 4 – suteikiama 15 balų.

 projekte numatyti šie prekybos būdai (galimybė pasirinkti kelis, gaunant iki 

40 balų): 

• tiesioginis produktų pristatymas vartotojams – suteikiama 15 balų;

• pardavimai ūkiuose – suteikiama 10 balų;

• naujų prekybos vietų ne  ūkiuose steigimas – suteikiami 15 balų.

 projekto grandinės dalyviai yra žemės ūkio

kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys –

suteikiama 5 balai.
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Projektų atrankos kriterijai:

 Projekto grandinės dalyviai tieks skirtinguose žemės ūkio sektoriuose

pagamintų ar perdirbtų produktų – suteikiama 10 balų:

• 3 produktus – 5 balai;

• daugiau kaip 3 produktus – 10 balų.

 suplanuotų prekybos vietų skaičius (pagal paramos paraiškoje numatytą prekybos

(arba) realizavimo vietų skaičių) – suteikiama ne daugiau kaip 20 balų:

• 1 prekybos vieta - 4 balai;

• 2 prekybos vietos – 8 balai;

• 3 prekybos vietos – 12 balų;

• 4 prekybos vietos – 16 balų;

• 5 ir daugiau prekybos vietų – 20 balų.

 Projektas įgyvendinamas be tarpininkų – suteikiama 5 balai.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 30 privalomų balų.
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Priemonės įgyvendinimas :

 Žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. 3D-386 “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 2021 metų“

patvirtinimo”

 2022 m. paraiškos priimamos nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Daugiau informacijos apie Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą galite rasti 

ŽŪM tinklalapyje:  www.zum.lrv.lt

Telefonas pasiteiravimui:

8 5 239 8477

nomeda.padvaiskaite@zum.lt
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