KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS GAUTI PARAMĄ PAGAL LIETUVOS KAIMO
PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PAGRINDINĖS PASLAUGOS
IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE“ VEIKLOS SRITIES „PARAMA
INVESTICIJOMS Į VISŲ RŪŠIŲ MAŽOS APIMTIES INFRASTRUKTŪRĄ“ VEIKLOS
„ASBESTINIŲ STOGŲ DANGOS KEITIMAS“ ĮGYVENDINIMO 2019 METAIS
TAISYKLES
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 „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama
investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklą „Asbestinių stogų dangos keitimas“
(toliau – Priemonė).
Paraiškos pagal KPP Priemonę priimamos nuo 2019 m. balandžio 1 d. iki 2019 m. gegužės
31 d.
Šiam KPP Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 3 325 819 Eur paramos lėšų.
KPP Priemonės atrankos kriterijai:
Eil. Nr.

1.
1.1.
1.2.
1.3.

2.

3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.

Projektų atrankos kriterijai

Balai pagal
Didžiausias
atskiras kriterijaus
balas
reikšmes

Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo kaimo vietovėje nepertraukiamai vykdo
profesinę ir (ar) ekonominę veiklą:
nuo 0,5 iki 1 metų
10
30
nuo 1 iki 2 metų
20
ilgiau kaip 2 metus
30
Investuojama į gyvenamąjį namą, kuriame gyvenamąją
vietą paraiškos pateikimo dieną deklaruoja bent vienas
asmuo, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
– turi negalią (pripažintas vidutinis ar sunkus neįgalumo
lygis);
10
10
– yra nedarbingas (pripažintas 0–55 proc.
darbingumas);
– yra sulaukęs pensinio amžiaus ir (arba) gauna
senatvės pensiją.
Pareiškėjas turi daugiavaikę šeimą (vaikai gyvena su
20
20
pareiškėju)
Pareiškėjas iki paramos paraiškos pateikimo dienos nepertraukiamai deklaravo
gyvenamąją vietą kaimo vietovėje:
– nuo 1 iki 2 metų
10
30
– nuo 2 iki 3 metų
20
– ilgiau kaip 3 metus
30
Pareiškėjas turi mažametį vaiką (-ų) iki 12 metų
10
10
(gyvenantį (-čių) kartu su pareiškėju)
Balų suma:
100
-

2
Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne
mažiau kaip 30 balų. Projektams, įvertintiems mažiau kaip 30 balų, parama neteikiama. Paramos
paraiškų atrankos pirmumo eilė sudaroma vadovaujantis Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.
KPP Priemonės įgyvendinimo taisyklės ir paraiškos forma patvirtintos Lietuvos Respublikos
žemės ūkio ministro 2019 m. kovo 18 įsakymu Nr. 3D-153 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020
metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos
srities „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų
dangos keitimas“ įgyvendinimo 2019 metais taisyklių patvirtinimo“.
Paraiškos pagal KPP Priemonę forma skelbiama Žemės ūkio ministerijos ir NMA interneto
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
Gamyklų g. 1, 68108 Marijampolė
(8 343) 97 959
skyrius
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, 08236 Vilnius
(8 5) 250 0464
Paraiška ir (arba) papildomi dokumentai turi būti pateikti asmeniškai pareiškėjo, per įgaliotą
asmenį arba atsiųsti registruotu paštu. Jeigu paraiška įteikiama pareiškėjo įgalioto asmens, asmuo
turi turėti notariškai patvirtintą įgaliojimą. Siųsdamas paraišką paštu, pareiškėjas privalo pasirašyti
kiekvieną paraiškos ir jos priedų lapą. Kitais būdais (pvz., neregistruotu paštu, per kurjerį, faksu
arba elektroniniu paštu ar pan.) paramos paraiškos ir kiti reikalaujami dokumentai nepriimami.
Paraišką galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo
internetine prieiga adresu https://zumis.lt. Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti
elektroninės formos (jeigu dokumentas pateiktas popieriuje, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas
kartu su paraiška). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos
paraiškas paskutinės dienos 12 val.
Pareiškėjas raštu ir žodžiu gali pateikti NMA klausimų dėl dalyvavimo KPP Priemonėje
tvarkos ir sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu ir kitų su paramos teikimu susijusius klausimų:
- telefonu: (8 5) 252 6999, 1841;
- faksu (8 5) 252 6945;
- elektroniniu paštu info@nma.lt;
- paštu adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius.

