Parama žemės ūkio sektorių
investicijoms į gamybą
2021-2022
Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija

Vilnius
2021
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Lietuvoje iš ha pagaminama mažiau nei Vakarų Europoje
Žemės ūkio naudmenų struktūra ir produkcijos vertė iš 1 ha (2020 m.)

▪
▪
▪
▪

Vidutinis ūkis – 19,5 ha
Vidutinis javų ūkis – 44 ha
SG vienam ŽŪN ha – 0,29
A/G* - 69/31 proc.

*Augalininkystės ir gyvulininkystės produkcijos santykis

Lenkija (1815 EUR/ha)

Latvija (798 EUR/ha)

Lietuva (1020 EUR/ha)

▪
▪
▪
▪

Vidutinis ūkis – 27,7 ha
Vidutinis javų ūkis – 87 ha
SG vienam ŽŪN ha – 0,26
A/G – 66/34 proc.

▪
▪
▪
▪

Vidutinis ūkis – 10,3 ha
Vidutinis javų ūkis – 11 ha
SG vienam ŽŪN ha – 0,66
A/G – 50/50 proc.

Belgija (6384 EUR/ha)

▪
▪
▪
▪

Vidutinis ūkis – 36,7 ha
Vidutinis javų ūkis – 21 ha
SG vienam ŽŪN ha – 2,79
A/G – 48/52 proc.
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Lietuva pati neapsirūpina kiauliena, vaisiais ir daržovėmis
Apsirūpinimas vietoje užauginta produkcija

39%

Šiltnamių
vaisiai ir
daržovės

51%

Lauko vaisiai
ir daržovės

51%

Kiauliena

110%

Paukštiena

155%
Pienas

277%

Galvijiena,
aviena

301%

Kitos
augalininkystės
šakos
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Didžiausią produkcijos vertę sukuria vienas sektorius
Bendrosios produkcijos vertė pagal subsektorius (2020 m.)
Pieninė galvijininkystė
14%
Mėsinė galvijininkystė, avininkystė,
ožkininkystė
5%
Kiaulininkystė
5%

Kitos augalininkystės šakos
67%

Paukštininkystė
6%

Sodininkystė, uogininkystė ir
daržininkystė (atviro ir uždaro grunto)
3%

Bendrosios produkcijos vertės pokytis per pastaruosius 5 metus: augo mėsinės galvijininkystės, avininkystės, ožkininkystės ir kitos augalininkystės
šakose (javai, rapsai, cukriniai runkeliai ir kt.)
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Parama sektoriams nebeatitinka poreikių
2000-2020 m. investicinės paramos struktūra
Pieninė galvijininkystė
301,3 €
Kitos augalininkystės šakos
392,5 €

Uždaro grunto daržovės
ir vaisiai
27,1 €
Sodininkystė, uogininkystė ir
daržininkystė (atviro grunto)
71,0 €

Galvijininkystė,
avininkystė, ožkininkystė

159,1 €

Paukštininkystė
40,4 €

Viso nuo 2000 m. investicinei paramai skirta daugiau kaip 1 mlrd. EUR

Kiaulininkystė
16,3 €
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Vartotojų lūkesčiai

Kokybiškas ir sveikas maistas

Švari aplinka (biofiltrai, alternatyvūs energijos
šaltiniai, mažiau trąšų ir pesticidų)
Gyvūnų gerovė
Kaimo gyvybingumas ir užimtumas
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Nauja paramos skirstymo strategija

Apsirūpinti vietoje užauginta kokybiška produkcija, labiau
remiant tuos subsektorius, kurių gaminama produkcija
neapsirūpiname
Didinti sektoriaus kuriamą pridėtinę vertę
Atkreipti didesnį dėmesį į atskiro subsektoriaus specifiką,
prisitaikant prie Žaliojo kurso iššūkių
Tikslingiau nukreipti lėšas
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2021-2022 m. investicijos į žemės ūkį – 227,6 mln. EUR
Metinė parama investicijoms į žemės ūkio valdas didėja 1,8 karto

160 mln. EUR
140
33,9 %
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20,4 %

62 mln. EUR
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20

2014-2020

2021-2022

114 mln. EUR
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2021-2022 m. parama investicijoms skaidoma atskiriems
subsektoriams

Pieninė
galvijininkystė

Mėsinė
galvijininkystė,
avininkystė,
ožkininkystė

Kiaulininkystė

Paukštininkystė

Sodininkystė,
uogininkystė ir
daržininkystė
(atviro grunto)

Uždaro grunto
daržovės ir
vaisiai

2000-2020 m. parama investicijoms buvo skiriama bendrai visam žemės ūkio sektoriui
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Daugeliui sektorių parama didėja
2000-2020 m. ir 2021-2022 m. investicinės paramos proporcijos
2%

Kiaulininkystė

12%
4%

Paukštininkystė

12%
3%

Uždaro grunto daržovės ir vaisiai

8%
7%

Sodininkystė, uogininkystė ir daržininkystė
(atviro grunto)

18%

30%

Pieninė galvijininkystė

45%

Mėsinė galvijininkystė, avininkystė,
ožkininkystė

15%
5%
39% Šio subsektoriaus rėmimas numatytas iš Modernizavimo

Kitos augalininkystės šakos*

fondo, iš kurio skiriama apie 30 mln. EUR

0%
0
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Orientacija į kokybinį ir kiekybinį žemės ūkio šuolį
Projektų atrankos prioritetai

▪

Gamybos didinimas

▪

Ekologinis ūkininkavimas

▪

Smulkių ir vidutinių ūkių plėtra

▪

Tvarus trąšų ir pesticidų naudojimas

▪

Kartų kaita

▪

Amoniako ir ŠESD* mažinimas

▪

Kooperacija

▪

Didesnė kokybė ir pridėtinė vertė

▪

Gyvūnų gerovė

▪

Skaitmeninių technologijų taikymas

Šiuolaikiškos, aplinkai ir kaimo gyventojams draugiškos fermos, paukštidės,
šiuolaikinės saugyklos su šaldymo ar mikroklimato įranga
* Šiltnamio efektą sukeliančios dujos
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Kas, kada ir kaip?

PARAIŠKŲ RINKIMAS:
▪ 2021-11-03 iki 2021-11-30 (KPP) –
mažesniems ir vidutiniams projektams
▪ 2021-12-01 iki 2021-12-30 (EURI) –
proveržio projektams

PARAIŠKŲ ATRANKA:

PARAIŠKŲ VERTINIMAS:
iki 3 mėnesių (įskaičiuojant paklausimus
pareiškėjui) nuo paramos paraiškų priėmimo
laikotarpio pabaigos. Taip pat prioritetinės
eilės sudarymas per 30 d.

▪

kai projekto vertė iki 300 000 Eur (be
PVM) – sprendimą dėl paramos
skyrimo arba neskyrimo priima NMA

▪

kai projekto vertė viršija 300 000 Eur
(be PVM) – sprendimą dėl paramos
skyrimo arba neskyrimo priima ŽŪM
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Kas, kada ir kaip?

SUTARČIŲ PASIRAŠYMAS:
paramos sutartys pasirašomos per 10 d. d.
(gali būti pratęsta iki 30 d. d., jeigu reikalinga
papildoma informacija) nuo sprendimo skirti
paramą

PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS:
projekto įgyvendinimo trukmė iki 24
mėnesių. Kai investicijos įsigyjamos
išperkamosios nuomos būdu, projekto
įgyvendinimo trukmė negali būti ilgesnė
kaip iki 2025 m. birželio 30 d.

APMOKĖJIMAS:
mokėjimo prašymai įvertinami ir teikiami
apmokėjimui per 30 d. d. nuo mokėjimo
prašymo gavimo NMA

Tikimės, kad pirmosios lėšos ūkininkus pasieks pirmąjį ateinančių metų pusmetį ir bus tikslingai bei sėkmingai panaudotos iki 2025 m. gruodžio 31 d.

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

