
 

Lietuvos 2014–2020 m. Partnerystės sutarties 

projektas  
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(EŽŪFKP)   
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 2014-01-16  



EŽŪFKP taikymo teritorija 

 

• Kaimo vietovė – viensėdžiai, kaimai, miesteliai ir 

miestai iki 6 tūkst. (išskyrus savivaldybių centrus). 

 

• Kaimo vietovės užima 97 proc. Lietuvos teritorijos.  

 

• Kaimo vietovėse gyvena 31 proc. Lietuvos gyventojų. 
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Teminiai tikslai (TT) ir EŽŪFKP 
EŽŪFKP (ES dalis) – 5,569 mlrd. Lt 

1.mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas – 3,34 %; 

2.informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės 

gerinimas – 0,23 %; 

3.MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus 

(EJRŽF) konkurencingumo didinimas – 41,47 %; 

4.perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos 

visuose sektoriuose rėmimas – 7,22 %; 

5.prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas – 12,21 

%; 

6.aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas – 12,21 %; 

7.tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

šalinimas; 

8.užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas – 8,34 %; 

9.socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu – 9,78 %; 

10.investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą – 0,93 %; 

11.institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas. 
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1 TT: „Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 

skatinimas“  

Sąsaja su EŽŪFKP: 

1 ES kaimo plėtros prioritetas: „Žinių perteikimo ir inovacijų žemės ūkyje, miškininkystėje 

ir kaimo vietovėse skatinimas“. 

 

Siekiama:  

-bendradarbiavimo tarp mokslo, konsultavimo institucijų ir žemės ūkio produkcijos gamintojų; 

mokslo rezultatų komercializacijos;  

-inovacijų sklaidos žemės ūkio, miškininkystės ir alternatyvios veiklos sektoriuose. 

 

EŽŪFKP priemonės: 

-„Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ – 

planuojama apie 13,5 mln. Lt; 

-„Bendradarbiavimas“ – planuojama apie 172,3 mln. Lt (su veiklos rezervo lėšomis).  

 

1 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis su veiklos rezervo lėšomis):  

EŽŪFKP – 3,34 proc. , t.y. 185,8 mln. Lt (iš jų rezerve – 40,4 mln. Lt). 
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2 TT: „Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, 

naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas“  

Sąsaja su EŽŪFKP: 

6 ES kaimo plėtros prioritetas: „Socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir 

ekonominė plėtra kaimo vietovėse“. 

 

Siekiama: 

- gerinti prieigą prie interneto ir skatinti naudojimąsi juo atitolusiose ir retai gyvenamose 

kaimo vietovėse. 

 

EŽŪFKP priemonė: 

„Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ (veiklos sritis, skirta 

plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai).  

 

2 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 0,23 proc., t.y. 13 mln. Lt 
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3 TT: „MVĮ bei ŽŪ sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 

sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas“ (1) 

3TT SKIRTAS TIK ŽEMĖS ŪKIO VERSLAMS! 

Sąsaja su EŽŪFKP: 

2 ir 3 ES kaimo plėtros prioritetai: 

-2 prioritetas „Ūkių perspektyvumo ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumo visuose 

regionuose didinimas, taip pat inovacinių ūkių technologijų ir tvaraus miško valdymo 

skatinimas“ 

-3 prioritetas: „Maisto tiekimo grandinės organizavimo skatinimas, įskaitant žemės ūkio 

produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“. 

 

Siekiama: 

-didinti pirminės žemės ūkio produkcijos konkurencingumą; 

-remti išskirtinės kokybės produktų gamybą; 

-skatinti gamintojų integraciją į maisto tiekimo grandinę; 

-padidinti žemės ūkio ir maisto produktų eksporto vertę.  
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3 TT: „MVĮ bei ŽŪ sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės 

sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas“ (2) 

EŽŪFKP priemonės: 

-„Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos“ – planuojama apie 5,2 mln. Lt 

-„Investicijos į materialųjį turtą“ (valdų modernizavimas, perdirbimas, rinkodara, 

vandentvarka, žemės konsolidacija) – planuojama apie 1 mlrd. 703,6 mln. Lt (su veiklos 

rezervo lėšomis). 

-„Ūkio ir verslo plėtra“ (smulkūs ūkiai, jaunieji ūkininkai) – planuojama apie 509 mln. Lt 

-„Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas“ – planuojama apie 102 mln. Lt 

-„Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas – planuojama apie 5,2 mln. Lt 

 

 

3 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 41,74 proc., t.y. 2 mlrd. 325 mln. Lt (iš jų rezerve – 212 mln. Lt). 
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  4 TT: „Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių 

technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas“  

Sąsaja su EŽŪFKP: 

5 ES kaimo plėtros prioritetas: „Efektyvaus išteklių naudojimo skatinimas ir perėjimo prie klimato kaitai 

atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės 

sektoriuose rėmimas“ 
 

Siekiama:  
-plėsti miškų plotą; 

-tobulinti ūkinių gyvūnų laikymo praktiką; 

-skatinti biodujų gamybą; 

-telkti medienos biomasę. 
 

EŽŪFKP priemonės (ES dalis): 

-„Investicijos į materialųjį turtą“ – planuojama apie 92 mln. Lt 

-„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ – planuojama apie 281 mln. Lt 

-„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ – planuojama skirti apie 29 mln. Lt 
 

4 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 7,22 proc. (402 mln. Lt) 
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5 TT: „Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir 

valdymo skatinimas“ ir  

6 TT: „Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas 

(1) 

 

 

Sąsaja su EŽŪFKP: 

4 ES kaimo plėtros prioritetas: „Su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų 

atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas“. 
 

Siekiama:  

-diegti ekologinio ir aplinkai draugiško ūkininkavimo sistemas (didinti sertifikuotų išskirtinės 

kokybės, taip pat ekologinės gamybos produktų vertę); 

-diegti aplinkai draugiškas gyvulininkystės technologijas; 

-atkurti ir saugoti ekosistemas, bioįvairovę, Natura2000; 

-saugoti nykstančias senąsias gyvulių ir naminių paukščių veisles. 
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5 TT: „Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir 

valdymo skatinimas“ ir  

6 TT: „Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo 

skatinimas“ (2) 
EŽŪFKP priemonės: 

„Investicijos į materialųjį turtą“ (ne pelno investicijos į aplinkosaugą, aukštos gamtinės 

vertės vietovės) – planuojama apie 9 mln. Lt 

„Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ (miškų gaisrų 

prevencija, miškų ekosistemos) – planuojama apie 48,44 mln. Lt 

„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ (bioįvairovė) – planuojama apie 115,77 mln. Lt 

„Ekologinis ūkininkavimas“ – planuojama apie 425 mln. Lt  

„NATURA2000“ – planuojama apie 17 mln. Lt  

„Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių – planuojama 

apie 743,3 mln. Lt 

„Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas“ – 1,96 mln. Lt 

 

5 ir 6 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 24,42 proc. (1 mlrd. 360 mln. Lt) 
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8 TT: „Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas“   

8TT SKIRTAS TIK NE ŽEMĖS ŪKIO VERSLAMS! 

Sąsaja su EŽŪFKP: 

6 ES kaimo plėtros prioritetas: „Socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir 

ekonominė plėtra kaimo vietovėse“. 
 

Siekiama: 

-didinti užimtumą ne žemės ūkio sektoriuje, išskirtinį dėmesį teikiant jaunimui; 

-labai mažų ir mažų įmonių, nesusijusių su žemės ūkio veikla, kūrimosi ir plėtros; 

-labai mažų, mažų ir vidutinių miškininkystės sektoriaus įmonių kūrimosi ir plėtros. 
 

EŽŪFKP priemonės:  

  „Ūkio ir verslo plėtra“ (ne žemės ūkio verslai) – planuojama 451,7 mln. Lt 

  „Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą, sutelkimą 

bei jų rinkodarą“ – planuojama 12,8 mln. Lt 
 

8 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 8,34 proc. (464,5 mln. Lt) 
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9 TT: „Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu“   

Sąsaja su EŽŪFKP: 

6 ES kaimo plėtros prioritetas: „Socialinės įtraukties skatinimas, skurdo mažinimas ir 

ekonominė plėtra kaimo vietovėse“. 
 

Siekiama: 

- padidinti pagrindinių paslaugų prieinamumą;  

- gerinti nedidelio masto infrastruktūrą; 

- plėsti LEADER iniciatyvas (skatinti bendruomeninį ir socialinį verslumą, socialinę įtrauktį). 
 

EŽŪFKP priemonės (EŽŪFKP ES dalis):  

  „LEADER“ – planuojama 334,2 mln. Lt; 

  „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ – planuojama          

210,4 mln. Lt (su veiklos rezervo lėšomis). 
 

9 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 9,78 proc. (544,6 mln. Lt) (iš jų 68 mln. Lt rezerve). 
 

EŽŪFKP lėšos plačiajuosčio ryšio infrastruktūrai nurodytos prie TT2.   
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10 TT: „Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą 

gyvenimą“   

Sąsaja su EŽŪFKP: 

1 ES kaimo plėtros prioritetas: „Žinių perteikimo ir inovacijų žemės ūkyje, miškininkystėje 

ir kaimo vietovėse skatinimas“. 

 

Siekiama:  

-didinti dirbančiųjų žemės ūkio, ne žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose žinias, susijusias 

su inovacijų diegimu, verslo organizavimu, aplinkosauga. 

  

EŽŪFKP priemonė:  

  „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ – planuojama 51,8 mln. Lt 

 

10 TT finansavimas 2014–2020 m. (EŽŪFKP ES dalis): 

EŽŪFKP – 0,93 proc. (51,8 mln. Lt) 
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Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos rengimo  

ir Ex ante vertinimo terminai 

Lietuvos KPP 2014–2020 m. projektas: 

Galutinio projekto parengimas ir pateikimas Europos Komisijai – 2014 m. kovo-balandžio mėn.; 

Programos tvirtinimas Europos Komisijoje – 2014 rugsėjo–spalio mėn. 

 

 

Lietuvos KPP 2014–2020 m. ex ante vertinimas: 

Galutinės ataskaitos projektas  - 2013-12-20; 

Galutinis suderinimas - 2014 m. kovo-balandžio mėn.  
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Ačiū už dėmesį 
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