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SKYRIUS 1A
1.1 „Esamos situacijos analizė,
iššūkiai ir augimo potencialas“

1.2 „Ex ante vertinimo santrauka“

1.3 „Kiekvieno tematinio tikslo
rezultatų kiekvieno fondo atžvilgiu
santrauka“

1.4 „Preliminarūs asignavimai
pagal tematinius tikslus kiekvienam
Europos struktūriniam ir
investiciniam (ESI) fondui“

Finansų ministerijai (toliau – FM) pateikta
medžiaga, remiantis atlikta Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus SSGG analize

FM pateikta ex ante vertintojo − BGI
Consulting, parengta Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų
veiksmų programos projekto ex ante
vertinimo santrauka
Pagal Bendrųjų nuostatų reglamente
(toliau – BNR) apibrėžtus tematinius
tikslus nustatytos Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos projekto sąsajos su konkrečiais
tematiniais tikslais
Žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m.
veiksmų programos projekte finansiniai
ištekliai paskirstyti pagal EJRŽF Sąjungos
prioritetus, remiantis 2007–2013 m.
programavimo laikotarpio finansiniu
paketu

SKYRIUS 1B

EJRŽF, kaip ir kitų ESI fondų paramos
įgyvendinimui taikomos horizontaliosios
nuostatos ir politikos tikslai –
1.5 „Horizontaliųjų principų
taikymas“

Lietuvos žuvininkystės sektoriuje
horizontaliuosius principus 2014-2020
metų programavimo laikotarpyje
numatoma įgyvendinti vadovaujantis
Europos Sąjungos nustatytais
horizontaliaisiais prioritetais kartu siekiant
reformuotos Bendrosios žuvininkystės
politikos tikslų.

SKYRIUS 2 (1)
2.1 „Vidinis koordinavimas tarp ESI
fondų, su kitais ES ir nacionaliniais
finansavimo instrumentais ir EIB“

2.3 „Taikomų ex ante sąlygų
įgyvendinimo vertinimo santrauka“

2.4 „Naudojama metodika ir
instrumentai, siekiant užtikrinti
nuoseklų ir suderintą veiklos
peržiūros funkcionavimą“

Numatytos Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų
programos projekte numatytų konkrečių
uždavinių sąsajos – sinergijos,
papildomumas, takoskyros, su ESI fondais
ir kitais ES ir nacionaliniais finansiniais
instrumentais.
FM pateikta ex ante sąlygų įgyvendinimo
vertinimo santrauka. Šiai dienai yra
teigiamų pokyčių – dalis numatytų
veiksmų jau yra įgyvendinama ir (arba)
artimiausiu laiku bus įgyvendinta, todėl
planuojame reguliariai informuoti FM
apie ex ante neįvykdytų sąlygų
įgyvendinimo pokyčius.
FM pateikta informacija apie pagal
Europos Komisijos rekomendacijas
pasirinktų rodiklių numatomą taikymą,
siekiant užtikrinti optimalų Lietuvos
žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų
veiksmų programos įgyvendinimą.

SKYRIUS 2 (2)

2.5 „Administracinių gebėjimų
stiprinimas“

2.6 „Planuojami veiksmai paramos
gavėjų administracinei naštai
sumažinti“

Remiantis 2007-2013 metų programavimo
laikotarpio patirtimi ir konsultuojantis su
Nacionaline mokėjimo agentūra prie LR
žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA),
FM pateikta informacija apie planuojamą
vadovaujančios institucijos (ŽŪM),
tarpinės vykdymo institucijos, kitų
paramos administravime dalyvaujančių
subjektų, o taip pat pareiškėjų
administracinių gebėjimų stiprinimą 20142020 m. programavimo laikotarpiu.
Derinant ir konsultuojantis su NMA, FM
pateikta informacija apie 2014-2020 m.
programavimo laikotarpiu planuojamus
veiksmus paramos gavėjų administracinei
naštai sumažinti, įvertinus dabartinio
programavimo laikotarpio patirtį.

SKYRIUS 3 (1)
FM pateikta informacija apie tolesnę
ŽRVVG veiklos plėtrą 2014-2020 metų
programavimo laikotarpyje, remiantis
BIVP principais.
3.1.1 „Bendruomenės inicijuojama
vietos plėtra (BIVP)“

3.1.2 „Integruotos teritorinės
investicijos (ITI)“

Taip pat – po konsultacijų su Kaimo
plėtros departamentu planuojama sudaryti
galimybes kaimo vietovių ir žuvininkystės
regionų vietos plėtros strategijų
įgyvendinimui taikyti ir daugiafondžio
finansavimo principą – paramą skiriant iš
EŽŪFKP ir EJRŽF.
Nenumatoma įgyvendinti, taikant EJRŽF
paramą.

SKYRIUS 3 (2)
3.1.3 „Tvari miestų plėtra, įskaitant
miestus, kuriuose bus įgyvendinami
integruoti tvarios miestų plėtros
veiksmai“

3.1.4 „Prioritetinės fondų
bendradarbiavimo sritys, taip pat
kur tinkama, planuojamų investicijų
indėlis į makroregionines ir Baltijos
jūros regiono strategijas“

Nenumatoma įgyvendinti, taikant EJRŽF
paramą.

Pasirenkant Lietuvos žuvininkystės
sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų
programos projekto konkrečius uždavinius
ir atitinkamas priemones, atsižvelgta ir į
susijusių makro-regioninių ir jūrų baseinų
strategijų, pirmiausia – į Europos
Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos
(toliau – ES BJRS), keliamus tikslus ir
uždavinius. Konkrečiomis EJRŽF
priemonėmis daugiausia planuojama
prisidėti prie ES BJRS pirmojo tikslo –
„išsaugoti jūrą“, įgyvendinimo.

SKYRIUS 4

4.1 „Esamų elektroninio keitimosi
duomenimis sistemų įvertinimas ir
planuojami veiksmai, kuriais būtų
sudarytos sąlygos paramos
gavėjams ir už programų valdymą ir
kontrolę atsakingoms institucijoms
visa informacija keistis vien
elektroninio keitimosi duomenimis“

Konsultuotasi su NMA. FM pateikta
informacija apie planuojamus veiksmus,
kuriais bus kuriama ir diegiama ES
paramos Lietuvos žuvininkystės sektoriui
administravimo informacinė sistema,
siekiant BNR keliamo tikslo – sudaryti
sąlygas visa informacija keistis vien
elektroninio keitimosi duomenimis.

Ačiū už dėmesį!
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