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SEKCIJA 1A 

1.1 dalis „Esamos situacijos analizė, 

iššūkiai ir augimo potencialas“ 

Atspindėtas suderinamumas su Kaimo 

plėtros programai (toliau – KPP) rengti 

skirtos SSGG analizės pirminėmis 

išvadomis 

1.2 dalis „Ex ante vertinimo 

santrauka“ 

Atspindėtas suderinamumas su KPP rengti 

skirto ex ante vertinimo pirminėmis 

išvadomis 

1.3 dalis „Kiekvieno tematinio 

tikslo rezultatų ESI fondo atžvilgiu 

santrauka“ 

Atspindėtas suderinamumas su kaimo 

plėtros politikos prioritetais ir 

pagrindiniais laukiamais šios politikos 

įgyvendinimo rezultatais 

1.4 dalis „Preliminarus finansinių 

išteklių pasiskirstymas pagal 

tematinius tikslus kiekvienam ESI 

fondui“ 

PAGRINDINIAI SUNKUMAI: 
• Vis dar nėra galutinio sprendimo dėl 

daugiamatės finansinės perspektyvos (DFP)– 

tai sukelia sunkumų siekiant tinkamai 

paskirstyti EŽŪFKP lėšas; 

• Nacionaliniame lygmenyje vis dar nėra 

galutinio sprendimo dėl lėšų paskirstymo tarp 

BŽŪP I ir II ramsčių. 



SEKCIJA 1B 

1.5 dalis „Horizontaliųjų principų 

taikymas“ 

Atspindėtas suderinamumas su: 

• patirtimi, sukaupta įgyvendinant KPP 

priemones 2007-2013 m. laikotarpiu; 

 

• kaimo plėtros politikos tikslais ir 

prioritetais; 

 

•  KPP, skirtos 2014-2020 m. laikotarpiui,  

rengimo proceso pirminiais rezultatais; 

 

• bendradarbiavimo su socialiniais 

partneriais tradicijomis (įskaitant 

Lietuvos kaimo tinklo (LKT) vaidmenį 

bei pristatant diskusijų su LKT dėl 

partnerystės sutarties ir KPP rengimo 

eigą). 



SEKCIJA 2 (1) 

2.1 dalis „ESI fondų koordinavimas 

su kitais ES ir nacionaliniais 

finansavimo instrumentais bei EIB“ 

Atspindėtas suderinamumas su KPP rengimo 

proceso pirminiais rezultatais  

+ 

Sinergijos tarp kaimo plėtros politikos 

(BŽŪP II ramsčio) ir tiesioginių išmokų, 

rinkos reguliavimo priemonių, geros 

agrarinės ir aplinkosauginės būklės bei 

valdymo reikalavimų  palaikymo, klimatui ir 

aplinkai naudingos žemės ūkio veiklos ir kitų 

iniciatyvų, finansuojamų pagal BŽŪP I 

ramstį 

2.3 dalis „Ex ante sąlygos“ 

2.4 dalis „Naudojama metodika ir 

instrumentai, siekiant užtikrinti 

nuoseklų ir suderintą veiklos 

peržiūros funkcionavimą“ 

Atspindėtas suderinamumas su KPP rengti 

skirto ex ante vertinimo pirminėmis 

išvadomis 

Atspindėtas suderinamumas su KPP 

rengimo proceso pirminiais rezultatais ir 

informacija, pagal kompetenciją parengta 

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie 

Žemės ūkio ministerijos (NMA) 



SEKCIJA 2 (2) 

2.5 dalis „Administracinių gebėjimų 

stiprinimas“ 

Pateikta informacija tiek apie personalo, 

tiek apie pareiškėjų / paramos gavėjų 

administracinių gebėjimų stiprinimą, kuri 

pagrįsta Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir 

NMA patirtimi ir planais 2014-2020 m. 

programavimo laikotarpiui 

2.6 dalis „Planuojami veiksmai 

paramos gavėjų administracinei 

naštai mažinti“ 

Pateikta informacija, parengta 

atsižvelgiant į tai, kokių veiksmų NMA 

jau ėmėsi 2007-2013 m. laikotarpiu, taip 

pat į tai, kokie šiuo klausimu numatomi 

veiksmai 2014-2020 metų laikotarpiu 



SEKCIJA 3 (1) 

3.1.1 dalis „Bendruomenės 

inicijuojama vietos plėtra (BIVP)“ 

Ne ŽŪM kompetencija 
3.1.2 dalis „Integruotos teritorinės 

investicijos (ITI)“ 

Pagrindiniai sunkumai: 

 
• Daug pastangų ir diskusijų buvo 

sukoncentruota į siekį surasti metodą, kaip 

įgyvendinti daugiafondį BIVP  modelį, į kurį, 

įvertinant galimas sinergijas tarp remtinų 

veiklų, būtų įtraukti visi ESI fondai; 

 

• Buvo priimtas sprendimas palikti atviras 

duris pilotiniams projektams, apjungiantiems 

duagiafondį požiūrį pagal EŽŪFKP ir EJRŽF. 



SEKCIJA 3 (2) 

3.1.3 dalis „Tvari miestų plėtra“ Ne ŽŪM kompetencija 

3.1.4 dalis „Europos Sąjungos 

Baltijos jūros regiono strategija 

(ESBJRS)“ 

Atspindėtas suderinamumas su diskusijų, 

inicijuotų įgyvendinant ESBJRS 

prioritetinės sritis AGRI veiksmą 

„Stiprinti bendrą kaimo plėtros strategijų 

įgyvendinimą“ (koordinuoja ŽŪM), 

rezultatus, identifikuojant galimai su 

ESBJRS prioritetais ir tikslais susijusias 

finansuotinas iniciatyvas 



SEKCIJA 4 

4.1 dalis „Esamų elektroninio 

keitimosi duomenimis sistemų 

įvertinimas ir planuojami veiksmai 

2014-2020 metų laikotarpiui“ 

Pateikta informacija, parengta 

atsižvelgiant į tai, kokių veiksmų NMA 

jau ėmėsi 2007-2013 m. laikotarpiu, taip 

pat į tai, kokie šiuo klausimu numatomi 

veiksmai 2014-2020 metų laikotarpiu 



Dėkojame už dėmesį! 
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