Išmoktos gyvenimo pamokos tvarkant
ir prižiūrint nuosavus miškus: patirties
sklaida įgyvendinant KPP programą
miškininkystėje

Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos įgyvendinimas
Skirta paramos lėšų

26 542 688 Eur

Surinkta paraiškų

902 vnt.

Prašoma paramos suma

17 195 583

Patvirtinta paraiškų

697 vnt.

Patvirtinta paramos suma

13 205 839 (50 proc.)

NMA duomenys 2020-09-10

Išmokėta paramos suma

5 574 706

Tęstiniai KPP
2004–2006 ir KPP
2007–2013
įsipareigojimai

Skirta paramos lėšų

34 683 153 Eur

Surinkta ir patvirtinta paraiškų

15 597 vnt.

Prašoma patvirtinta paramos
suma

23 958 287 (69 proc.)

Išmokėta paramos suma

23 946 254 (69 proc.)

Veiklos sritis
„Miško veisimas“

NMA duomenys 2020-09-10

(21 proc.)
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų
programos įgyvendinimas
Skirta paramos lėšų

10 588 235 Eur

Surinkta paraiškų

136 vnt.

Prašoma paramos suma

2 197 387

Patvirtinta paraiškų

99 vnt.

Patvirtinta paramos suma

1 802 047

(17 proc.)

NMA duomenys 2020-09-10

Išmokėta paramos suma

1 699 420

(16 proc.)

Veiklos sritis
„Investicijos, kuriomis
didinamas miškų
ekosistemų atsparumas ir
aplinkosauginė vertė“

Skirta paramos lėšų

7 084 801 Eur

Surinkta paraiškų

1 104 vnt.

Prašoma paramos suma

10 918 705

Patvirtinta paraiškų

688 vnt.

Patvirtinta paramos suma

4 553 562

(64 proc.)

Išmokėta paramos suma

4 049 808

(57 proc.)

Veiklos sritis
„Miškams padarytos
žalos prevencija ir
atlyginimas“

NMA duomenys 2020-09-10
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Ką padarėme 2020 metais

 Padidinta vienkartinė kompensacinė išmoka už planuojamą išugdyti
jaunuolyno hektarą nuo 253 Eur iki 343 Eur;
 Padidinti miško veisimo, įveisto miško priežiūros, apsaugos ir ugdymo
išmokų dydžiai už hektarą.
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Ką padarėme 2020 metais
Medžių rūšys

Miško įveisimo
Miško įveisimo Miško priežiūros, apsaugos ir Miško priežiūros,
išmoka Eur už 1 ha išmokos dydžio ugdymo kasmetinė išmoka Eur
apsaugos ir
pokytis Eur
už 1 ha
ugdymo išmokos
dydžio pokytis Eur
2019 m. 2020 m.
2019 m.
2020 m.

Paprastoji pušis

1273

1425

152

405

433

28

Paprastoji eglė

1169

1283

114

326

352

26

Karpotasis ir
plaukuotasis beržai,
paprastasis skroblas

1192

1254

62

150

164

14

Juodalksnis

1196

1246

50

150

163

13

2512

2578

66

258

281

23

3116

3207

91

278

302

24

3182

3170

-12

221

240

19

3576

3651

75

294

317

23

2121

2172

51

173

186

13

2763

2841

78

189

203

14

Europinis ir plačiažvynis
maumedžiai
Paprastasis klevas,
paprastasis uosis,
kalninė guoba,
paprastasis skirpstas,
paprastoji vinkšna
Mažalapė liepa
Bekotis ir paprastasis
ąžuolai, paprastasis
bukas
Drebulė
Hibridinė drebulė
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Mažo lėšų įsisavinimo priežastys

2014–2020 m.
programos laikotarpiu
parama miško
veisimui
nebeteikiama miškų
urėdijoms
(reglamento nuostata)

Nuo 2004 m., kai
buvo pradėtas miško
įveisimo finansavimas
ES lėšomis, įveista
virš 28 tūkst. ha
miško;
dauguma norinčių
veisti mišką jau
pasinaudojo galimybe

Pirkimo ir (arba)
importo pridėtinės
vertės mokesčio
(PVM),
nekompensavimas
paramos lėšomis

Nebemokama
prarastųjų pajamų
kompensavimo
išmoka, veisiant
mišką žemės ūkio
paskirties žemėje,
kaip 2007 -2013 m.
programiniu
laikotarpiu

Žemės plotas,
kuriame galima veisti
mišką, yra baigtinis ir
konkuruoja su žemės
ūkiui veiklai
naudojamais plotais

Išaugusi žemės ūkio
paskirties žemės kaina,
todėl žemės savininkams
palankiau ją parduoti ar
nuomoti žemės ūkio veikla
užsiimantiems subjektams
bei gauti naudą trumpuoju
laikotarpiu, o ne apželdinti
mišku, kur investicijų
atsipirkimo laikas yra
gerokai ilgesnis

Mažesnį pareiškėjų
aktyvumą ir lėtesnį
paramos mokėjimą
lėmė 2017 m. vasarą
bei rudenį užsitęsę
ilgalaikiai lietūs bei jų
pasekmės, buvo
paskelbta ekstremali
situacija, vertusi atidėti
miško įveisimo pradžią.

Išmokų dydžiai
nebeatitiko rinkos
kainų
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Kvietimas diskusijai
 Ką turime padaryti, kad būtų geriau?
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ
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