PARAMOS PRIEMONĖS KAIMO PLĖTRAI
2014 – 2020 METAIS

2013 m. liepos mėn.
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2014-2020 m. kaimo plėtros finansinė perspektyva




•
•

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. planuojamas biudžetas – 6,599 mlrd. Lt, iš jų:
ES dalis – 4,949 mlrd. Lt;
LT dalis – 1,649 mlrd. Lt.
Privalomi įsipareigojimai:
Ne mažiau kaip 5 proc. EŽŪKPF lėšų turi būti skiriama LEADER programai;
Ne mažiau kaip 30 proc. EŽŪKPF lėšų turi būti skirta klimato kaitos švelninimui bei
prisitaikymui prie jos ir žemės valdymui pagal agrarinės aplinkosaugos ir klimato,
ekologinio ūkininkavimo ir išmokų vietovėms, kuriose esama gamtinių ar kitokių
specifinių kliūčių, priemones.
• KPP 2004 – 2006 ir 2007 – 2013 m. tęstiniai įsipareigojimai – 0,307 mlrd. Lt.
 Ne daugiau kaip 4 proc. EŽŪKPF lėšų Techninei pagalbai.
 Veiklos lėšų rezervas (performance reserve) – 7 proc.
•

Iki 10 proc. kaimo plėtros lėšų turi būti skiriama miškų ūkio priemonių finansavimui (pagal LRV sprendimą
„Dėl Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012–2020 metų programos patvirtinimo“)

 ES lėšų likutis – 2,688 mlrd. Lt (viso – 3,607 mlrd. Lt)
(atėmus privalomus įsipareigojimus, lėšas tęstiniams įsipareigojimams vykdyti, Techninės paramos
lėšas, veiklos lėšų rezervą, tačiau neįvertinus lėšų, reikalingų miškų ūkio priemonėms finansuoti)
Paramos priemonėms įgyvendinti galimas didesnis finansavimas, perskirsčius iki 15 proc. I
ramsčiui skirtų lėšų
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Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės
I variantas (neperskirstant lėšų tarp ramsčių)
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Žinių perdavimas ir informavimo veikla (15
str.);
Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir
ūkininkų pavadavimo paslaugos (16 str.);
Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
schemos (17 str.);
Investicijos į materialųjį turtą (18 str.);
Stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių
paveikto žemės ūkio gamybos potencialo
atkūrimas
ir
atitinkamų
prevencinių
priemonių diegimas (19 str.);
Ūkio ir verslo plėtra (20 str.);
Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse (21 str.);
Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų
gyvybingumo gerinimą (22-27 str.);
Gamintojų grupių įsikūrimas (28 str.);

10. Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.);
11. Ekologinis ūkininkavimas (30 str.);
12. Su
„Natura 2000“ ir Vandens pagrindų
direktyva susijusios išmokos (31 str.);
13. Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitokių specifinių kliūčių (32 str.);
14. Gyvūnų gerovė (34 str.);
15. Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir
miškų išsaugojimas (35 str.);
16. Bendradarbiavimas (36 str.);
17. Rizikos valdymas (37 str.);
18. Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas (38 str.);
19. Tarpusavio pagalbos fondai gyvūnų bei augalų
ligų ir su aplinka susijusių įvykių atvejais (39
str.);
20. Pajamų stabilizavimo priemonė (40 str.);
21. LEADER programa (II antraštinė dalis, 2
skirsnis)
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Aplinkosauga ir klimatas
(18 str.) Investicijos į materialųjį turtą:
„Prieigos prie miško žemės gerinimas“.
(23 str.) Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas.
(25 str.) Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių prevencija ir jų
padarytos žalos miškui atlyginimas.
(26 str.) Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir
aplinkosauginė vertė.
(27 str.) Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų perdirbimą
bei jų rinkodara.
(29 str.) Agrarinė aplinkosauga ir klimatas.
(30 str.) Ekologinis ūkininkavimas.
(31 str.) Su „Natura 2000“ susijusios išmokos.
(32 str.) Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių.
(35 str.) Miškų aplinkosaugos ir klimato paslaugos ir miškų išsaugojimas
(Atsisakoma).
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Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“ veiklos
„Prieigos prie miško žemės gerinimas“ suderinamumas su
prioritetais
P2. Didinti visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą ir ūkių perspektyvumą

P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas

P6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse
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Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“ veiklos
„Prieigos prie miško žemės gerinimas“ (18 str.) (1)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 2A, 6A.
Lėšos (mln. Lt.)

5 mln. Lt

Tinkami pareiškėjai

1. priėjimo prie miško žemės gerinimas, įrengiant ar rekonstruojant miško kelius su žvyro
danga;
2. miško sausinimo sistemų įrengimas ir rekonstrukcija remiama vietovėse,
nepriklausančiose „Natura 2000“ tinklui
Miškų valdytojai, savivaldybės ir jų asociacijos.

Tinkamumo kriterijai

1.

Remiamos sritys

Apribojimai

Pareiškėjas turi pateikti miško valdos, į kurią bus investuojama, miškotvarkos projektą
su suprojektuotomis priemonėmis, kurioms prašoma paramos;
2. Pateikiamas infrastruktūros įrengimo projektas, kai toks projektas yra privalomas pagal
teisės aktų reikalavimus
Sausinimo sistemų įrengimas neremiamas NATURA 2000 teritorijose ir didelės gamtinės
vertės teritorijose.
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Priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities
„Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo
infrastruktūra“ veiklos
„Prieigos prie miško žemės gerinimas“ (18 str.) (2)
Tinkamos
išlaidos

finansuoti 1.
2.

Paramos intensyvumas

miškų infrastruktūros statybos ir rekonstrukcijos išlaidos
bendrosios išlaidos

Paramos intensyvumas iki 50 proc.

Parama pagal šią priemonę turi būti skiriama nepažeidžiant 2006 m. gruodžio 15 d.
Priemonės
Komisijos reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de
suderinamumas
(de minimis, valstybės minimis pagalbai.
pagalba)
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Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimas (22 str.)
KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2007-2013 M.
Priemonė

Lėšos (mln. Lt.)

Pirmas žemės ūkio paskirties apželdinimas
mišku
Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos
žemės ūkio paskirties apželdinimas mišku

362,87

Planuotas pasiekti rodiklis (pareiškėjų skaičius 5848 vnt. (2828
vnt.), apželdintas žemės plotas 24835 ha (17231,79 ha))
Miškininkystės potencialo atkūrimas
prevencinių priemonių įdiegimas

ir
51,79

Planuotas pasiekti rodiklis (pareiškėjų skaičius 75 vnt. (195 vnt.),
paremto miško plotas 1000 ha (1182 ha))
Pelno nesiekiančios investicijos miškuose

34,53

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2014-2020 M.
Priemonė
Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas
(23 str.)

Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių, įskaitant
kenkėjų antplūdžius ir ligų protrūkius,
katastrofinius įvykius ir su klimatu susijusių
pavojų prevencijai ir jų padarytos žalos
miškams atlyginimas (25 str.)

34,70

Paramos gavėjų skaičius. Paremto miško plotas.
Investicijos, kuriomis didinamas miškų
ekosistemos atsparumas, aplinkosauginė
vertė ir klimato kaitos švelninimo
potencialas (26 str.)

Paremtų projektų skaičius. Paremto miško plotas.

Miškų ekonominės vertės didinimas

Investicijos
į
naujas
miškininkystės
technologijas ir miško produktų perdirbimą
bei rinkodarą (27 str.)

Planuotas pasiekti rodiklis (paremtų projektų skaičius 122 vnt. (179
vnt.))

243,13

Paramos gavėjų skaičius. Apželdintos žemės plotas.

Planuotas pasiekti rodiklis (pareiškėjų skaičius 100 vnt. (89 vnt.),
paremto miško plotas 2000 ha (998 ha))
50,78

Lėšos (mln. Lt.)

23,14

34,02

Paremtų projektų skaičius.
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Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo
gerinimas (22 str.) (apima 23, 25, 26, 27 straipsnius)
suderinamumas su prioritetais
P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas

P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose
P6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse
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Miškų įveisimas ir miškingų plotų kūrimas (23 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 5E
Lėšos (mln. Lt.)
Tinkami pareiškėjai

243,13
Privačios žemės valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamumo
kriterijai 1. Parama skiriama veisiant mišką tiek žemės ūkio, tiek ne žemės ūkio paskirties žemėje, kurioje miškas
programos lygmeniu
veisiamas pirmą kartą (prieš tai neaugo) ir kurios našumas neviršija 25 balų;
2. Sodinamų augalų rūšys atitinka būtiniausius aplinkos reikalavimus;

1. Parama neteikiama kalėdinių eglučių auginimui;
2. Parama neteikiama greitai augančių medžių plantacijų auginimui.
3. Valstybinės žemės atveju parama gali būti skiriama tik tuo atveju, jei tokią žemę valdanti įstaiga yra
privati įstaiga arba savivaldybė.
4. Parama valdžios institucijoms priklausančios žemės apželdinimui mišku teikiama tik įveisimo išlaidoms
padengti.
Tinkamos finansuoti išlaidos Kompensacijos teikiamos už: miško įveisimą; metinė išmoka už įveisto miško priežiūrą ir apsaugą; prarastas
pajamas. Metinė miško priežiūros ir apsaugos išmoka bei prarastų pajamų kompensacija mokama iki 15
metų.
Apribojimai

Paramos intensyvumas

Kompensacijos dydis už ha nustatomas atsižvelgiant į rūšinę želdinių sudėtį ir vietovės palankumą
ūkininkauti (iki 100 proc.)

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
Priemonės suderinamumas
(de
minimis,
valstybės de minimis pagalbai (OL 2006 L 379)
pagalba)
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Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių
prevencija ir jų padarytos žalos miškui atlyginimas (25 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4a, 4b, 4c
Lėšos (mln. Lt.)

34,70

Remiamos sritys

Miškų gaisrų, stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir atlyginimas

Tinkami pareiškėjai

Privačių ir valstybinių miškų valdytojai ir jų asociacijos.

Tinkamumo kriterijai

1. Parama prevencinėms priemonėms skiriama, jei pateikiamas miškotvarkos projektas, kuriame išdėstytos
prevencinės priemonės;
2. parama skiriama su sąlyga, kad kompetentinga institucija oficialiai pripažįsta, kad būta stichinės nelaimės
ir kad dėl šios nelaimės buvo sunaikinta nemažiau nei 50 proc. atitinkamo miškų potencialo;
3. paramos skyrimo reikalavimus atitinkantys prevenciniai veiksmai turi derėti su valstybiniu miškų
apsaugos planu;
4. gaisrų prevencija remiama miško plotuose, kurie priskiriami vidutinės ir didelės gaisro rizikos plotams;
1. Parama neteikiama dėl stichinės nelaimės prarastoms pajamoms kompensuoti

Apribojimai
Paramos intensyvumas

Nustatyto dydžio kompensacinė išmoka miško atsodinimui (paramos intensyvumas iki 100 proc.);
Parama prevencijai: iki 70 proc. paramos intensyvumas, didžiausia galima paramos suma - 100 tūkst. Eurų

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
Priemonės suderinamumas
(de
minimis,
valstybės de minimis pagalbai (OL 2006 L 379)
pagalba)
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Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų
atsparumas ir aplinkosauginė vertė (26 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4a, 4b, 4c, 5e
Lėšos (mln. Lt.)

23,14

Remiamos sritys

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas, aplinkosauginė vertė ir rekreacinių funkcijų
užtikrinimas

Tinkami pareiškėjai

Privačių ir valstybinių miškų valdytojai ir jų asociacijos

Tinkamumo kriterijai

Miško valdoms parama skiriama su sąlyga, kad pateikiamas miškotvarkos projektas

Apribojimai

Rekreacine infrastruktūra galėtų laisvai ir nemokamai naudotis visuomenė.

Tinkamos finansuoti išlaidos 1. Miškų ekologinių ir rekreacinių funkcijų kaimo vietovėse atkūrimas, išsaugojimas ir plėtra;
2. Jaunuolynų ugdymas.
Paramos intensyvumas

Jaunuolynų ugdymui mokama nustatyto dydžio išmoka. Mokama iki 100 proc.
Paramos intensyvumas – iki 90 proc., didžiausia galima paramos suma 70 tūkst. Eurų

2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo
Priemonės suderinamumas
(de
minimis,
valstybės de minimis pagalbai (OL 2006 L 379)
pagalba)
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„Investicijos į naujas miškininkystės technologijas
ir miško produktų perdirbimą bei rinkodarą (27 str.)
suderinamumas su prioritetais
P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose

P6. Skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse
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Investicijos į naujas miškininkystės technologijas
ir miško produktų perdirbimą bei rinkodarą (27 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 5C, 5E, 6A
Lėšos (mln. Lt.)
Remiamos sritys

Tinkami pareiškėjai
Tinkamumo kriterijai

Apribojimai

34,02
Planuojamas rodiklis: paremtų projektų skaičius.
• Jaunuolynų ugdymas
• Miškų ūkio veiklos modernizavimas (miško savininkų kooperacijos skatinimas). Investicijos daromos į ne
mažesnę kaip X ha miško valdą.
Privačių miškų valdytojai, savivaldybės bei jų asociacijos, MVĮ (labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės)
1. Pateikiamas miškotvarkos projektas arba lygiavertė su tvariu miškų valdymu suderinama priemonė;
2. Investicijos, susijusios su miško ekonominės vertės didinimu, remiamos miško valdos lygmeniu.
3. Pajamos iš paslaugų teikimo gali sudaryti ne daugiau kaip 50 proc. visų pajamų.
1. Parama investicijoms, susijusioms su medienos kaip žaliavos arba energijos šaltinio naudojimu, gali būti
skiriama tik darbams iki pirminio perdirbimo atlikti.

Tinkamos finansuoti išlaidos 1. Miškininkystės potencialo didinimo išlaidos;
2. Naujų miško ūkio veiklai skirtų įrenginių ir įrangos, įskaitant programinę įrangą, pirkimo arba
išperkamosios nuomos išlaidos, neviršijančios šio turto rinkos vertės;
3. Bendrosios išlaidos (miškotvarkos projekto parengimo išlaidos).
Paramos intensyvumas – iki 50 proc.
Paramos intensyvumas
Didžiausia parama projektui 100 000 EUR.
Skatinant miško savininkų kooperaciją paramos dydis diferencijuojamas pagal kooperatyvo valdovą miško
plotą (didžiausia parama projektui 200 000 EUR)
Parama pagal šią priemonę turi būti skiriama nepažeidžiant 2006 m. gruodžio 15 d. Komisijos
Priemonės suderinamumas
reglamento (EB) Nr. 1998/2006 dėl Sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai.
(de minimis, valstybės
pagalba)
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Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.)

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2007-2013 M.
Priemonė
Agrarinės aplinkosaugos išmokos

Lėšos
1062,63

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2014-2020 M.
Priemonė
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

Gaunančių paramą ūkininkų ūkių ir kitų žemės
valdytojų ūkių skaičius
67.350 (50.473)

Paremtas plotas pagal priemonę
„Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“

Bendras plotas, kuriam teikiama
agrarinės aplinkosaugos parama, ha

Iš viso skirtos viešosios investicijos
(EUR) genetiniams ištekliams

Kraštovaizdžio tvarkymo programa
(gaunančių paramą ūkininkų ūkių ir kitų žemės
valdytojų ūkių skaičius
Kraštovaizdžio tvarkymo programa
(remiamas plotas)

396 000 (251.837)

Lėšos (mln. Lt.)
711,95

Plotas (ha)
60 000 (41.679)

200 000 (121.848)
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Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.)
Suderinamumas su prioritetais

P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas

P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies
dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose
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Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4A, 4B, 4C, 5A, 5D, 5E.
Lėšos (mln. Lt.)
Remiamos
lygmeniu)

sritys

Tinkami pareiškėjai
lygmeniu)

711,98
(programos Parama veikloms: „Pievų tvarkymas ganant gyvulius” (kodas AGRI_ENV 1), Pievų tvarkymas šienaujant“ (kodas AGRI_ENV 1.1),
„Specifinių pievų tvarkymas“ (kodas AGRI_ENV 2), „Šlapynių tvarkymas“ (kodas AGRI_ENV 3), „Ražienų laukai per žiemą“
(kodas AGRI_ENV 4), „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamoje žemėje“ (kodas AGRI_ENV 5), „Karstinių
teritorijų priežiūra“ (kodas AGRI_ENV 6), „Melioracijos griovių tvarkymas“ (kodas AGRI_ENV 7), „Dirvožemio ir vandens apsauga“
(kodas AGRI_ENV 8), „Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas“ (kodas AGRI_ENV 9), „Tausojanti aplinką grūdinių kultūrų,
vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (kodas AGRI_ENV_ 10) „Ūkio valdymo plano įgyvendinimas“ (kodas AGRI_ENV 13),
„Ekologiniais principais paremtų ūkių plėtra“ (kodas AGRI_ENV 14).
(programos Ūkininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla, Valstybinės miškų urėdijos ir saugomų teritorijų direkcijos
savo tvarkomoms žemės valdoms.

Tinkamumo kriterijai programos
lygmeniu

1. Prisiimti įsipareigojimus, penkerių–septynerių metų laikotarpiui;
2. Kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas.
3. Laikytis kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų.
4. Kiti tinkamumo gauti paramą kriterijai šiuo metu yra derinami su Aplinkos ministerija ir nevyriausybinėmis organizacijomis, ir bus
taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka.

Apribojimai (programos lygmeniu)
Tinkamos
finansuoti
išlaidos Parama skiriama už savanoriškai prisiimtus įsipareigojimus žemės ūkio paskirties žemėje, kurie nėra privalomi, tačiau naudingi
(programos
ir
įgyvendinimo aplinkai. Agrarinės aplinkosaugos ir klimato išmokomis finansuojami tik tie įsipareigojimai, kurie viršija atitinkamus privalomus
standartus, nustatytus pagal Reglamento (ES) Nr. HR/2012 VI antraštinės dalies I skyrių, ir kitus susijusius įpareigojimus, nustatytus
taisyklių lygmeniu)
pagal Reglamento (ES) Nr. DP/2012 III antraštinės dalies 2 skyrių, atitinkamus privalomus reikalavimus dėl trąšų ir augalų apsaugos
produktų naudojimo ir kitais nacionaliniais teisės aktais nustatytais atitinkamus privalomus reikalavimus.
Išmokų dydžius skaičiuos LAEI.
Paramos intensyvumas
(programos lygmeniu)
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Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4A, 4B, 4C, 5A, 5D, 5E.
Lėšos (mln. Lt.)

-

Remiamos sritys
(programos lygmeniu)

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (kodas AGRI_ENV) parama veiklai „Tausojanti aplinką
grūdinių kultūrų, vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (kodas AGRI_ENV 10);

Tinkami pareiškėjai
(programos lygmeniu)

Ūkininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.

Pareiškėjas turi būti nepriklausomos sertifikavimo įstaigos sertifikuotas išskirtinės kokybės
vaisių, uogų ir (arba) daržovių augintojas ir turėti tai patvirtinantį, nepriklausomos
sertifikavimo įstaigos išduotą sertifikatą.
Siūloma: siekiant sudaryti prielaidas išskirtinės kokybės gyvūninių produktų gamybai,
paramą pagal programą „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ teikti ne tik
IKP vaisių, uogų ir daržovių, bet ir tiems IKP grūdinių kultūrų augintojams, kurie užaugintas
grūdines kultūras naudos kaip pašarą savo ūkyje auginamų išskirtinės kokybės produkcijos
gyvūnų pašarui.
Paramos gavėjams kompensuojamos patiriamos papildomos išlaidos, prarandamos pajamos
Tinkamos finansuoti
išlaidos (programos ir arba jų dalis, kurios susidaro įgyvendinant prisiimtus įsipareigojimus viršijančius
įgyvendinimo taisyklių atitinkamus privalomuosius trąšų, augalų apsaugos produktų naudojimo ir (arba) kitus
nacionaliniais teisės aktais nustatytus reikalavimus.
lygmeniu)
Tinkamumo kriterijai
(programos lygmeniu)

Paramos intensyvumas Išmokų dydžius skaičiuoja Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
(programos lygmeniu)
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Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (29 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4A, 4C.
Lėšos (mln. Lt.)
Remiamos
lygmeniu)

sritys

Tinkami pareiškėjai
lygmeniu)

711,98
(programos Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (kodas AGRI_ENV 13) programa “Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių
išsaugojimas”
(programos Ūkininkai, fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla

Tinkamumo kriterijai programos 1.Pareiškėjas privalo laikyti bent 1 arklį, galviją, kiaulę ar 5 avis, 10 naminių paukščių, priklausančių Lietuvos senosioms veislėms,
lygmeniu
kurioms gresia išnykimas. Bandoje privalo būti bent 1 patelė.
2.Gyvulius veisti galima tik grynuoju veisimu, t. y. veisimui galima naudoti tik tos pačios
veislės gyvulius.
3.Dalyvauti įgyvendinant teisės aktų pripažintos veislininkystės institucijos selekcinę programą.
4.Vykdyti gyvulių produktyvumo kontrolę.
5. Gyvulių bandą leidžiama papildyti tik gyvuliais iš nykstančių senųjų veislių gyvulių bandų
ar naminių paukščių būrių arba gyvuliais, kurių priklausomumas tai bandai patvirtinamas genetiškai.
6.Laikytis gyvūnų gerovės, gyvulių registravimo ir identifikavimo reikalavimų.
7.Išlaikyti paraiškoje nurodytą nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių
paukščių skaičių per visą programos įgyvendinimo laikotarpį, t. y. ne trumpiau kaip 5–7 metus.
Apribojimai (programos lygmeniu)
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Ekologinis ūkininkavimas (30 str.)
Suderinamumas su prioritetais

P4. Atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas
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Ekologinis ūkininkavimas (30 str.)

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2007-2013 M.
Programa

Lėšos (mln. Lt.)

Ekologinis ūkininkavimas
516,01
Planuotas pasiekti rodiklis:
Didžiausias paremtų ekologinių ūkių skaičius 4500 vnt. (8104 vnt.)
Paremtų ekologinių ūkių plotas, ha

170 000 (129 988)

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2014-2020 M.
Priemonė

Lėšos (mln. Lt.)

Ekologinis ūkininkavimas +
Agrarinė aplinkosauga ir klimatas

711,95

Planuojami pasiekti rodikliai:
Pereinamojo laikotarpio ekologinių ūkių plotas (ha)
Paremtas ekologinių ūkių plotas (ha)
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Ekologinis ūkininkavimas (30 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4A, 4B, 4C.
Lėšos (mln. Lt.)

711,98 (Ekologinis ūkininkavimas + Agrarinė aplinkosauga ir klimatas)

Remiamos sritys (programos
lygmeniu)

Ekologinis ūkininkavimas

Tinkami pareiškėjai
(programos lygmeniu)

Ūkininkai ar jų grupės, kurie savanoriškai įsipareigoja taikyti ekologinio ūkininkavimo praktiką ir metodus,
apibrėžtus Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007, arba juos išlaikyti.

Tinkamumo kriterijai
programos lygmeniu

1. Prisiimti įsipareigojimus ir laikytis ekologinės žemės ūkio gamybos taisyklių, patvirtintų Europos Sąjungos
ir nacionalinės teisės aktais, ne trumpiau nei 5-7 kalendorinius metus;
2. Pateikti ekologinio ūkio patvirtinamąjį dokumentą, išduotą sertifikavimo įstaigos;
3. Kasmet deklaruoti žemės ūkio naudmenas;
4. Bent dalį produkcijos parduoti ir teikti į rinką (Dar diskutuojama dėl šio reikalavimo)
5.Laikytis kompleksinio paramos susiejimo reikalavimų.
6. Kiti tinkamumo gauti paramą kriterijai taikomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos
nustatyta tvarka.
-

Apribojimai (programos
lygmeniu)
Tinkamos finansuoti išlaidos
(programos ir įgyvendinimo
taisyklių lygmeniu)

Parama skiriama už sertifikuotą ekologišku ir deklaruotą žemės ūkio paskirties plotą, naudojamą ekologiškų
žemės ūkio produktų gamybai

Paramos intensyvumas
(programos lygmeniu)

Išmokų dydžiai skaičiuojami LAEI

Priemonės suderinamumas
(de minimis, valstybės
pagalba)
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Su Natura 2000 susijusios išmokos (31 str.)
Suderinamumas su prioritetais

P5. Skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies
P dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose
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Su Natura 2000 susijusios išmokos (31 str.)
KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2007–2013 M.
Priemonė
Natura 2000 išmokos ir išmokos,
susijusios su direktyva 2000/60/EB

Lėšos (mln. Lt.)
8,40

KAIMO PLĖTROS PROGRAMA 2014–2020 M.
Priemonė

Lėšos (mln. Lt.)

Su Natura 2000 susijusios išmokos

13,06

Planuoti pasiekti rodikliai:
Paremtų valdų Natura 2000 tinklo vietovėse skaičius – 800 vnt.
(2.480 vnt.)
pasiektas ir viršytas 310 proc.

Planuojami pasiekti rodikliai:
Bendras žemės ūkio paskirties
bioįvairovės gerinimui –

Paremtas žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame taikomi
Natura 2000 apribojimai – 14 tūkst. ha (11,075 tūkst. ha)
pasiektas 79 proc.

Žemės ūkio paskirties žemės plotas Natura 2000 tinklo
vietovėse (ha), teigiamai įtakojantis bioįvairovę –
Žemės ūkio paskirties žemės plotas pagal Vandens pagrindų
direktyvą įtrauktas į upės baseino valdymo planus (ha),
teigiamai įtakojantis
bioįvairovę –

Natura 2000 išmokos

žemės

plotas

(ha)

11,1

Planuoti pasiekti rodikliai:
Paremtų valdų Natura 2000 teritorijose skaičius – 1.200 vnt.
(1.078 vnt.) pasiektas 90 proc.

Bendras miškų paskirties plotas (ha) bioįvairovės
gerinimui –

Paremtas miškų ūkio paskirties žemės plotas, kuriame taikomi
Natura 2000 apribojimai – 6 tūkst. ha (2,766 tūkst. ha)
pasiektas 46 proc.

Miškų paskirties žemės plotas Natura 2000 tinklo miškų
vietovėse (ha), teigiamai įtakojantis bioįvairovę –
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Su Natura 2000 susijusios išmokos (31 str.)
Sąsajos su reglamento projekto prioritetais ir tematinėmis sritimis: 4A, 5E
Lėšos (mln. Lt.)

13,06

Remiamos sritys
(programos lygmeniu)

Kompensacinė išmoka už žemės ūkio paskirties žemės hektarą Natura 2000 vietovėse
(kodas NAT_WFD 1);
Kompensacinė išmoka už miško hektarą Natura 2000 vietovėse (kodas NAT_WFD 2)

Tinkami pareiškėjai
(programos lygmeniu)

Ūkininkai, privačių miškų valdytojai, privačių miškų valdytojų asociacijos, kiti žemės
valdytojai

Tinkamumo kriterijai
(programos lygmeniu)

1. Ūkinės veikos apribojimai ar jos visiškas nutraukimas bei gamtotvarkos priemonių
įgyvendinimas, tvarkant Natura 2000 tinklo arba saugomas vietoves;
2. Principai, atsižvelgiant į kuriuos nustatomi paraiškų atrankos pirmumo kriterijai (esant
lėšų trūkumui dėl visus reikalavimus atitinkančių pareiškėjų skaičiaus):
2.1. žemės ūkio paskirties/miško naudmenų plotas, su kuriuo dalyvaujama priemonėje;
2.2. gamtotvarkos priemonių tęstinumas, t. y. dalyvavimo (su tuo pačiu plotu)
analogiškoje priemonėje 2007–2013 m. trukmė;
2.3. ekologinio vertinimo kiekybiniai ir kokybiniai kriterijai

Tinkamos finansuoti išlaidos
(programos lygmeniu)

Paramos gavėjams kompensuojamos jų patiriamos papildomos išlaidos ir prarastos
pajamos, kurios yra susijusios su agroaplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimu Natura
2000 vietovėse
Pastaba: Pastoviosios išlaidos (kuras, elektra, pastatų ir technikos išlaikymas, žemės
mokesčiai ir nuoma, darbo užmokestis ir kt.) nėra tinkamos kompensuoti

Paramos intensyvumas
(programos lygmeniu) /
2007–2013 m.

Pagal reglamentą:
Didžiausia suma per metus – 200 EUR/ha
Didžiausia suma per metus pirminiu ne ilgesniu kaip 5 metų laikotarpiu – 500 EUR/ha
Išmokų dydžiai apskaičiuoti LAEI:
69 EUR/ha – žemės ūkyje; (329,6; 164,8; 155; 93,8) EUR/ha – miškuose
40 EUR/ha – žemės ūkyje; (279; 140; 220; 53,5) EUR/ha – miškuose
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ !
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