1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas

Konkretūs uždaviniai

Verslo investicijų į MTI skatinimas,
įmonių, MTI centrų ir aukštojo
mokslo sektoriaus ryšių bei
sąveikos plėtojimas, visų pirma
skatinant investicijas į produktų ir
paslaugų plėtrą, technologijas,
socialines ir viešosioms
paslaugoms teikti skirtas
inovacijas; taip pat paklausos,
jungimosi į tinklus, grupių ir
atvirų inovacijų skatinimas pagal
pažangiosios specializacijos
strategiją remiant technologinius
ir taikomųjų mokslų tyrimus,
bandomųjų linijų diegimą,
išankstinio produktų patvirtinimo
veiksmus ir didelio poveikio
technologijų pažangiosios
gamybos pajėgumus, pirminės
gamybos bei bendrosios
paskirties technologijų sklaidą.

Padidinti mokslinių tyrimų,
eksperimentinės plėtros ir
inovacijų veiklų aktyvumą
privačiame sektoriuje.

Veiklos

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas

Tikslinė sritis

Parama įmonių MTEPI veikloms, skatinant aukštesnės pridėtinės vertės,
įskaitant aplinkai draugiškų (žalių), produktų ir paslaugų pasiūlą;
Siekiant didinti verslo sektoriaus išlaidas MTEP, svarbus dėmesys bus
skiriamas tokių TUI pritraukimui, kurios sudarytų prielaidas ir paremtų
sumanios specializacijos strategijos MTEPI srityje (ir joje numatytos
Lietuvos ūkio transformacijos) ir susijusiose srityse įgyvendinimą. Tuo
tikslu numatoma parama TUI paieškai, investicijos į TUI pritraukimui
aktualią infrastruktūrą (MTEPI centrų įkūrimas, taip pat inovatyvių
technologijų/įrangos, skirtos gamybai, įsigijimas ir jos tolimesnė plėtra,
adaptavimas ir integravimas su kitomis technologijomis ir paslaugomis,
pilotinių linijų, įskaitant demonstracines, įrengimas) bei parama užsienio
įmonių ir Lietuvos įmonių ar mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimui (vykdant bendrus MTEPI projektus);
Tinklų kūrimas ir plėtra, parama MTEPI partnerystės veikloms.

Skatinti žinių
perteikimą ir inovacijas
žemės ūkyje,
miškininkystėje ir kaimo
vietovėse

Inovacijų skatinimas,
bendradarbiavimas ir žinių
bazės vystymas kaimo
vietovėse

Inovacijų paramos paslaugų prieinamumo ir kokybės stiprinimas;
Inovacijų paklausos skatinimas: numatoma diegti ikiprekybinius
(skatinant valstybės institucijas pirkti MTEPI paslaugas) ir inovatyvius
viešuosius pirkimus bei kt. paklausos skatinimo priemones, skirtas
skatinti kurti ir/ar teikti į rinką ir įsigyti inovatyvias prekes ir paslaugas
visuomenei aktualių socialinių–ekonominių problemų sprendimui.

Skatinti žinių
perteikimą ir inovacijas
žemės ūkyje,
miškininkystėje ir kaimo
vietovėse

Žemės ūkio, maisto
produktų gamybos bei
miškininkystės ir mokslinių
tyrimų bei inovacijų ryšių
stiprinimas, įskaitant
geresnio aplinkosaugos
valdymo ir aplinkosauginio
veiksmingumo siekimas

EŽŪFKP
Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Bendradarbiavimas" (priemone skatinamas žemės ūkio
sektoriaus, maisto grandinės ir miškininkystės sektoriaus subjektų, taip
pat kitų subjektų, įskaitant gamintojų grupes, kooperatyvus ir
tarpšakines organizacijas, bendradarbiavimas, EIP (Europos inovacijų
partnerystės) veiklos grupių kūrimas ir veikla žemės ūkio našumo ir
tvarumo srityse).
Veiklos sritys: parama EIP veiklos grupių kūrimui
ir veiklai; parama bandomiesiems projektams ir naujų produktų, procesų
ir technologijų plėtrai; parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui;
parama trumpų tiekimo grandinių ir vietos rinkų skatinimui vietos
lygmeniu.
Takoskyros kriterijus - pareiškėjas:
ūkininkai ir miško valdytojai, kaimo vietovėse veikiančios labai mažos,
mažos ir vidutinės įmonės.

Priemonė "Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų
pavadavimo paslaugos". (Priemonė apima: konsultavimo paslaugas
ūkininkams, jauniesiems ūkininkams, kitiems žemės valdytojams, miško
savininkams ir kaimo vietovėse veikiančioms MVĮ. Konsultavimo turinys:
ūkininkavimo reikalavimus, kylančius iš teisės aktais nustatytų valdymo
reikalavimų ir geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų,
klimatui ir aplinkai naudingos žemės ūkio praktikos taikymo. Taip pat
priemonė skirta konsultuoti dėl kaimo plėtros programoje numatytų
priemonių, kuriomis siekiama žemės ūkio modernizavimo,
konkurencingumo stiprinimo, sektorių integracijos, inovacijų ir
orientavimosi į rinką bei verslumo skatinimo įgyvendinimo, ūkių
įsikūrimo, ekonominės ir aplinkosauginės veiklos miško valdoje bei MVĮ
ekonominės ir aplinkosauginės veiklos gerinimo).
Takoskyros kriterijus - pareiškėjas:
kaimo vietovėse veikiančios MVĮ ir ūkininkai, jaunieji ūkininkai, kiti
žemės valdytojai ir miško savininkai.

2 Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės gerinimas.
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas
Plačiajuosčio ryšio diegimas
ir didelės spartos tinklų
plėtra naujų skaitmeninei
ekonomikai skirtų
technologijų ir tinklų
rėmimas.

Konkretūs uždaviniai

Veiklos

Padidinti plačiajuosčių elektroninių
Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros plėtra
ryšių tinklų infrastruktūros
vietovėse, kuriose šios infrastruktūros plėtros ir
prieinamumą ir naudojimą vietovėse,
paslaugų teikimo negali užtikrinti rinkos dalyviai;
kuriose naujos kartos prieigos
infrastruktūros plėtros ir paslaugų
teikimo negali užtikrinti rinka.
Takoskyros kriterijus - veiklos sritis:
ERPF investicijomis bus kuriama naujos
kartos (NGA) prieigos užtikrinimui
reikalinga bazinė infrastruktūra, skirta
padengti sparčiuoju plačiajuosčiu ryšiu
likusias „baltas“ Lietuvos teritorijas,
kuriose šis ryšys nėra ir artimiausiu
metu nebus prieinamas.

Sąjungos kaimo plėtros
prioritetas
Skatinti socialinę įtrauktį,
skurdo mažinimą ir
ekonominę plėtrą kaimo
vietovėse

Tikslinė sritis
Prieigos prie informacinių ir
ryšių technologijų (IRT)
didinimas, jų naudojimo
skatinimas ir kokybės
gerinimas kaimo vietovėse

inimas.
EŽŪFKP
Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas
kaimo vietovėse". Veiklos sritis: parama plačiajuosčio
ryšio infrastruktūrai (siekiama įrengti plačiajuosčio ryšio
linijų prieigos terminalinius mazgus ir antžemines
konstrukcijas kaimo vietovėse; siekiama sukurti kelias
alternatyvias platformas (pateikti fiksuoto ryšio, bevielio
ryšio ir mobilaus ryšio sprendimus) viešojo finansavimo
pagrindu naudojamoms infrastruktūroms).
Takoskyros kriterijus - veiklos sritis:
planuojant įgyvendinant projektą „Plačiajuosčio ryšio
infrastruktūros plėtra kaimo vietovėse 2“ numatoma
nutiesti šviesolaidines linijas iki konkrečių kaimo
vietovėse įsikūrusių subjektų (žemės ūkio institucijų,
organizacijų, gamybos ir perdirbimo įmonių, stambiųjų
ūkininkų ūkių ir kt.) ir šiose vietose įrengti tinklo
mazgus. Šios nedidelės apimties investicijos, skirtingai
nuo ERPF planuojamų investicijų, nėra skirtos
visuotiniam probleminių ("baltųjų") šalies vietų
padengiamumui plačiajuosčiu ryšiu užtikrinti, nes
tiesiamos nedidelės šviesolaidinių linijų atšakos skirtos
prijungti konkrečius žemės ūkio subjektus, o ne plačiam
potencialių naudotojų ratui skirtą e. ryšių operatorių
infrastruktūrą.

3. Smulkių ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas

Konkretūs
uždaviniai

Veiklos

Naujų MVĮ verslo
Padidinti MVĮ
modelių, ypač
tarptautiškumą.
internacionalizavimo,
kūrimas ir įgyvendinimas.

Aukštos kokybės konsultacijų eksporto ir įmonių
tarptautinio bendradarbiavimo skatinimo
klausimais teikimas šioms tikslinėms grupėms:
iki trejų metų veikiančioms MVĮ ir virš trejų metų
veikiančioms MVĮ;
Įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienio
rinkose;
Įmonių gaminių ir paslaugų sertifikavimas;
Netechnologinių sprendinių, skirtų efektyvinti
gamybos ir paslaugų teikimo veiklas, diegimas;
MVĮ tinklo, siekiant įsitraukti į tarptautines tinklų
grandines, kūrimo skatinimas.

MVĮ gebėjimų dalyvauti
ekonomikos augimo ir
inovacijų diegimo
procesuose rėmimas.

Modernių technologijų diegimas, pritaikant
esamus ir kuriant naujus gamybos ir paslaugų
teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems
produktams gaminti ir paslaugoms teikti;
Elektroninio verslo (E-Verslas) sprendinių
diegimas;
Netechnologinių inovacijų sukūrimo ir (ar)
diegimo (išskyrus žuvininkystės, akvakultūros
bei žemės ūkio pirminio perdirbimo įmones)
gamybos procesuose ir (ar) paslaugose
skatinimas, pritaikant originalius
gaminių/paslaugų dizaino sprendimus, numatant
produkto, proceso ir paslaugų standartų diegimą
MVĮ ir pan.

Padidinti MVĮ
produktyvumą

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas

Didinti ūkių
perspektyvumą ir visų
tipų žemės ūkio
veiklos
konkurencingumą
visuose regionuose,
taip pat skatinti
inovacines ūkių
technologijas ir tvarų
miško valdymą;
Skatinti maisto
tiekimo grandinės
organizavimą,
įskaitant žemės ūkio
produktų perdirbimą
ir rinkodarą, gyvūnų
gerovę ir rizikos
valdymą žemės ūkyje

Tikslinė sritis

Visų ūkių ekonominės veiklos
rezultatų gerinimas ir
palankesnių sąlygų ūkių
restruktūrizavimui ir
modernizavimui sudarymas,
visų pirma, siekiant
intensyvinti dalyvavimą rinkoje
ir orientavimą, taip pat žemės
ūkio įvairinimą; Palankesnių
sąlygų sudarymas reikiamos
kvalifikacijos ūkininkams
pradėti veiklą žemės ūkio
sektoriuje ir, visų pirma, kartų
kaitos palengvinimas; Pirminės
produkcijos gamintojų
konkurencingumo didinimas,
geriau juos integruojant į
žemės ūkio maisto produktų
grandinę taikant kokybės
sistemas, kuriant žemės ūkio
produktų pridėtinę vertę,
propaguojant vietos rinkas ir
pasitelkiant trumpas tiekimo
grandines, gamintojų grupes ir
organizacijas;
Ūkių rizikos prevencijos ir
valdymo rėmimas.

EJRŽF
Priemonės ir veiklos sritys

Priemonė "Investicijos į materialųjį turtą". Veiklos sritys:
parama investicijoms į žemės ūkio valdas; parama investicijoms į
žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą;
parama investicijoms į žemės ūkio ir miškų infrastruktūrą (žemės
konsolidacija, žemės ūkio vandentvarka, miškų infrastruktūra);
Priemonė
"Ūkio ir verslo plėtra". Veiklos sritys: parama jaunųjų ūkininkų
įsikūrimui; parama smulkiesiems ūkiams; Priemonė "Rizikos
valdymas". Veiklos sritis: pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimas
(skirta padėti išlaikyti ūkio perspektyvumą ir konkurencingumą, o
ištikus nepalankiems klimato reiškiniams ar įvykus augalų ir
gyvūnų ligų protrūkiams sudaryti palankesnes sąlygas
ūkininkams atkurti sumažėjusį žemės ūkio potencialą);
Priemonė "Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
sistemos". Veiklos sritis: parama pirmą kartą dalyvaujantiems
kokybės sistemose (ūkininkai skatinami aktyviai jungtis prie
kokybės sistemų ir gaminti didesnės pridėtinės vertės,
konkurencingus žemės ūkio ir maisto produktus. Dalyvaujantiems
priemonėje pirmaisiais dalyvavimo jose metais kompensuojamos
papildomos su dalyvavimu kokybės sistemoje susijusios išlaidos);
Priemonė "Gamintojų grupių ir
organizacijų įsisteigimas". Veiklos sritis: gamintojų grupių ir
organizacij įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje.
Takoskyros kriterijus - verslo produktyvumo priemonių, kuriose
numatomas modernių technologijų diegimas sritis:
žemės ūkio pirminio perdirbimo įmonės, jaunieji ūkininkai.

Sąjungos
žuvininkystės
plėtros prioritetas

Konkretūs uždaviniai

Prekybos ir
perdirbimo
skatinimas

Žvejybos ir akvakultūros
produktų rinkos
organizavimo gerinimo

Aplinkosaugos
požiūriu tvarios,
efektyviai išteklius
naudojančios,
inovacinės,
konkurencingos ir
žiniomis grindžiamos
žvejybos skatinimas

Žvejybos įmonių, įskaitant
mažos apimties priekrantės
žvejybos laivyną,
konkurencingumo bei
gyvybingumo didinimo ir
saugos bei darbo sąlygų
gerinimas;
Paramos teikimo
technologinės plėtros,
inovacijų, įskaitant
energijos vartojimo
efektyvumo didinimą, ir
žinių perdavimo gerinimui.

Aplinkosaugos
požiūriu tvarios,
efektyviai išteklius
naudojančios,
inovacinės,
konkurencingos ir
žiniomis grindžiamos
akvakultūros
skatinimas

Paramos technologinės
plėtros, inovacijų ir žinių
perdavimo gerinimui
teikimo;
Akvakultūros įmonių, visų
pirma MVĮ,
konkurencingumo bei
gyvybingumo didinimo,
įskaitant saugos ir darbo
sąlygų gerinimą

mas
EJRŽF
Priemonės ir veiklos sritys
Param gamintojų organizacijų (GO) gamybos ir prekybos planų
rengimui ir įgyvendinimui, parama GO įgyvendinamoms rinkodaros
priemonėms.
Takoskyros kriterijus - pareiškėjas:
žuvininkystės sektoriaus įmonės.

Remti konsultavimo verslo, strategijų rengimo klausimais paslaugų
teikimą, tokiu būdu skatinant žuvininkystės įmones įsitraukti į
ekonomikos augimo ir inovacijų procesus.
Skatinti žuvininkystės produktų pridėtinę vertę - pirmiausiai remiant
investicijas į savo sužvejotos produkcijos perdirbimą.
Remti žvejybos veiklos įvairinimą ir naujų rūšių pajamas;
Skatinti inovacijas į projektus, kuriais siekiama vystyti arba pateikti
naujus arba iš esmės patobulintus žuvininkystės produktus, palyginti
su esamu technologijų lygiu, naujus arba patobulintus procesus ir
metodus, naujas arba patobulintas valdymo ir organizavimo
sistemas, taip pat ir perdirbimo bei prekybos lygiu.
Takoskyros kriterijus - konsultavimo paslaugų sritis:
žuvininkystės sektoriaus įmonės.

Skatinti inovacijas akvakultūroje - kurti ar teikti rinkai naujus arba iš
esmės patobulintus produktus, naujas akvakultūros rūšis, turinčias
gerų rinkos perspektyvų, naujus ar patobulintus procesus, naujas ar
patobulintas valdymo ir organizavimo sistemas;
Remti techninio, mokslinio, teisinio ar ekonominio pobūdžio
akvakultūros ūkių konsultavimo paslaugų teikimą.
Remti ekonomiškai naudingas ir produktyvias investicijas į
akvakultūrą, akvakultūros produktų pridėtinės vertės kūrimą bei
veiklos įvairinimą.
Takoskyros kriterijus - inovatyvių vadybos metodų bei valdymo
sistemų diegimo sritis:
akvakultūros bei žuvininkystės sektoriaus įmonės.

4. Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas.
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas
AIE gamybos ir
skirstymo
skatinimas.

Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančių
išteklių energijos
vartojimo įmonėse
skatinimas.

Konkretūs
uždaviniai

Padidinti
atsinaujinančių
išteklių energijos
naudojimą

Sumažinti energijos
vartojimo
intensyvumą
pramonės įmonėse.

Veiklos
AIE (išskyrus biodujų) panaudojimas šilumos
ir elektros energijos gamybai;
AIE (pagrinde vietinio biokuro ypač atliekinės
medienos) panaudojimas šilumos gamybai,
keičiant senus, iškastinį kurą naudojančius,
susidėvėjusius katilus į naujus ir efektyvius
biokuro katilus;
Senų susidėvėjusius biokuro katilų keitimas į
naujus ir efektyvius biokuro katilus
centralizuotame šilumos tiekimo sektoriuje;
Biokuro mobilizavimo ir logistikos sistemų
tobulinimas.
Takoskyros kriterijus - pareiškėjai:
įmonės ir kt. subjektai, neturintys ūkininko ar
miškininko statuso.

AIE panaudojimas pramonės įmonėse;
Įrangos ir technologijų (technologinių
sprendimų), įgalinančių didinti energijos
vartojimo efektyvumą didelėse pramonės
įmonėse, diegimas;
Anglies dioksido išsiskyrimą į aplinką
mažinančių ir energijos vartojimo
efektyvumą didinančių technologijų
pramonės įmonėse įrengimas;
Energetinio audito pramonės įmonėse
atlikimas.

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas
Skatinti efektyvų išteklių
naudojimą ir remti
perėjimą klimato kaitai
atsparios mažo anglies
dioksido kiekio
technologijų ekonomikos
žemės ūkio, maisto ir
miškininkystės
sektoriuose

EJRŽF

Tikslinė sritis

Priemonės ir veiklos sritys

Atsinaujinančių energijos
išteklių, šalutinių produktų,
atliekų, liekanų ir kitų ne
maistinių žaliavų tiekimo ir
naudojimo palengvinimas
bioekonomikos tikslais;
Žemės ūkio išmetamų
šiltnamio efektą sukeliančių
dujų ir amoniako kiekio
sumažinimas;
Anglies dioksido išlaikymas ir
sekvestracijos žemės ūkyje ir
miškininkystėje skatinimas.

Priemonė "Investicijos į materialųjį turtą"
(remiamos investicijos, skatinančios efektyvų išteklių
naudojimą ir perėjimą prie klimato kaitai atsparių
mažo anglies dioksido kiekio technologijų naudojimo
žemės ūkio valdose; teikiama parama bioenergijos
gamybai savo reikmėms);
Priemonė "Investicijos į miško plotų plėtrą
ir miškų gyvybingumo gerinimą". Veiklos sritys:
investicijos į miškininkystės technologijas; miškų žalos
prevencija ir atlyginimas (miškų gaisrų, stichinių
nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos prevencija ir
atlyginimas);
Priemonė "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas";

Sąjungos žuvininkystės
plėtros prioritetas

Priemonė "Ūkio ir verslo plėtra". Veiklos sritis:
parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos
kūrimui ir plėtrai (skatinamas biomasės, ypač
atliekinės, panaudojimas energijos gamybai); parama
biodujų gamybai iš AEI.

Aplinkosaugos požiūriu tvarios,
efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos akvakultūros
skatinimas

Aplinkosaugos požiūriu tvarios,
efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos žvejybos
skatinimas

riuose rėmimas.
EJRŽF
Konkretūs uždaviniai

Priemonės ir veiklos sritys

Vandens biologinės įvairovės
apsaugos ir atkūrimo ir su
akvakultūra susijusių ekosistemų
stiprinimo, taip pat efektyviai
išteklius naudojančios akvakultūros
skatinimo

Remti investicijas į energijos vartojimo efektyvumo
didinimą ir į akvakultūros įmonių pertvarkymą, kad būtų
naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai.
Takoskyros kriterijus - pareiškėjai:
akvakultūros įmonės.

Paramos teikimo technologinės
plėtros, inovacijų, įskaitant
energijos vartojimo efektyvumo
didinimą, ir žinių perdavimo
gerinimui

Skainti energijos vartojimo efektyvumą žvejybos laivuose
ir klimato
kaitos švelninimą remiant: a)investicijas į įrangą arba
laivą; b) energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir
sistemas c) tyrimus, vertinančius alternatyvių varomųjų
sistemų ir korpuso dizaino poveikį energijos vartojimo
efektyvumui, taip pat teikti paramą pagrindinių arba
pagalbinių variklių keitimui arba modernizavimu.
Takoskyros kriterijus - pareiškėjai:
žuvininkystės sektoriaus įmonės.

5. Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas
Investicijų, susijusių su
prisitaikymu prie klimato
kaitos, įskaitant pagrįstas
ekosisteminiu požiūriu,
skatinimas.

Konkretūs
uždaviniai
Sumažinti dėl klimato
kaitos atsirandančius
nuostoliusi.

Veiklos
Aplinkos monitoringo, vertinimo, kontrolės
techninių pajėgumų optimizavimas ir
klimato kaitos žinių bazės plėtra;
Pajūrio juostos apsaugos ir potvynių rizikos
valdymas bei prevencinių priemonių
įgyvendinimas;
Paviršinių (lietaus) nuotekų tvarkymo
infrastruktūros plėtra ir renovacija;
Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir
gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra.

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas

Tikslinė sritis

Atkurti, išsaugoti ir
Biologinės įvairovės atkūrimas,
pagerinti su žemės ūkiu ir išsaugojimas ir didinimas, be kita ko,
miškininkyste susijusias
„Natura 2000“ teritorijose ir teritorijose,
ekosistemas
kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių, gamtiniu požiūriu didelės vertės
ūkininkavimui skirtose teritorijose, taip pat
Europos kraštovaizdžių būklė;
Vandentvarkos gerinimas, įskaitant
trąšų ir pesticidų valdymo gerinimą;
Dirvožemio erozijos prevencija ir
dirvožemio valdymo gerinimas

as
EŽŪFKP
Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Investicijos į miško plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo gerinimą". Veiklos sritis:
miškų žalos prevencija ir atlyginimas (miškų gaisrų,
stichinių nelaimių ir katastrofinių įvykių žalos
prevencija ir atlyginimas).

6. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas.
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas
Investicijos į vandens
sektorių, siekiant
įvykdyti ES aplinkos
acquis reikalavimus ir
patenkinti valstybių
narių nustatytus
poreikius, viršijančius
tuos reikalavimus.

Konkretūs uždaviniai

Veiklos

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas

Tikslinė sritis

EJRŽF
Priemonės ir veiklos sritys

Pagerinti Baltijos jūros ir kitų Vandens išteklių valdymas, Baltijos jūros ir
paviršinių vandens telkinių
kitų paviršinių vandens telkinių stebėsena ir
būklę.
būklės gerinimas.

Biologinės įvairovės,
Pagerinti vietinės augalijos ir
dirvožemio apsauga ir gyvūnijos rūšių, buveinių ir
atkūrimas, ekosistemų kraštovaizdžio arealų būklę.
paslaugų, įskaitant
Natura2000, ir žaliosios
infrastruktūros
skatinimas.

Buveinių, rūšių, genetinių išteklių
išsaugojimas ir atkūrimas, invazinių rūšių
populiacijų reguliavimas, ekosistemų
fragmentacijos mažinimas.

Aplinkosaugos požiūriu
tvarios, efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos žvejybos
skatinimas

Atkurti, išsaugoti ir
pagerinti su žemės ūkiu
ir miškininkyste
susijusias ekosistemas

Biologinės įvairovės
atkūrimas, išsaugojimas ir
didinimas, be kita ko, „Natura
2000“ teritorijose ir
teritorijose, kuriose esama
gamtinių ar kitų specifinių
kliūčių, gamtiniu požiūriu
didelės vertės ūkininkavimui
skirtose teritorijose, taip pat
Europos kraštovaizdžių būklė;
Vandentvarkos gerinimas,
įskaitant trąšų ir pesticidų
valdymo gerinimą;
Dirvožemio erozijos
prevencija ir dirvožemio
valdymo gerinimas.

Saugomų teritorijų planavimas,
monitoringas ir tvarkymas.
Kraštovaizdžio apsauga, planavimas ir
tvarkymas.

Sąjungos žuvininkystės
plėtros prioritetas

Priemonė "Ekologinis ūkininkavimas" (parama skiriama kasmet už Aplinkosaugos požiūriu
tvarios, efektyviai išteklius
kiekvieną žemės ūkio paskirties hektarą, siekiant kompensuoti dėl
naudojančios, inovacinės,
ekologinio ūkininkavimo prarastas pajamas).
Priemonė "Agrarinė aplinkosauga ir klimatas". Veiklos sritys:
išmokos už agrarinės aplinkosaugos ir klimato srities įsipareigojimus
(programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklos: „Pievų tvarkymas
ganant gyvulius“, "Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius arba
šienaujant“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Ekstensyvus šlapynių
tvarkymas“, „Meldinės nendrinukės buveinių saugojimas natūraliose ir
pusiau natūraliose pievose“, „Meldinės nendrinukės buveinių
saugojimas šlapynėse“, „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamoje
žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos
ariamoje žemėje“, "Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“; programa
„Rizikos” vandens telkinių būklės gerinimas“; programa „Tausojanti
aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“; programos „Dirvožemio ir
vandens apsauga“ veiklos: ankštinių augalų auginimas, daugiamečių
žolių auginimas); parama Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir
naminių paukščių išsaugojimui (žemaitukų veislės arklių, stambiųjų
žemaitukų veislės arklių, Lietuvos sunkiųjų arklių, Lietuvos šėmiųjų
galvijų, Lietuvos baltnugarių galvijų, Lietuvos juodmargių ir žaliųjų
galvijų (senojo genotipo), Lietuvos baltųjų kiaulių (senojo genotipo),
Lietuvos vietinių kiaulių, Lietuvos šiurkščiavilnių avių, Lietuvos
juodgalvių avių (senojo genotipo); Lietuvos vištinių žąsų.
Priemonė "Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar
kitokių specifinių kliūčių". Veiklos sritys: kompensacinė išmoka ne
kalnų vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių; kompensacinė
išmoka vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių.
Priemonė "Natura 2000". Veiklos sritys: parama Natura 2000 žemės
ūkio paskirties žemėje; parama Natura 2000 miškuose.
Priemonė "Investicijos į materialųjį turtą". Veiklos sritys: meldinės
nendrinukės buveinių išsaugojimas; melioracijos griovių sutvarkymas.
Priemonė "Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų
gyvybingumo gerinimą". Veiklos sritis: investicijos, kuriomis
didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė.

Konkretūs uždaviniai
Žvejybos poveikio jūrų
aplinkai mažinimo, be kita
ko, kiek įmanoma
vengiant nepageidaujamo
laimikio ir mažinant jo
kiekį

Vandens biologinės
įvairovės ir ekosistemų
apsaugos ir atkūrimo

konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos žvejybos
skatinimas

Aplinkosaugos požiūriu
tvarios, efektyviai išteklius
naudojančios, inovacinės,
konkurencingos ir žiniomis
grindžiamos akvakultūros
skatinimas

Vandens biologinės
įvairovės apsaugos ir
atkūrimo ir su akvakultūra
susijusių ekosistemų
stiprinimo, taip pat
efektyviai išteklius
naudojančios akvakultūros
skatinimo

EJRŽF
Priemonės ir veiklos sritys

Skatinti investicijas į žvejų atliekamą atliekų
rinkimą iš jūros (pamestų žvejybos priemonių ir į
jūrą išmestų šiukšlių pašalinimas) bei remti
pastangas, kuriomis siekiama geriau valdyti arba
apsaugoti jūrų biologinius išteklius

Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir
įgyvendinimui ir regioniniam bendradarbiavimui
Vidaus vandenų žvejyba ir vidaus vandenų
gyvūnija ir augalija - vidaus vandenų, įskaitant
nerštavietes ir migruojančių rūšių migracijos kelius,
atkūrimą

Diegti kvakultūros metodus, kurie dera su savitais
aplinkosaugos poreikiais ir kuriems taikomi
specialūs valdymo reikalavimai dėl NATURA 2000
teritorijų nustatymo, dalyvauti apsaugos ir
biologinės įvairovės atkūrimo programose,
puoselėti ekstensyvios akvakultūros formas,
įskaitant aplinkos, biologinės įvairovės apsaugą ir
gerinimą, taip pat kraštovaizdžio ir tradicinių
akvakultūros zonų ypatybių valdymą

8. Užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas
ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas
Galimybės gauti darbą
suteikimas ieškantiems darbo
ir neaktyviems asmenims,
įskaitant ilgalaikius bedarbius
ir asmenis, nutolusius nuo
darbo rinkos, pasitelkiant
vietos užimtumo iniciatyvas ir
remiant darbo jėgos judumą.
(ESF)

Konkretūs
uždaviniai
Padidinti darbo
paklausą skatinant
su sunkumais
darbo rinkoje
susiduriančių
asmenų verslumą

Veiklos
Parama verslo pradžiai;
Visuomenės
informavimas apie
valstybės teikiamas
paskatas legaliam
verslui pradėti ir vystyti.
Finansuojant verslo
pradžią iš skirtingų ESI
fondų, paramos
tarpusavio
suderinamumas ir
papildomumas bus
užtikrintas projektų
lygmenyje pagal MVĮ
plėtros ciklą ir (ar)
veiklos sritį, visais
atvejais siekiant išvengti
dvigubo finansavimo.

Sąjungos kaimo
plėtros
prioritetas
Skatinti socialinę
įtrauktį, skurdo
mažinimą ir
ekonominę plėtrą
kaimo vietovėse

EŽŪFKP
Tikslinė sritis
Veiklos įvairinimas, mažų
įmonių ir darbo vietų kūrimo
ir plėtojimo, taip pat darbo
vietų kūrimo lengvinimas

Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Ūkio ir verslo plėtra".
Veiklos sritys: parama ekonominės
veiklos pradžiai kaimo vietovėse;
parama investicijoms, skirtoms
ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai.

Sąjungos
žuvininkystės
plėtros
prioritetas
Užimtumo
ir
teritorinės
sanglaudos
didinimas

EJRŽF
Konkretūs uždaviniai

Priemonės ir veiklos sritys

Ekonomikos augimo,
socialinės įtraukties ir darbo
vietų kūrimo skatinimo ir
įsidarbinimo galimybių bei
darbo jėgos judumo rėmimo
pakrančių ir sausumos
bendruomenėse,
priklausomose nuo žvejybos ir
akvakultūros, įskaitant veiklos
įvairinimą žuvininkystės
sektoriuje ir kituose jūrų
ekonomikos sektoriuose

Pridėtinės vertės didinimas, darbo
vietų kūrimas ir naujovių skatinimas
visais verslinės žvejybos ir
akvakultūros produkcijos tiekimo
grandinės etapais.
Veiklos įvairinimas ir darbo vietų
kūrimas verslinės žvejybos veikloje
ir kitoje nei verslinė žvejyba
veikloje, mokymosi visą gyvenimą
skatinimas ir darbo vietų kūrimas
žuvininkystės regionuose.
Žuvininkystės regionų aplinkos
išteklių gausinimas, įskaitant kovą
su klimato kaita.
Žvejybos amato paveldo
žuvininkystės regionuose
puoselėjimas.

9. Socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas

Konkretūs uždaviniai

Veiklos

Sąjungos kaimo plėtros
prioritetas

Tikslinė sritis

Fizinio, ekonominio ir
socialinio nepasiturinčių
miestų ir kaimų
bendruomenių bei
vietovių atnaujinimo
rėmimas. (ERPF)

Sumažinti geografinių sąlygų ir
demografinių procesų sukeliamus
gyvenamosios aplinkos kokybės
netolygumus.

Atvirų viešųjų erdvių kokybės gerinimas, jų urbanistinės
infrastruktūros atnaujinimas.
Apleistų ar neefektyviai naudojamų pastatų, kitos
infrastruktūros ir teritorijų konversija, funkcionalumo
didinimas.

Skatinti socialinę įtrauktį,
Vietos plėtros kaimo
skurdo mažinimą ir ekonominę vietovėse skatinimas
plėtrą kaimo vietovėse

Bendruomenės
inicijuojamų vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas.
(ESF)

Pagerinti vietines įsidarbinimo
galimybes ir didinti bendruomenių
socialinę integraciją, išnaudojant
vietos bendruomenių, verslo ir vietos
valdžios ryšius

Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos socialinei
Skatinti socialinę įtrauktį,
Vietos plėtros kaimo
atskirčiai mažinti.
skurdo mažinimą ir ekonominę vietovėse skatinimas
Užimtumo skatinimas, padedant bedarbiams ir
plėtrą kaimo vietovėse
neaktyviems asmenims įgyti naujų įgūdžių, įtraukiant
juos į visuomeninę veiklą ir tarpininkaujant įdarbinant.
Neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos.
Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas.

EŽŪFKP
Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo
vietovėse". Veiklos sritys: parama investicijoms į visų rūšių mažos
apimties infrastruktūrą; parama investicijoms į kaimo kultūros ir
gamtos paveldą, kraštovaizdį.
Takoskyros kriterijus - tikslinė teritorija:
parama teikiama gyvenamosiose vietovėse iki 1 tūkst. gyventojų;
vandentvarkos projektų atveju - gyvenamosiose vietovėse iki 200
gyventojų.
Priemonė "LEADER". Veiklos sritys: parengiamoji parama kaimo
vietovių vietos veiklos grupėms; parama vietos projektams įgyvendinti
kaimo vietovėse pagal vietos plėtros strategijas**; VVG
bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (įskaitant
bendradarbiavimą su miestų ir žuvininkystės regionų VVG); parama
kaimo vietovių VVG veiklai ir gyventojų aktyvinimui.
Takoskyros kriterijus - tikslinė teritorija:
vietovė, kurios bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150
tūkst., apimanti kaimo gyvenamąsias vietoves (miestelius, kaimus ir
vienasėdžius),, taip pat miestus iki 6 tūkst. gyventojų (išskyrus
savivaldybių centrus).

10 Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą
EŽŪFKP

ES struktūriniai fondai
Investicinis prioritetas

Konkretūs uždaviniai

Veiklos

Vienodų galimybių
formaliai, neformaliai ir
savarankiškai mokytis
visą gyvenimą
suteikimas visoms
amžiaus grupėms,
darbuotojų žinių, įgūdžių
ir kompetencijos
ugdymas ir lanksčių
mokymosi būdų, be kita
ko, pasitelkiant profesinį
mokymą ir įgytos
kompetencijos
pripažinimą, skatinimas.
(ESF)

Padidinti profesinio ir
suaugusiųjų mokymo atitiktį
darbo rinkos poreikiams ir
patrauklumą.

Parama Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimui;
Įvairias būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos
tobulinimas;
Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos
tobulinimas;
Švietimo valdymo sistemų ir procesų tobulinimas švietime;
Profesinio, suaugusiųjų mokymo ir bendrojo ugdymo vadovų ir bendruomenės lyderių
gebėjimų didinimas vykdyti kokybinius pokyčius švietimo įstaigų veikloje ir kokybės
užtikrinimo procesų stiprinimas;
Mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas; mokymosi visą gyvenimą
regioninio tinklo koordinavimo stiprinimas, profesinio mokymo įvaizdžio gerinimas ir
patrauklumo didinimas;
Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje ir parama šių
paslaugų prieinamumo užtikrinimui.

Sukurti sąlygas ir paskatas
mokymuisi visą gyvenimą,
užtikrinant veiksmingą
pagalbą tobulinantis.

Paskatos ir sąlygos mažiau besimokančių suaugusiųjų grupių turimų kompetencijų
įvertinimui, pripažinimui ar įsitraukimui į bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir
studijų programas, modulius visų pakopų kvalifikacijoms įgyti;
Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas dalyvaujantiems formaliojo švietimo programose;
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas siekiant
paskatinti jų mokymąsi visą gyvenimą, padidinti viešųjų paslaugų kokybę, prieinamumą
ir remti vykdomas viešųjų paslaugų sistemų reformas.

Sąjungos kaimo
plėtros prioritetas

Tikslinė sritis

Skatinti žinių
perteikimą ir
inovacijas žemės
ūkyje, miškininkystėje
ir kaimo vietovėse

Mokymosi visą
gyvenimą ir profesinio
mokymo žemės ūkio ir
miškininkystės
sektoriuose skatinimas

EŽŪFKP
Priemonės ir veiklos sritys
Priemonė "Žinių perdavimas ir informavimo veikla".
Veiklos sritys: parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti
(siekiama suteikti ūkininkams, miškų valdytojams, kitiems
kaimo plėtros subjektams žinių ir užtikrinti jų technologinių,
ekonominių bei vadybinių kompetencijų tobulinimą planuojant
gamybos kryptis ir apimtis, verslo investicijas, diegiant
naujoves, skatinant racionalų miškų ūkio valdymą, taisyklingą
žemės dirbimą ir naudojimą, ekologinį ūkininkavimą,
dalyvavimą maisto tiekimo grandinėse); parama
parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai (skatinamas
ūkių konkurencingumas, inovacijų, naujų ūkininkavimo metodų
diegimas mažinant neigiamą poveikį aplinkai, didinant verslumo
įgūdžius, suteikiant informaciją apie augančius naujų produktų,
paslaugų poreikius, stiprinant pirminės produkcijos gamintojų
integraciją į žemės ūkio maisto produktų grandinę, skatinant
tvarų ir tausojantį dirvožemio valdymą, užtikrinant didesnes
galimybes naudotis ir keistis žiniomis bei informacija).
Takoskyros kriterijus - neformalaus mokymo sritis:
ūkininkai, miškų valdytojai, kiti kaimo plėtros subjektai.

