LIETUVOS KP 2007-2013 m PRIEMONIŲ PLANAS

( SANTRAUKA)

Priemonės pavadinimas
Kas gali dalyvauti
I. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas
Profesinio mokymo ir informavimo veikla

Mokymą organizuojanti institucija, žemdirbių savivaldos organizacijos

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ir miškų ūkio
veikla,iregistravę ŽŪKVC
Jaunesni nei 40m, veiklos plėtros planas, pirmą kartą kuriasi ne anksčiau
2005 05 16 d.
10m užsiimantis žemės ūkio veikla ne jaunesnis kaip 55m ir kt.
reikalavimus fizinis asmuo
Fiziniai asmenys 1 kartą, smulkių rėmimas – valdos dydis 2-3,99 EDV

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas (vienkartinė)
Ankstyvasis pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio veiklos
Pusiau natūrinis ūkininkavimas
Žemės ūkio valdų modernizavimas
Miškų ekonominės vertės didinimas
Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra
(vandentvarka, žemės konsolidacija, miškų struktūros gerinimas)
Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas (ž.ū. produktų
perdirbimas ir rinkodara, gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas ir
rinkodara(aukciono įkūrimui parama))

Ūkininkai, juridiniai asmenys, kooperatyvai, mokslo ir mokymo
institucijos, turinčios eksperimentinius ūkius, užsiimančius ž.ū. produktų
gamyba.
Privačių miškų savininkai, bei jų asociacijos, savivaldybės bei jų
asociacijos. Ne mažiau 1 ha nuosavybės teise miško valdos ir kt...
Savivaldybės(I), melioracijos sistemų naudotojų asociacijos (I),
institucijos atsakingos už žemės konsolidacijos projektų organizavimą
(II),privačių miškų savininkai, jų asociacijos, savivaldybės ir jų
asociacijos (III)
Mikroįmonės (iki 10 darb.), mažos įmonės (iki 50 darb.), vid. Įmonės (iki
250 darb.) perdirbimo įmonės, rinkodaros įmonės( veikiančios ne
trumpiaus 2 m), kooperatyvai, atitinkantys paramos įmonėms keliamus
reikalavimus.

Skirta:

Finansuojama

16539 999
mln. eurų
36 419 999
eurų
62 240 000
eurų
167 149
779 eurų
29 890 000
eurų
401 298
847 eurų

100 proc-56 tūkst.
Dalyvių
50-80 proc. 101 tūkst
100 proc.1806 ūk.
100 proc. 9700 ūk.
100 proc. 6650 ūk.
40-75 proc. 5595 ūkių

20,5 mln
eurų
58,66 mln.
eurų

50-60 proc. 170 vnt
projektų
60-100 proc., 183
projektai.

137 498
487 eurų

40 proc., 80 įmonių

Fiziniai, juridiniai, užsiimantys ž. ū. veikla taip pat saugomų teritorijų
direkcijos bei miškų ūrėdijos.

364 916
304 eurų

100 proc., 66650
ūkių.

Fiziniai ar juridiniai asmenys

59 214 489
eurų
45 425 916
eurų
15 mln.
eurų
10 mln eurų
10 mln.

100 proc., 7000
gavėjų
100 proc.,2800 žemės
savininkų
80proc. 75 projektai

II. Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas
Agrarinės aplinkosaugos išmokos (kraštovaizdžio tvarkymo programa (8
veikos rūšys), ekologinio ūkininkavimo, nykstančių Lietuvos veislių
išsaugojimo programa, „rizikos“vandens telkinių būklės gerinimas)
Pirmasis ž.ū. paskirties žemės apželdinimas mišku.
Pirmasis ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės
apželdinimas mišku
Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas
(stichinių nelaimių bei gaisrų pažeistų miškų atkūrimas ir prevencija)
Pelno nesiekiančio investicijos miškuose (rekreacija, ekologinė funkcija)
Miškų aplinkosaugos išmokos (Kertinių Miško Buveinių išsaugojimas,
neplynų miško kirtimų sistemų taikymas)
„Natūra 2000“išmokos ir išmokos, susijusios su direktyva 200/60/ EC(parama
„Natūra 2000“vietovėse, žemės ūkio paskirties žemėje)

Fiziniai ir juridiniai , kuriems žemė priklauso nuosavybės teise taip pat
valstybinės žemės valdytojai
Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai, juridiniai
asmenys užsiimantys miško priešgaisrinių priemonių sistemos taikymu
Privačių miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai
Privačių miškų savininkai, prisiimantys savanoriškus įsipareigojimus)
Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurių žemės valdos yra „Natūra 2000“tinklo
teritorijose ir kurie privalo laikytis papildomų ūkinės veiklos apribojimų.

7,5 mln.

90 proc.,100 proj.
100 proc., 3,5 tūkst
projektų
100 proc. 800 valdų

Natūra 2000“ išmokos ( parama „Natūra 2000“ miškų teritorijose)
Išmokos ūkininkaujantiems vietovėse su kliūtimis, išskyrus kalnuotas vietoves
(mažiau palankios ūkininkauti vietovės)

Privačių miškų savininkai ir jų asociacijos, kurių miško valdos yra
„Natūra 2000“ teritorijose
Fiziniai ir juridiniai asmenys, užsiimantys ž. ū. veikla MPŪV.

25,5 mln.
eurų
287 033
696 mln.
eurų

100 proc. 20
tūkst.valdų
100 proc. 110 tūkst.
valdų

75 631 727
eurų

50 proc., 450 gavėjų

97 696 507
eurų
82 285 758
eurų
20 mln
eurų.

50 proc., 660
projektų.
50 proc., 570
projektų.
80 proc.,

126 973
804 eurų
4,17 mln.
eurų
25 394
761+
5,85 mln
eurų

100 proc., 50 VVG759 projektai
100 proc., 70 projektų

III. Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas
Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
Parama verslo kūrimui ir ir plėtrai. ( Paslaugos, amatai, amatų centrai,
nedidelės apimties produktų gamyba)
Kaimo turizmo veiklos skatinimas. (Kaimo turizmo skatinimas ir amtų plėtra
kaimo turizmo sodybose, stovyklaviečių kaimo vietovėse įkūrimas ir plėtra)
Kaimo atnaujinimas ir plėtra.

Ūkininkai, mikroįmonės užsiimantys ž. ū. veikla, tačiau taip pat
planuojantys imtis ( ar jau vykdantiems) ir ne žemės ūkio veiklą. Parama
teikiama ne žemės ūkio veiklų ratui.
Mikroįmonės kaime ir kaimo gyventojai, užsiimantys ne žemės ūkio
veikla. Naujos mikroįmonės steigėjams.
Ūkininkai ir kaimo gyventojai.
Kaimo bendruomenės, VVG, nevyriausybimės organizacijos,
savivaldybės ir jų institucijos, kaimo vietovėje įsteigti ir joje veikiantys
kiti juridiniai asmenys.

IV. LEADER metodo įgyvendinimas
Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas

VVG IR GAVĖJAI PAGAL 3 krypties priemones

Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas

VVG,

Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti (parama VVG
veiklai, techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, strategiją
įgyvendinantiems asmenims mokyti, potencialių vietos projektų vykdytojų
aktyvumui skatinti)

VVG,

Parama programos parengimui, valdymui, priežiūrai ir kontrolei.

Valdymo institucija, mokėjimo institucija.

Informavimas ir viešumas

Valdymo institucija, mokėjimo institucija.

Nacionalinis kaimo tinklas

ŽŪM, LKT nariai

100 proc.,159 VVG ir
projektų

V. Techninė pagalba
51 138 560
eurų
32 542 720
eurų
9 297 920
eurų

100 proc.,
100 proc.,
100 proc.,

