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Kompleksinis tikslas – modernizuoti sektorių
kaupiant žinias ir keičiantis jomis, diegiant
inovacijas ir gerinant skaitmeninimą žemės ūkyje
bei kaimo vietovėse, taip pat skatinant praktinį jų
pritaikymą
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Naujas BŽŪP įgyvendinimo modelis
• Subsidiarumo principas –
daugiau laisvės valstybėms
narėms (3+9 BŽŪP tikslai);
• Orientacija
į
veiklos
rezultatus (ne į reikalavimų
atitiktį),
kasmetinių
pasiekimų planavimas ir
atskaitomybė.
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Bendrieji tikslai
• (a) skatinti, kad žemės ūkio sektorius būtų
pažangus, atsparus bei įvairialypis ir užtikrintų
aprūpinimą maistu;
• (b) remti aplinkos apsaugos bei klimato srities
veiksmus ir padėti siekti su aplinka bei klimatu
susijusių Sąjungos tikslų;
• (c) stiprinti kaimo vietovių socialinę ir
ekonominę struktūrą.
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Įgyvendinimo tikslai
(a) remti perspektyvias ūkio pajamas bei ūkių atsparumą visoje Sąjungoje ir taip užtikrinti geresnį
aprūpinimą maistu;

(b) labiau orientuotis į rinką ir didinti konkurencingumą, be kita ko, daugiau dėmesio
skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmeninimui;
(c) gerinti ūkininkų padėtį vertės grandinėje;
(d) padėti švelninti klimato kaitą bei prisitaikyti prie jos ir plėtoti darniąją energetiką;
(e) skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių, tokių kaip vanduo, dirvožemis ir oras,
valdymą;
(f) padėti apsaugoti biologinę įvairovę, gerinti ekosistemines paslaugas ir išsaugoti buveines bei
kraštovaizdžius;
(g) pritraukti jaunuosius ūkininkus ir sudaryti palankesnes sąlygas verslo plėtrai kaimo vietovėse;
(h) skatinti užimtumą, augimą, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant
bioekonomikos ir darnaus miškų ūkio sektorius;
(i) siekti, kad ES žemės ūkio sektorius labiau atitiktų visuomenės poreikius, susijusius su maistu,
sveikatos priežiūra (įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus), maisto atliekomis ir
gyvūnų gerove.
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Rodikliai
Bendroji
intervencinių
priemonių rūšis
Europos inovacijų
partnerystė žemės
ūkio žinių ir
inovacijų srityje
(EIP)

Rodikliai pagal intervencinę priemonę

Susiję
straipsniai

O.1 EIP veiklos grupių skaičius
O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba jose dalyvaujančių konsultantų
skaičius

71, 114
72

72

Rezultatai

O. 29 Mokymą baigusių / konsultacijose dalyvavusių ūkininkų skaičius
Keitimasis žiniomis
O.30 Asmenų, kurie nėra ūkininkai, baigusių mokymą / dalyvavusių
ir informavimas
konsultacijose, skaičius

R.1 Geresnių veiklos rezultatų siekimas pasitelkiant žinias ir inovacijas. Ūkininkų, gaunančių paramą
konsultacijoms, mokymams, keitimuisi žiniomis vykdyti arba dalyvauti veiklos grupėse, siekiant gerinti
ekonominius, aplinkosaugos, klimato srities ir išteklių naudojimo rezultatus, dalis.
R.2 Konsultacijų ir žinių sistemų susiejimas. AKIS priklausančių konsultantų (ŽŪM - dienų) skaičius
(palyginti su bendru ūkininkų skaičiumi).
R.3 Žemės ūkio sektoriaus skaitmeninimas. Ūkininkų, gaunančių paramą pagal BŽŪP tiksliojo ūkininkavimo
technologijai plėtoti, dalis.

Poveikis

Produktai (preliminarūs)

Horizontalus tikslas (5 str.): Žinios, inovacijos, skaitmeninimas

I.1 Dalijimasis žiniomis ir inovacijos. BŽŪP biudžeto dalis, skirta dalijimuisi žiniomis ir inovacijoms
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BŽŪP tinklų integravimas
Horizontalus tikslas (5 str.):
Žinios, inovacijos, skaitmeninimas
102 str. BŽŪP modernizavimas strateginiuose
planuose
ŽŪŽIS: mokslas + konsultavimas + BŽŪP tinklai
+ ...bendradarbiavimas
... skaitmenizacija

72 str.

71 str.

Žinių pasikeitimo,
konsultavimo ir informavimo
finansavimas

Bendradarbiavimas: EIP
projektų rengimas ir
įgyvendinimas

13 str.
Parama konsultavimui ir
inovacijų rėmimui

114 str.
EIP veiklos grupių inovacinių
sprendimų įgyvendinimas
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Ūkių konsultavimo paslaugos (13 str.) (1)
• Ūkių ir kitų BŽŪP paramos gavėjų konsultavimas įtrauktas į
nacionalinius BŽŪP planus.
• Konsultavimo organizacijos integruotos į Žemės ūkio žinių ir
inovacijų sistemą (ŽŪŽIS), ir apima ekonominę, aplinkosaugos ir
socialinę dimensijas ir teikia technologinę ir mokslinę informaciją,
sukurtą tyrimų ir inovacijų institucijų.
ŽŪŽIS – organizacinė struktūra, kurios veikimas grindžiamas žinių
srautais tarp asmenų, organizacijų ir institucijų, naudojančių ir kuriančių
žemės ūkiui ir susijusiems sektoriams skirtas žinias, ir tokią veiklą
vykdančių organizacijų visuma.
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Ūkių konsultavimo paslaugos (13 str.) (2)
Teikiamos ūkių konsultavimo paslaugos yra nešališkos, konsultantai
nėra įsivėlę į jokį interesų konfliktą.
Konsultavimo paslaugos apima bent:
✓ teisės aktais nustatytas sąlygas ir reikalavimus;
✓ ES teisės reikalavimus bioįvairovei, vandens ir oro apsaugai,
pesticidų naudojimui; antimikrobinį rezistentiškumą; rizikų valdymą;
✓ paramą inovacijoms diegti, visų pirma EIP žemės ūkio našumo ir
tvarumo srityje veiklos grupių projektams rengti ir įgyvendinti (114
str.);
✓ skaitmeninių technologijų plėtrą žemės ūkyje ir kaimo vietovėse.
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Bendradarbiavimas (71 str.)
•

Parama skiriama įvairių formų bendradarbiavimui –
įskaitant EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje –
skatinti, kuriame dalyvauja bent du subjektai ir kuris padeda
siekti BŽŪP tikslų;
• Finansuojamos su visais bendradarbiavimo aspektais
susijusios išlaidos;
• Neremiamas bendradarbiavimas, kuriame dalyvauja tik
mokslinių tyrimų įstaigos;
• Paramos teikimo būdai: bendra suma (įskaitant projekto
veiksmus) arba tik bendradarbiavimo išlaidoms (projekto
veiksmai finansuojami kitomis priemonėmis).
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Keitimasis žiniomis ir informavimas (72 str.)
• Skiriama parama keitimuisi žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo
verslo sričių žiniomis ir informavimui.
• Finansuojamos visų veiksmų, kurie padeda siekti konkrečių
įgyvendinimo tikslų (6 str.) ir kurie skatina diegti inovacijas,
užtikrinti prieigą prie mokymo ir konsultacijų, keistis žiniomis
bei informacija ir jas platinti, išlaidos.
• Paramos intensyvumas – iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
• Ūkių konsultavimo paslaugų kūrimui – parama iki 200 000
EUR. Paramos teikimo laikas ribotas.
• Remiami veiksmai turi būti grindžiami ŽŪŽIS aprašu, kuris yra
įtrauktas į BŽŪP planą.
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EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje
(114 str.) (1)
EIP padeda taikyti ŽŪŽIS, susiedama politikos kryptis ir priemones
inovacijoms paspartinti:
• kuria pridėtinę vertę geriau susiedama mokslinius tyrimus ir
ūkininkavimo praktiką ir skatindama platesnį turimų inovacinių
priemonių naudojimą;
• susieja inovacijų subjektus ir projektus;
• skatina greitesnį ir platesnį inovacinių sprendimų įgyvendinimą
praktikoje;
• informuoja mokslininkų bendruomenę apie ūkininkavimo praktikai
reikalingus mokslinius tyrimus.
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EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje
(114 str.) (2)
EIP veiklos grupės rengia planą, kaip rengti, bandyti, pritaikyti ar
įgyvendinti inovacinius projektus vadovaujantis sąveikiuoju inovacijų
modeliu, kuris pasižymi šiais pagrindiniais principais:
• inovacinių sprendimų rengimas, daugiausia dėmesio skiriant
ūkininkų ar miškininkų reikmėms, taip pat sąveikos stiprinimas
tiekimo grandinėje,
• papildomų žinių turinčių partnerių (pavyzdžiui, ūkininkų,
konsultantų, tyrėjų, įmonių ar nevyriausybinių organizacijų)
įtraukimas,
• bendras sprendimų priėmimas ir bendras kūrimas visais projekto
etapais.
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EIP žemės ūkio našumo ir tvarumo srityje
(114 str.) (3)
• Numatomos inovacijos gali būti grindžiamos ne tik nauja,
bet ir tradicine praktika, taikoma naujomis geografinėmis
arba aplinkosauginėmis aplinkybėmis.
• Veiklos grupės skleidžia informaciją apie savo planus ir savo
projektų rezultatus, visų pirma per BŽŪP tinklus.
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AČIŪ UŽ DĖMESĮ!
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