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Naujoji BŽŪP „žalioji architektūra“ (1)
ES tikslas:
su klimatu
susijusi
BŽŪP biudžeto
dalis – 40%

Ūkių
Žinių
konsultavimo perdavimas
paslaugos

2014-2022 struktūra
Ūkininkai
savanoriškai
pasirenka

Kovos su klimato kaita ir
aplinkosaugos priemonės pagal
II ramstį
(agrarinės aplinkosaugos, miškininkystės, investicinės
priemonės...)

Žalinimas
Ūkininkams
privaloma

(3 išsamūs įsipareigojimai dėl pasėlių įvairinimo,
daugiamečių žolynų ir ekologiniu požiūriu svarbių vietovių)

Kompleksinis paramos susiejimas
(klimato kaitai / aplinkosaugai, 7 GAAB standartai –
vandeniui, dirvožemiui, anglies sankaupoms bei
kraštovaizdžiui ir Nitratų bei „Natura 2000“ direktyvų
reikalavimai)

Inovacijos

Bendradarbiavimas

Reikalavimo
lygis

Nauja struktūra 2023-2027
Kovos su
Ekologinės
klimato kaita ir
sistemos
aplinkosaugos
priemonės
pagal I ramstį
pagal II ramstį

Ūkininkai
savanoriškai
pasirenka

Nauja paramos sąlygų sistema
(„enhanced conditionality“)
(klimato kaitai / aplinkosaugai; 14 aplinkosaugos praktikos rūšių,
pagrįstų ES būtiniausiais reikalavimais (klimato kaitai, vandeniui,
dirvožemiui, biologinei įvairovei ir kraštovaizdžiui), ir reikalavimai
pagal Nitratų direktyvą, Vandens pagrindų direktyvą ir „Natura
2000“ direktyvą)

Ūkininkams
privaloma

Naujoji BŽŪP „žalioji architektūra“ (2)
•

EVT išvados ir Europos Komisijos siekis:
▪ 40% BŽŪP biudžeto skirti su aplinkosauga ir klimatu susijusiems tikslams siekti

•

Privalomas EŽŪGF lėšų (I ramsčio) panaudojimas:
▪ bent 25% savo TI voko valstybės narės privalės panaudoti eko-schemoms
▪ 2023 m. ir 2024 m. „mokymosi laikotarpis“, skiriant ne mažiau 20% TI voko eko-schemoms, pusę šių nepanaudotų lėšų
skiriant kitoms TI schemoms, kitą pusę reikės kompensuoti; jei VN eko-schemoms visgi panaudos mažiau nei 20% TI voko, tas
lėšas (iki 20%) iki laikotarpio pabaigos galės kompensuoti (per eko-schemas ar KP agroaplinkosaugos priemones, kitu atveju
lėšas praras)
▪ 2% lankstumas 2025 m. ir 2026 m., kompensuojant šias lėšas iki laikotarpio pabaigos

•

Privalomas kaimo plėtros lėšų (II ramsčio) panaudojimas:
▪ bent 35% - agroaplinkosaugos ir klimato priemonėms
▪ parama mažiau palankioms ūkininkauti vietovėms įskaičiuojama 50 proc., kitos priemonės, įskaitant gyvūnų gerovės ir
žaliąsias investicijas – 100 proc.
▪ galimybė VN skirtas lėšas, viršijančias 35%, užskaityti eko-schemoms

2023-2027 m., mln. EUR
•Tiesioginės išmokos: 3012,3

+ 30 proc.

BŽŪP finansavimas Lietuvoje 2023-2027 m.

(min. 25 proc. ekoschemoms – 753,1)

•Kaimo plėtra: 977,5
(min. 35 proc. aplinkai ir klimatui – 342,1)

•Viso: 3989,8

+ 18 proc.

Naujoji paramos sąlygų sistema
• Vienas iš kertinių BŽŪP žaliosios architektūros elementų
• Apima valdymo reikalavimus (VR) ir žemės geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės
(GAAB) standartus, kurie kartu ir sudaro paramos sąlygas (conditionality)
• VR ir GAAB įgyvendinimas privalomas ir valstybėms narėms, ir ūkininkams
• VR ir GAAB yra susieti su teikiama parama, o už jų nesilaikymą taikomos sankcijos
• VR ir GAAB nukreipti į klimato kaitos ir vandens užterštumo mažinimo, dirvožemio,
biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimo, maisto saugos, gerovės bei augalų
apsaugos produktų tinkamo naudojimo tikslus
• Agroaplinkosauginės priemonės ir eko-schemos (apmokamos veiklos) gali būti
formuojamos tik viršijant VR ir GAAB standartus
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