LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 M.
ĮGYVENDINIMO 2019 M. ATASKAITOS SANTRAUKA

PROGRAMOS

1. FINANSINIS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS
2014–2020 m. Programos įgyvendinimui skirta 2,1 mlrd. Eur, iš kurių ES dalis sudaro 1,66 mlrd. Eur, o
nacionalinio finansavimo lėšos – 437 mln. Eur. 2014–2019 m. pagal Programą patvirtintos paramos suma
siekė 1 426,5 mln. Eur ir sudarė daugiau nei pusę (68 proc.) visų Programos įgyvendinimui skirtų lėšų.
Daugiausiai paramos lėšų buvo patvirtinta pagal 2A ir 6B tikslines sritis, taip pat pagal prie ketvirtojo
prioriteto prisidedančias tikslines sritis. 2014–2019 m. pagal Programą išmokėtos paramos suma siekė
1 234,7 mln. Eur, t. y. 59 proc. Programai skirtų lėšų, iš kurių ES dalis sudarė 1 000 mln. Eur. 2014–2019 m.
pagal Programą Europos Komisijai buvo deklaruota 1 163,9 mln. Eur paramos lėšų, t. y. 55 proc. Programai
skirtų lėšų, iš kurių ES dalis sudarė 945 mln. Eur.
Didžiausia dalis paramos buvo išmokėta pagal ketvirtąjį prioritetą, pagal kurį išmokėtos paramos suma
sudarė daugiau kaip 43 proc. visų 2014–2019 m. pagal Programą išmokėtų lėšų. Be to, pagal antrąjį
prioritetą taip pat buvo išmokėta reikšminga dalis visų išmokėtų lėšų – daugiau kaip 35 proc. Daugiausia
prie to prisidėjo pagal 2A tikslinę sritį išmokėtos lėšos, kurios sudarė apie 31 proc. visų išmokėtų lėšų.
Programos priemonių lygmeniu daugiausiai paramos buvo išmokėta pagal priemonę M4 „Investicijos į
materialųjį turtą“ – 384 mln. Eur. Antroje vietoje – pagal priemonę M13 „Išmokos už vietoves, kuriose esama
gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“ – 323 mln. Eur.

2. PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMAS
2014–2019 m. buvo įgyvendinti visi šeši Programos prioritetai ir beveik visos jų tikslinės sritys. Pagal 5C
tikslinę sritį, skirtą atsinaujinančių energijos išteklių skatinimui buvo patvirtinta parama pagal 1 iš trijų
priemonių (pagal M04 priemonės veiklos sritį nebuvo patvirtintas nei vienas projektas investicijoms į
biodujų gamybą kaip ir pagal M02 priemonę dar nebuvo patvirtinta parama dėl konsultacijų susijusiais
klausimais. Taip pat lėšų nebuvo patvirtinta pagal M16 priemonės 16.3 veiklos sritį „Parama smulkių ūkio
subjektų“, kuri prisideda prie 4 prioriteto ir 5D tikslinės sritie įgyvendinimo. Pagal M02 priemonės veiklas,
prisidedančias prie 6A tikslinės srities, taip pat nebuvo patvirtintų paraiškų ir paramos.

1 PRIORITETAS. ŽINIŲ PERDAVIMO IR INOVACIJŲ ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS SEKTORIUOSE
IR KAIMO VIETOVĖSE SKATINIMAS
2014–2019 m. parama buvo patvirtinta ir išmokėta pagal visas tris prie 1 prioriteto prisidedančias
priemones. 1 prioritetui patvirtina lėšų suma siekė daugiau nei 35 mln. Eur, išmokėta – beveik 19 mln. Eur
Iki 2019 m. pabaigos įgyvendinta 40 projektų, susijusių su profesiniu mokymu (9 projektais daugiau
lyginant su 2018 m.). Šiuose projektuose iš viso dalyvavo 14 329 mokymų dalyviai. Pagal M02 priemonę
„Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ teikiamoms konsultavimo
paslaugomis pasinaudojo 5 288 paramos gavėjai, kurių didžioji dalis buvo konsultuojami agrarinės
aplinkosaugos srities klausimais. 2019 m. pagal šią priemonę buvo išmokėta 1,9 mln. Eur, t. y. 42 proc. visos
priemonei skirtos sumos. 2019 m. buvo užbaigtas 1 projektas, kuriuo remia Europos inovacijų partnerystės
(toliau – EIP) veiklos grupė ir jos veikla. Be to, 2019 m. įgyvendinta 12 kitų bendradarbiavimo projektų.

2 PRIORITETAS. ŽEMĖS ŪKIO KONKURENCINGUMAS IR TVARUS MIŠKŲ VALDYMAS
2014–2019 m. pagal antrąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė beveik 534 mln. Eur ir sudarė 83 proc.
nuo visam programavimo laikotarpiui šio prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšų sumos. Iki 2019 m. pabaigos
pagal antrąjį prioritetą išmokėtos paramos suma siekė 403 mln. Eur ir sudarė 63 proc. visos šiam prioritetui
skirtos lėšų sumos, kuri lyginant su 2018 m. padidėjo 6 procentiniais punktais.
2014–2019 m. iš viso buvo paremtos 3 985 žemės ūkio valdos, iš kurių 3 279 įgyvendino investicijų į ūkių
restruktūrizavimą ir modernizavimą projektus, o 706 – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo projektus. Taip pat buvo
paremti 2 611 smulkūs ūkiai, siekiant jiems sudaryti sąlygas aktyviau dalyvauti rinkoje. Be to, buvo
vykdomos investicijos į su žemės ūkio ir miškininkystės plėtra, modernizavimu ar pritaikymu susijusią
infrastruktūrą. Šioje srityje buvo įgyvendinami 218 žemės ūkio vandentvarkos projektų (iš jų 215 užbaigti),
kurių įgyvendinimui išmokėta 62 mln. Eur. Taip pat buvo įgyvendinta 17 projektų, skirtų miškų
infrastruktūrai gerinti, o jiems išmokėtos paramos suma siekė 1,3 mln. Eur. Pagal antrąjį prioritetą parama
taip pat buvo skirta ir miško kirtimo, apvalios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimui,
jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymui. Šioje srityje iki 2019 m. pabaigos buvo įgyvendinti 74 projektai,
kuriems išmokėtų lėšų suma sudarė 4 mln. Eur.

3 PRIORITETAS. MAISTO TIEKIMO GRANDINIŲ ORGANIZAVIMO SKATINIMAS
2014–2019 m. pagal trečiąjį prioritetą visų patvirtintų lėšų suma siekė 66,6 mln. Eur ir sudarė 40 proc. nuo
visam Programos laikotarpiui šio prioriteto įgyvendinimui skirtos lėšų sumos. Išmokėtos paramos suma
siekė 45,5 mln. Eur ir sudarė 27,5 proc. visos šiam prioritetui skirtos lėšų sumos.
2014–2019 m. parama buvo išmokėta šioms prie 3A tikslinės srities prisidedančioms veikloms: žinių
perdavimui ir informavimui, konsultavimo paslaugoms, ūkininkų dalyvavimui žemės ūkio ir maisto
produktų kokybės sistemose ir su tuo susijusių patiriamų išlaidų kompensavimui, taip pat ūkių
modernizavimui, žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir plėtrai, siekiant aukštesnės produktų
kokybės. Buvo įgyvendinami 77 projektai (iš jų 62 buvo užbaigti), kuriems skirta parama investicijoms
žemės ūkio valdose bei investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą. Svarbu paminėti, kad
2019 m. pagal 3A tikslinę sritį paramos lėšos buvo išmokėtos 258 žemės ūkio ir maisto produktų kokybės
sistemų dalyviams: 163 dalyviams pagal tęstinius 2007–2013 m. KPP įsipareigojimus ir 95 pateikusiems
naujas paraiškas pagal 2014–2020 m. KPP.
2019 m. įgyvendinant 3B tikslinę sritį, skirtą paskatinti žemės ūkio valdų dalyvavimą rizikos valdymo
sistemose, patvirtinta ir išmokėta beveik 5,8 mln. Eur paramos, kurią gavo 816 ūkiai (1,4 karto daugiau nei
2018 m.), paramos lėšomis kompensuota sumokėtų draudimo įmokų dalis.

4 PRIORITETAS. APLINKOSAUGA – BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ, VANDENS IR DIRVOŽEMIO
Siekiant 4 prioriteto tikslų, yra įgyvendinamos 3 horizontalaus pobūdžio priemonės (M01, M02 ir M16), 2
investicinės (M04 ir M08) bei 5 kompensacinio pobūdžio plotinės priemonės (M10, M11, M12, M13 ir M15).
2014–2019 m. paramos lėšos buvo patvirtintos ir išmokėtos pagal visas prie 4 prioriteto prisidedančias
priemones. 2014–2019 m. patvirtinta lėšų suma siekė beveik 544 mln. Eur. Išmokėtos paramos suma siekė
524,5 mln. Eur ir sudarė 74 proc. visos šiam prioritetui skirtos lėšų sumos. Prioriteto mastu pasiekta
finansinio įgyvendinimo pažanga buvo didelė – panaudoti beveik trys ketvirtadaliai visam laikotarpiui
skirtos paramos, o, lyginant su praėjusiais metais, panaudotos paramos dalis yra 11 proc. punktų didesnė.

2014–2019 m. buvo paremtas 282 472,1 ha žemės ūkio paskirties plotas ir 15 771,14 ha miško paskirties
plotas, kuriuose vykdomos su biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga susijusios valdymo sutartys.
Siekiant vandentvarkos gerinimo 2014–2019 m. buvo paremtas 8 164,71 ha plotas. Tuo pačiu laikotarpiu
paremtas 243 651,55 ha žemės ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos veiklos, susijusios su
dirvožemio valdymo gerinimo ir dirvožemio erozijos prevencija. Šie plotai daugiausia apėmė žemės ūkio
veiklą „Natura 2000“ vietovėse, ekologinį ūkininkavimą, taip pat ūkininkavimą pagal aukštesnius nei
privaloma aplinkosauginius reikalavimus, prisiimtus pagal M10 „Agrarinės aplinkosaugos“ priemonės
veiklas, kalbant apie miško plotus, pastarieji buvo remiami pagal M8 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir
miškų gyvybingumo gerinimą“ priemonę.

5 PRIORITETAS. EFEKTYVUS IŠTEKLIŲ NAUDOJIMAS
2014–2019 m. pagal penktąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 59,2 mln. Eur ir sudarė 45 proc. visam
šio prioriteto Programos laikotarpiui skirto finansavimo. Iki 2019 m. pabaigos pagal penktąjį prioritetą
išmokėtos paramos suma siekė 36 mln. Eur ir sudarė 27 proc. visos šiam prioritetui skirtos lėšų sumos.
2014–2019 m. parama buvo išmokėta pagal visas tris tikslines sritis. 2019 m. buvo pradėtas įgyvendinti
vienas projektas, prisidedantis prie 5C tikslinės srities „Parama biodujų gamybai“ tikslo. Taip pat 2019 m.
buvo paremtos 2 239 paraiškos, pagal kurias įgyvendinti veiksmai, prisidedantys prie žemės ūkio išmetamo
šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir amoniako kiekio mažinimo. Be to, 527 valdos gavo paramą miško
įveisimui, taip siekiant prisidėti prie anglies dioksido išlaikymo ir sekvestracijos miškininkystėje. Žemės
ūkio paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir
amoniako kiekio mažinimu susijusios valdymo sutartys, siekė 60 547,50 ha, o žemės ūkio ir miškininkystės
paskirties žemės plotas, kuriame buvo vykdomos su anglies sekvestracija ir išsaugojimu susijusios valdymo
sutartys, siekė 119 744,22 ha.

6 PRIORITETAS. EKONOMINĖS PLĖTROS IR SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES SKATINIMAS
2014–2019 m. pagal šeštąjį prioritetą patvirtinta lėšų suma siekė 212,7 mln. ir sudarė 72 proc. visam
programavimo laikotarpiui prioritetui skirto finansavimo. Iki 2019 m. pabaigos pagal šeštąjį prioritetą
išmokėtos paramos suma siekė beveik 76,5 mln. ir sudarė 36 proc. visos prioritetui skirtos paramos.
2014–2019 m. paramos lėšos buvo išmokėtos visoms tikslinėms sritims. 2019 m. buvo įgyvendinamas 171
projektas, skirtas ne žemės ūkio veiklos verslo plėtojimui kaime. Taip pat toliau buvo remiami veiksmai,
kuriais gerinamos paslaugos ir infrastruktūra kaimo vietovėse – įgyvendinta 5 128 projektų. 2019 m.
pabaigoje gyventojų, kurie naudojosi geresnėmis paslaugomis ir infrastruktūra, skaičius siekė 269 458
asmenis (arba 25,62 proc. visų kaimo gyventojų).
Paminėtina, kad jau ankstesniu 2014–2018 m. laikotarpiu buvo išmokėta parengiamoji parama vietos
plėtros strategijoms. 2019 m. buvo įgyvendinamos 49 vietos plėtros strategijos (46 kaimo vietovių ir 3
dvisektorės, finansuojamos iš EŽŪFKP ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo). Gyventojų skaičius,
tenkantis VVG, siekia 1 075 726 asmenis ir apima visus Lietuvos kaimo vietovėse gyvenančius žmones. Per
2014–2019 m. įgyvendinant M19 priemonę parama buvo išmokėta 755 projektams, iš kurių, 367 iki 2019
m. pab. jau buvo užbaigti.

3. VERTINIMO PLANO ĮGYVENDINIMO PAŽANGA
2019 m. pateikta „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2018
metais įvertinimo“ išplėstinė ataskaita (UAB „ESTEP Vilnius“). Vertinimo tikslas 2019 metais –

įvertinti Programos įgyvendinimo 2014–2018 metais pažangą, padarytą siekiant kiekvienai
Programos tikslinei sričiai nustatytų tikslų, išanalizuoti Programos tikslų įgyvendinimo pažangą,
išnagrinėjant veiklos rezultatų plano įgyvendinimo situaciją, atsakant į nustatytus vertinimo
klausimus, nurodyti problemas, iškilusias įgyvendinant Programą, Ministerijos ir Stebėsenos komiteto
veiksmus ir priemones siekiant užtikrinti Programos įgyvendinimo kokybę ir veiksmingumą,
išanalizuoti techninės pagalbos lėšų panaudojimą, įskaitant veiksmus, kurių imtasi kuriant Lietuvos
kaimo tinklą ir užtikrinant jo veikimą bei veiksmus, kurių imtasi siekiant užtikrinti KPP 2014–2020
viešinimą, įvertinti Programos indėlį ir poveikį įgyvendinant „Europa 2020“ strategiją bei bendrosios
žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) tikslus ir kt. 2019 metų vertinimo rezultatai panaudoti rengiant
Programos įgyvendinimo 2018 metais išplėstinę ataskaitą.
Atliktas vertinimas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos įtakos gamtinei aplinkai
analizė ir aplinkosauginių rodiklių identifikavimas 2016–2018 metais“ (VšĮ ,,Aplinkos apsaugos
politikos centras“). Vertinimo tikslas – apskaičiuoti Programos aplinkosauginius tikslo rodiklius ir
išanalizuoti rezultatus bei įvertinti Programos poveikį aplinkai, naudojantis Bendrosios žemės ūkio
politikos aplinkosaugos poveikio rodikliais. Rezultatai naudoti išplėstinėje metinėje Programos
įgyvendinimo ataskaitoje atsakant į bendrus kaimo plėtros vertinimo klausimus, susijusius su 4
prioriteto tikslinėmis sritimis.
Atliktas tyrimas „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos indėlis mažinant neigiamą
žemės ūkio poveikį klimato kaitai“ (VšĮ „FPP Consulting“). Tyrimo tikslas – apskaičiuoti Programos
rezultato ir poveikio rodiklius, susijusius su klimato kaita ir atsinaujinančios energijos gamyba ir
išanalizuoti bei įvertinti Programos poveikį klimato kaitai (švelninimui ir prisitaikymui) ir
atsinaujinančios energijos gamybai. Rezultatai naudoti išplėstinėje metinėje Programos įgyvendinimo
ataskaitoje atsakant į bendrus kaimo plėtros vertinimo klausimus, susijusius su 5 prioriteto tikslinėmis
sritimis bei su Sąjungos lygio klimato kaitos švelninimo tikslais susijusį klausimą.
Atlikta užduotis Nr. 10 „Rekomendacijos dėl Lietuvos kaimo tinklo ir jo sekretoriato veiklos
tobulinimo“ (UAB „ESTEP Vilnius“ pagal paslaugų sutartį su subjektų grupe UAB „Ernst &Young Baltic“ ir
UAB „ESTEP Vilnius“).
Vykdytos kitos veiklos.

4. VEIKSMAI, SIEKIANT UŽTIKRINTI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMINGUMĄ
2019 m. buvo patvirtinti šeštasis ir septintasis programos pakeitimai. Šeštuoju keitimu Programa
papildoma nauja M05 priemone „Gaivalinių nelaimių ir katastrofinių įvykių paveikto žemės ūkio gamybos
potencialo atkūrimas ir atitinkamos prevencinės veiklos vykdymas“ bei M04 priemonė papildoma nauja
veikla 4.4.2 „Prevencinių priemonių taikymas prieš plėšrūnų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Kiti
pakeitimai daugiausiai susijęs su paramos administravimo proceso supaprastinimais, fiksuotų įkainių
keitimu bei lėšų perskirstymu ir finansinio plano pakeitimu. Septintuoju Programos pakeitimu 8,5 mln. 5
prioriteto rezervo lėšų perskirstoma iš priemonės M08 „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų
gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities 8.1 „Miško veisimas“ į sėkmingai įgyvendinamo 2 prioriteto veiklos
sritis 6.3 „Parama smulkiems ūkiams“ ir 8.6 „Investicijos į miškininkystės technologijas ir į miško produktų
perdirbimą ir rinkodarą“.
Siekiant spręsti ir kontroliuoti problemas, iškilusias priemonių įgyvendinimo metu, 2019 m. buvo atlikti
beveik visų priemonių įgyvendinimo taisyklių pakeitimai. Pakeitimais buvo supaprastinamos paramos
gavimo taisyklės, keičiami paramos gavimo įkainiai, tikslinami paramos gavėjų sąrašai ir atliekami kiti
įvairūs pakeitimai. Programos veiksmingumo tobulinimo taip pat buvo siekiama, organizuojant Stebėsenos
komiteto posėdžius.2019 metais surengti 8 Stebėsenos komiteto posėdžiai, iš jų 2 raštiškos apklausos raštu
būdu. Dažniausiai Stebėsenos komitetas diskutavo dėl tam tikrų priemonių projektų atrankos kriterijų.

Vyraujanti tendencija buvo supaprastinti projekto atrankos kriterijus, siekiant pagreitinti Programos
įgyvendinimą.

5. VEIKSMAI, VYKDANT TECHNINĖS PAGALBOS IR PROGRAMOS VIEŠINIMO
REIKALAVIMUS
2014–2020 m. parama Techninei pagalbai teikiama, įgyvendinant tris veiklos sritis: 1) Programos
įgyvendinimas (toliau – pirmoji veiklos sritis); 2) Programos informavimas ir viešinimas (toliau – antroji
veiklos sritis); 3) Lietuvos kaimo tinklas (toliau – trečioji veiklos sritis).
2014–2020 m. Techninei pagalbai skirtos paramos lėšos siekia 71,91 mln. Eur. 2019 m. buvo įgyvendinama
16 projektų, kuriems 2014–2019 m. išmokėtos paramos suma siekė 45,4 mln. Eur, o tai sudaro 63 proc. visų
2014–2023 m. laikotarpiu Techninei pagalbai numatytų lėšų. Pagal pirmąją veiklos sritį įgyvendinami 3
projektai (visų trijų galimų paramos gavėjų – ŽŪM, NMA ir ŽŪIKVC). Jiems 2014–2019 m. išmokėta 38,3
mln. Eur paramos lėšų. Pagal antrąją veiklos sritį įgyvendinami 2 projektai (abiejų galimų paramos gavėjų
– ŽŪM ir NMA). Šiems 2014–2019 m. išmokėta 6,5 mln. Eur. Pagal trečiąją veiklos sritį įgyvendinami 11
projektų, iš kurių 1 projektą įgyvendina Lietuvos kaimo tinklo sekretoriatas, o 10 LKT nariai. Šiems
projektams 2014–2019 m. išmokėta beveik 593 tūkst. Eur suma, iš kurių kiek daugiau 488 tūkst. Eur LKT
sekretoriato projektui ir kiek daugiau nei 104 tūkst. Eur likusiems projektams.
Pagal pirmąją TP veiklos sritį ŽŪM įgyvendina projektą „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
valdymas, priežiūra ir kontrolė“. Įgyvendinant šį projektą 2019 m. ŽŪM, kaip Programos vadovaujančiajai
institucijai priskirtų funkcijų vykdymui buvo samdomi valstybės tarnautojai ir darbuotojai (dirbę pagal
darbo sutartis), kurie visą arba dalį darbo laiko skyrė darbui, susijusiam su Programos įgyvendinimu. Iš šio
projekto lėšų apmokėtos darbuotojų, kurių visas ar dalis darbo laiko buvo skirtas funkcijoms, susijusioms
su Programos įgyvendinimu, išlaikymo išlaidos. Siekiant stiprinti ŽŪM darbuotojų administracinius
gebėjimus ir dalintis patirtimi su kitomis šalimis, įgyvendinančioms kaimo plėtros programas, ŽŪM
darbuotojai dalyvavo įvairiuose EK organizuojamuose komitetų, darbo grupių posėdžiuose, seminaruose
konferencijose, mokymuose ir kituose renginiuose Lietuvoje bei užsienyje. Už projekto lėšas darbuotojai
buvo aprūpinami kanceliarinėmis ir kitomis prekėmis, reikalingomis būtinam darbui užtikrinti. Siekiant
užtikrinti tinkamą Programos įgyvendinimą, buvo atliekami tyrimai, pirktos konsultavimo paslaugos. Taip
pat organizuoti įvairūs su Programos įgyvendinimu susiję posėdžiai, susitikimai ir kiti renginiai.
NMA įgyvendina projektą „Programos įgyvendinimas“. 2019 m. įgyvendinant projektą, NMA kaip
Programos Mokėjimo agentūrai priskirtų funkcijų vykdymui buvo samdomi valstybės tarnautojai ir
darbuotojai (dirbę pagal darbo sutartis), kurie skirdami visą arba dalį darbo laiko vertino pagal
įgyvendinamas Programos priemones pateiktas paraiškas paramai gauti, mokėjimo prašymus, atliko
įvairias patikras, administravo paramos lėšas bei jų išmokėjimą. Siekiant užtikrinti tinkamą paramos
administravimą, NMA darbuotojai dalyvavo tarptautinėse konferencijose, Europos Komisijos
organizuojamuose komitetų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose pasitarimuose. Vykdant šį projektą,
2019 m. buvo naudojamos ekspertų ir konsultantų paslaugos, kurios apima projektų, mokėjimo prašymų,
per didelių paslaugų ir (arba) prekių kainų identifikavimo ir vertinimo bei kitas specifinių žinių
reikalaujančias paslaugas. Taip pat buvo įsigytos patikroms vietoje atlikti būtinos paslaugos ir prekės
ŽŪIKVC įgyvendina projektą „Techninė pagalba 2014–2020 m. (Programos įgyvendinimas)“. 2019 m. buvo
užtikrinamas sklandus paraiškų priėmimo informacinės sistemos ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir
kaimo verslo registro administravimas, žemės ūkio valdos ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio
dydžio vienetais, apskaičiavimas ar perskaičiavimas bei produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio
valdos ekonominio dydžio apskaičiavimas ar perskaičiavimas. Iš projekto lėšų buvo apmokamos ir

darbuotojų, kurių dalis darbo laiko buvo skiriama funkcijoms, susijusioms su Programos įgyvendinimu
atlikti, darbo užmokesčio ir kitos su juo susijusios išlaidos. Siekiant ugdyti gebėjimus ŽŪIKVC darbuotojai
dalyvavo konferencijose, mokymuose, kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.
Įgyvendinant antrąją TP sritį ŽŪM įgyvendina „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos
informavimas ir viešinimas“ projektą. 2019 m. iš projekto lėšų buvo organizuojamas informacijos apie
Programą viešinimas, pasitelkiant pagrindines žiniasklaidos priemones tokias kaip internetas, radijas,
televizija ir spauda. Taip pat buvo rengiamas informacinis renginys (organizuojamas prieš paraiškų
priėmimo etapus, siekiant supažindinti potencialius pareiškėjus su paramos galimybėmis), seminarai bei
parodos, skirtos ūkininkams, socialiniams partneriams ir kitoms tikslinėms grupėms. Minėtų renginių metu
buvo dalinama atributika su KPP logotipais, taip siekiant informuoti plačiąją visuomenę apie Programą ir
jos priemones. NMA įgyvendina projektą „Programos viešinimas ir informavimas“. 2019 m. įgyvendinant
projektą buvo naudojamos tokios komunikacijos priemonės kaip interneto naujienų portaluose ir
specializuotuose žemės ūkio sektoriaus naujienų portaluose publikuojamos informacinės rubrikos,
pagrindiniuose radijo kanaluose transliuojamos informacinės rubrikos, nacionaliniuose, specializuotuose
ir regioniniuose leidiniuose skelbiama informacinė medžiaga bei kvietimai teikti paraiškas.
Įgyvendinant trečiąją TP sritį, 2019 m. Tinklo sekretoriato pagrindiniai darbai apėmė Tinklo veiklą
reglamentuojančių teisės aktų rengimą, techninę pagalbą darbo grupėms organizuojant jų posėdžius,
įvairaus formato ir temų renginių inicijavimą ir organizavimą, taip pat komunikacijos priemonių
įgyvendinimą bei Tinklo internetinės svetainės atnaujinimą. 2019 m. įvyko pirmieji šiame programiniame
laikotarpyje kvietimai teikti paraiškas Tinklo narių komunikacijos projektams įgyvendinti. Tinklo nariai
aktyviai įsitraukė į komunikacijos projektų įgyvendinimą – pagal du kvietimus buvo patvirtinta 18 paraiškų
iš 14 Tinklo narių. Kaip vienus svarbiausių renginių 2019 m. galima išskirti Europos Komisijos ir EIP-AGRI
inovacijų tinklo tarptautinį renginį bioekonomikos tema „Ūkių veiklos įvairovės didinimo galimybės
žiedinėje ekonomikoje“, prie kurio organizavimo prisidėjo sekretoriatas bei Briuselyje vykusi kaimo plėtros
tinklaveikai skirta didelio masto paroda-konferencija, kurioje LKT ir KPP aktualijas pristatė sekretoriatas
ir LKT nariai.

