RODIKLIAI
6 str. 1 (d): Švelninti klimato kaitą, plėtoti darniąją energetiką
Rodikliai pagal intervencinę priemonę

Išmokos už valdymo įsipareigojimus O.13 (Ž. ū. paskirties žemės) hektarų, dėl kurių prisiimti privalomuosius reikalavimus
(aplinkos ir klimato srities, genetinių viršijantys aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, skaičius
išteklių, gyvūnų gerovės)
O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama ekologinio ūkininkavimo parama, skaičius
O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius
Investicijos
O.20 Remiamų negamybinių investicijų skaičius
O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius
O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose dalyvavusių ūkininkų skaičius
O.30 Asmenų, kurie nėra ūkininkai, baigusių mokymą / dalyvavusių konsultacijose,
skaičius

Europos inovacijų partnerystė ž. ū.
žinių ir inovacijų srityje (EIP)

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

43, 52, 60, 65

43, 52, 60, 68

72
71 (114)
72

Rezultatai

Keitimasis žiniomis ir informavimas

Susiję straipsniai

R.12 Prisitaikymas prie klimato kaitos. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai gerinti prisitaikymą prie klimato kaitos,
dalis
R.13 Gyvulininkystės sektoriaus išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas. Sutartinių ūkinių gyvūnų, už kuriuos skiriama parama išmetamųjų ŠESD ir
(arba) amoniako, įskaitant susidarantį tvarkant mėšlą, kiekiui mažinti, dalis
R.14 Anglies dioksido saugojimas dirvožemyje ir biomasėje. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamųjų
teršalų kiekį, išlaikyti ir (arba) gerinti anglies dioksido saugojimo priemones (daugiamečius žolynus, žemės ūkio paskirties žemę durpynuose,
miškus ir t. t.), dalis
R.15 Žalioji energija, gaunama iš žemės ir miškų ūkio šaltinių. Investicijos į atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumus, įskaitant
biologinius (MW)
R.16 Energijos vartojimo efektyvumo didinimas. Energijos taupymas žemės ūkio sektoriuje
R.17 Mišku apželdinta žemė. Plotas, už kurį teikiama miško veisimo ir miškingų plotų kūrimo (įskaitant agrarinę miškininkystę) parama

Poveikis

Produktai (preliminarūs)

Bendroji intervencinių priemonių
rūšis

I.9 Ūkių atsparumo didinimas. Indeksas
I.10 Klimato kaitos švelninimas. Žemės ūkio sektoriuje išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimas
I.11 Anglies dioksido sekvestracijos didinimas. Dirvožemyje esančios organinės anglies kiekio didinimas
I.12 Darniosios energijos naudojimo žemės ūkio sektoriuje didinimas. Energijos gamyba iš atsinaujinančių žemės ir miškų ūkio šaltinių

RODIKLIAI
6 str. 1 (e): Skatinti darnųjį vystymąsi ir veiksmingą gamtos išteklių valdymą
Rodikliai pagal intervencinę priemonę

Išmokos už valdymo įsipareigojimus O.13 (Ž. ū. paskirties žemės) hektarų, dėl kurių prisiimti privalomuosius reikalavimus
(aplinkos ir klimato srities, genetinių viršijantys aplinkos / klimato srities įsipareigojimai, skaičius
išteklių, gyvūnų gerovės)
O.15 Hektarų, už kuriuos teikiama ekologinio ūkininkavimo parama, skaičius
Investicijos
Keitimasis žiniomis ir
informavimas

O.18 Remiamų ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius
O.20 Remiamų negamybinių investicijų skaičius
O.21 Ne ūkiuose vykdomų gamybinių investicijų skaičius
O.29 Mokymą baigusių / konsultacijose dalyvavusių ūkininkų skaičius
O.30 Asmenų, kurie nėra ūkininkai, baigusių mokymą / dalyvavusių konsultacijose,
skaičius
O.1 EIP veiklos grupių skaičius
O.2 EIP veiklos grupes steigiančių arba jose dalyvaujančių konsultantų skaičius

Sektorinės programos

O.35 Veiksmų, kuriais siekiama išsaugoti / tobulinti bitininkystę, skaičius

43, 52, 60

43, 52, 60

43, 60, 72
71 (114)
72
49

Rezultatai

Europos inovacijų partnerystė ž. ū.
žinių ir inovacijų srityje (EIP)

Susiję straipsniai

R.18 Dirvožemio gerinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti dirvožemį tvarkyti padedantys valdymo įsipareigojimai, dalis
R.19 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai mažinti išmetamo amoniako kiekį, dalis
R.20 Vandens kokybės apsauga. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti užtikrinti vandens kokybę padedantys valdymo įsipareigojimai, dalis
R.21 Darnus maisto medžiagų valdymas. Žemės ūkio paskirties žemės, dėl kurios prisiimti įsipareigojimai, padedantys užtikrinti geresnį maisto medžiagų
valdymą, dalis
R.22 Tausus vandens naudojimas. Drėkinamos žemės ploto, dėl kurio prisiimti įsipareigojimai gerinti vandens balansą, dalis
R.23 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas investicijomis. Ūkininkų, gaunančių paramą investicijoms, susijusioms su aplinkos apsauga arba kova
su klimato kaita, dalis
R.24 Aplinkos / klimato srities veiklos rezultatų gerinimas naudojantis žiniomis. Ūkininkų, gaunančių paramą su aplinkos / klimato srities veiklos rezultatais
susijusioms konsultacijoms ir mokymui, dalis

Poveikis

Produktai (preliminarūs)

Bendroji intervencinių priemonių
rūšis

I.13 Dirvožemio erozijos mažinimas. Žemės ūkio paskirties žemės ploto, kuriam būdinga vidutinė arba stipri dirvožemio erozija, procentinė dalis
I.14 Oro kokybės gerinimas. Žemės ūkio sektoriuje išmetamo amoniako kiekio mažinimas
I.15 Vandens kokybės gerinimas. Bendras maistingųjų medžiagų balansas žemės ūkio paskirties žemėje
1.16 Maisto medžiagų išplovimo mažinimas. Nitratai požeminiame vandenyje. Požeminio vandens stočių, kuriose azoto koncentracija viršija 50 mg/l (pagal
Nitratų direktyvą), skaičius
I.17 Intensyvaus vandens išteklių naudojimo mažinimas. Vandens suvartojimo indeksas plius (WEI+)

