Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, atrankos taisyklių
1 priedas
Tinkamų VPS priemonių ir veiklos sričių sąrašas

Eil.
Nr.
1.

2.

3.

4.

Kaimo vietovių VPS ir dvisektorių VPS priemonių ir veiklos sričių, kurios gali būti finansuojamos EŽŪFKP lėšomis, sąrašas
Tinkamų VPS
VPS priemonių ir
Sąsaja su ES kaimo plėtros
priemonių
Tinkamų VPS priemonių veiklos sričių pavadinimai
veiklos sričių kodai
prioritetų tikslinėmis
pavadinimai
(rekomenduojami)
(privalomi)
sritimis
(rekomenduojami)
„Investicijos
į „Parama žemės ūkio produktų perdirbimui, rinkodarai ir
LEADER-19.2-4.2
3A
materialųjį turtą“
(arba) plėtrai“ (reglamentuoja KPP)
„Ūkio ir verslo plėtra“

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti“
(reglamentuoja KPP)

„Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti“
(reglamentuoja KPP)
„Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties
„Pagrindinės paslaugos
infrastruktūrą“ (reglamentuoja KPP)
ir kaimų atnaujinimas
„Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą,
kaimo vietovėse“
kraštovaizdį“ (reglamentuoja KPP)
„Parama smulkių veiklos vykdytojų bendradarbiavimui
organizuojant bendrus darbo procesus ir dalijantis
infrastruktūra bei ištekliais ir siekiant plėtoti su kaimo
turizmu susijusias turizmo paslaugas ir (arba) vykdyti jų
rinkodarą“ (reglamentuoja KPP)
„Bendradarbiavimas“
„Bendradarbiavimas
įgyvendinant
vietos
lygio
populiarinimo veiklą, skirtą trumpoms tiekimo grandinėms
bei vietos rinkoms plėtoti“ (reglamentuoja KPP)
„Bendradarbiavimas siekiant ūkininkavimo veiklos
įvairinimo, imantis veiklos, susijusios su sveikatos
priežiūra, socialine integracija, bendruomenių remiama

LEADER-19.2-6.2

6A (5C*)

LEADER-19.2-6.4

6A (5C*)

LEADER-19.2-7.2

6B

LEADER-19.2-7.6

6B

LEADER-19.2-16.3

1A

LEADER-19.2-16.4

1A (3A**)

LEADER-19.2-16.9

1A

2
žemės ūkio veikla ir švietimu aplinkos ir maisto
klausimais“ (nereglamentuoja KPP)
5.

6.

7.

8.

9.

Eil.

„NVO socialinio verslo
kūrimas ir plėtra“ (kai
LEADER-19.2-SAVA-1
6B
socialinio verslo
iniciatorius – NVO)
„Privataus sektoriaus
socialinio verslo
kūrimas ir plėtra“ (kai
socialinio verslo
LEADER-19.2-SAVA-2
6B
iniciatorius ir paramos
gavėjas – fizinis asmuo
arba pelno siekiantis
juridinis asmuo)
„Vietos projektų
pareiškėjų ir vykdytojų
mokymas, įgūdžių
LEADER-19.2-SAVA-3
1C
įgijimas“ (kai mokymai
susiję su VPS
priemonėmis)
„Kultūros savitumo
išsaugojimas, tradicijų
LEADER-19.2-SAVA-4
6B
tęstinumas“
„<...>“
VVG turi teisę numatyti savarankiškas VPS priemones,
Kitos VPS savarankiška finansuojamas iš EŽŪFKP, ir skaidyti jas į veiklos sritis.
1A, 1C, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A,
(-os) priemonė (-ės)
Kiekvienai priemonei turi būti suteikiamas kodas. Kodo
6B, 6C
sudarymo sudedamosios dalys: akronimas „LEADER“,
(turi būti pasirenkama viena
KPP „LEADER“ priemonę identifikuojantys skaitmenys LEADER-19.2-SAVAtikslinė sritis atsižvelgiant į
„19.2“ (nurodo Reglamento (ES) Nr. 808/2014 1 priedo 5
<...>
pagrindinį VPS savarankiškos
dalyje suteiktą vietos projektams kodą), žodžio
priemonės ar veiklos srities
„savarankiška“ trumpinys „SAVA“, VVG nustatytas VPS
(kai tokia numatyta) tikslą)
priemonės numeris (eiliškumo tvarka). Priemonės kodo
sudedamosios dalys atskiriamos brūkšneliais.
Dvisektorių VPS priemonių, kurios gali būti finansuojamos EJRŽF lėšomis, sąrašas
Tinkamų VPS priemonių pavadinimai
Reglamento (ES) Nr.
VPS priemonių ir
Sąsaja su ES žvejybos ir

3
Nr.

(rekomenduojami)

508/2014 straipsniai

1.
2.
3.

Produktyvios investicijos į akvakultūrą
Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos
Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas
Pridėtinė vertė, produktų kokybė ir nepageidaujamos
priegaudos panaudojimas
Žvejybos
poveikio
jūrų
aplinkai
mažinimas ir žvejybos pritaikymas siekiant apsaugoti
rūšis
Vidaus vandenų žvejyba ir vidaus vandenų gyvūnija ir
augalija – vidaus vandenų, įskaitant nerštavietes ir
migruojančių rūšių migracijos kelius, atkūrimas
Žmogiškojo kapitalo ir bendradarbiavimo tinkluose
skatinimas
Rinkodaros priemonės
Žvejybos uostai, iškrovimo vietos
Sveikata ir sauga
„<...>“
Kitos dvisektorės VPS savarankiška (-os) priemonė (ės), kurios (-ių) nereglamentuoja Reglamento (ES) Nr.
508/2014 V antraštinės dalies I, II ir IV skyriai.
VVG turi teisę numatyti savarankiškas dvisektorės VPS
priemones, finansuojamas iš EJRŽF. Kiekvienai
priemonei turi būti suteikiamas kodas. Kodo sudarymo
sudedamosios dalys: akronimas „BIVP“, žvejybos ir
akvakultūros sektorių identifikuojantis trumpinys
„AKVA“, žodžio „savarankiška“ trumpinys „SAVA“ ir
VVG nustatytas VPS priemonės numeris (eiliškumo
tvarka). Priemonės kodo sudedamosios dalys
atskiriamos brūkšneliais.

48.1 (a-d); (f-h); (k)
30; 44 (4)
69

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

42; 44(1)(e)

veiklos sričių kodai
(privalomi)
BIVP-AKVA-1
BIVP-AKVA-2
BIVP-AKVA-3
BIVP-AKVA-4

akvakultūros prioritetais ir
konkrečiais tikslais
8.1.1.Ž
8.1.1.Ž
8.1.2.Ž
8.1.2.Ž

BIVP-AKVA-5
8.2.2.Ž

38; 44(1)(c)
BIVP-AKVA-6

8.2.2.Ž

44(6)
50.1
68
43(1); 43(2); 44(1)(f)
32; 44(1)(b)

BIVP-AKVA-7

8.2.1.Ž

BIVP-AKVA-8
BIVP-AKVA-9
BIVP-AKVA-10

8.3.2.Ž
8.3.2.Ž
8.3.1.Ž

BIVP-AKVA-SAVA-1

* Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) ar energijos efektyvumo didinimą.
** Jeigu pagal priemonės veiklos sritį numatoma įgyvendinti pelno siekiančius vietos projektus.
___________________________
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