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Kaimo plėtra Europos Sąjungoje...

... yra gyvybiškai svarbi bendrosios že-
mės ūkio politikos (BŽŪP) dalis: daugiau 
kaip 56 % ES valstybių narių gyventojų 
gyvena kaimo vietovėse, kurios apima 
91 % teritorijos. Europos Sąjungoje (ES) 
yra 500 mln. vartotojų, kuriuos reikia 
patikimai aprūpinti sveikais ir maistin-
gais maisto produktais. BŽŪP jau seniai 
yra viena iš svarbiausių ES politikos 
sričių; ji nuolat vystosi ir taip suteikia 
galimybę imtis naujų uždavinių, tokių 
kaip klimato kaita, tausojantis gamtos 
išteklių valdymas ir kaimo ekonomikos 
palaikymas. 

2007–2013 m. kaimo plėtros politikoje 
labiausiai siekiama įgyvendinti toliau nu-
rodytus tris tikslus:

•	 didinti žemės ūkio ir miškininkystės 
sektorių konkurencingumą;

•	 gerinti aplinką ir kraštovaizdį; ir

•	 gerinti gyvenimo kokybę kaimo vie-
tovėse ir skatinti kaimo ekonomikos 
įvairovę.

Įgyvendinant šiuos tikslus, taip pat siekia-
ma, kad vietos bendruomenės aktyviau 
dalyvautų savo vietovių plėtotėje. Vietos 
veiklos grupėse (VVG) suburiami vietos 
partneriai ir naudojantis LEADER metodi-
ka* kuriamos bei įgyvendinamos jų ben-
druomenių vystymo strategijos. 

Valstybės narės kuria nacionalines arba 
regionines kaimo plėtros programas 
(RKPP), kuriose pateiktos kaimo plėtros 
politikos įgyvendinimo rekomendacijos. 

*Akronimas LEADER yra sudarytas iš prancūzų 
kalbos frazės, reiškiančios „kaimo ekonomikos 
vystymo veiksmų ryšiai“. Šiais ryšiais siekiama 
įgyvendinti tvirtos partnerystės iniciatyvas ir ska-
tinti bendradarbiavimą, kurie padėtų kurti inovaci-
jas ir kuo geriau spręsti vietos problemas.

... yra ES fondas, remiantis RKPP įgyven-
dinimą visoje Europos Sąjungoje.  

Iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plė-
trai (EŽŪFKP), kurį kontroliuoja Europos 
Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
generalinis direktoratas, skiriama beveik 
pusė KPP teikiamo finansavimo, kurio visa 
suma yra daugiau kaip 200 mlrd. EUR. 
Pagal šį metodą kaimo plėtrai skirtas ES 
bendras finansavimas gali būti sutelktas 

į bendrai nustatytus ES prioritetus, palie-
kant pakankamai pasirinkimo galimybių 
valstybių narių ir regionų lygiu.  

Įvairių rūšių kaimo plėtros veiklos, kuri 
buvo bendrai finansuota, pavyzdžių 
galite rasti EKPT išleistuose lankstinu-
kuose apie EŽŪFKP projektus: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
eafrd-project-brochures/

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai...
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... 2008 m. įsteigė Europos Komisijos 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis 
direktoratas, siekdamas pagerinti kaimo 
plėtros programų įgyvendinimą. Europos 
kaimo plėtros tinklas (EKPT) tuo tikslu 
kaupia ir skleidžia žinias apie prakti-
nį kaimo plėtros politikos pritaikymą 
ir tokios politikos pagerinimo būdus; 
tinklas taip pat palengvina Europos 
kaimo vietovių informacijos mainus ir 
bendradarbiavimą.  EKPT jungia įvairius 
kaimo plėtra suinteresuotus subjektus,  
konkrečiai, nacionalinius kaimo tinklus 
(NKT), valstybių narių valdžios institu-
cijas ir Europos lygmeniu veikiančias 
kaimo plėtros organizacijas.

EKPT ryšių tarnyba padeda Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros generaliniam direktoratui 
palaikyti tinklą ir yra pagrindinė EKPT vei-
klos koordinavimo įstaiga. Ryšių tarnyba 
įsisteigusi Briuselyje ir jos veikla pagrįsta 
trimis pagrindiniais EKPT strategijos 
elementais:

•	 politikos analize;

•	 ryšiais; ir

•	 bendradarbiavimu tinkle.

Europos kaimo plėtros tinklą...

... siekiama pagerinti ES kaimo plėtros po-
litikos įgyvendinimą. Šiuo analitiniu darbu 
siekiama:

•	 pagerinti žinias apie praktinį politikos 
poveikį;

•	 įvertinti tai, kas veikia tinkamai ir ką 
reikia pagerinti; ir

•	 suteikti tiesioginės informacijos apie 
sprendimų priėmimo procesą valsty-
bėse narėse ir Europos lygmeniu.

EKPT analitinįs darbą sudaro:

•	 įvairių valstybių narių ekspertų darbo 
grupių, kuriose aptariamos kaimo 
vietovių finansavimo ir EŽŪFKP 
įgyvendinimo mechanizmų perspek-
tyvos, veikla; 

•	 kartu su Nacionaliniu kaimo tinklu 
(NKT) vykdomos iniciatyvos miškinin-
kystės ir verslumo kaimo vietovėse 
srityse; ir

•	 kaimo plėtros praktinio poveikio 
analizė. 

Analizuojamos įvairios temos, pradedant 
žemės ūkio ir platesnės kaimo ekonomikos 
ryšiais ir baigiant aplinkosaugos paslaugo-
mis, inovacijomis, bendruomenės inicijuo-
jama vietos plėtra, socialine įtrauktimi ir 
jaunimo kaimo vietovėse klausimais. 

Su vykdoma EKPT politikos analize gali-
ma susipažinti EKPT interneto puslapyje. 
Pateikiama tokia informacija: darbo grupių 
išvados ir rekomendacijos, politikos sritys, 
informacijos rinkiniai ir statistiniai duo-
menys. Daugiau informacijos rasite http://
enrd.ec.europa.eu/policy-in-action/

KPP projektų duomenų bazėje surinkti 
šimtai kaimo plėtros politikos įgyvendini-
mo praktikos ES pavyzdžių. Su projektais 
išsamiau susipažinti galite http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/rdp_view/

Vykdant EKPT politikos analizę...
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... yra EKPT veiklos pagrindas: EKPT 
oficialiai ir neoficialiai sujungia įvairius 
kaimo plėtros dalyvius ir taip palengvina 
keitimąsi žiniomis ir patirties bei inova-
cijų mainus.  

Vis dažniau pripažįstama, kad tinklui 
veiksmingai pavyksta įtraukti suinteresuo-
tuosius subjektus ir pagerinti kaimo plė-
tros politikos įgyvendinimą. EKPT tinklui, 
kaip „tinklų tinklui“ tenka svarbus vaidmuo. 
Norėdami rasti daugiau informacijos apie 
EKPT organizuojamus seminarus ir susi-
tikimus, kuriuose taikoma sąveiką skati-
nanti dalyvavimo metodika, žr. http://enrd.
ec.europa.eu/networks-and-networking/

Kuriant tinklą pasinaudojama LEADER 
iniciatyva. Kasmet organizuojamoje 
LEADER konferencijoje suburiamos VVG 
iš visų valstybių narių pasidalyti geriau-
sia patirtimi ir aptarti, pavyzdžiui, kaip 
geriau įgyvendinti kaimo plėtrai skirtas 
vietos strategijas ir tarpvalstybinius ben-
dradarbiavimo projektus.  EKPT interneto 
svetainės puslapis LEADER Gateway yra 
pagrindinis šios veiklos informacijos šal-
tinis, kuriame rasite VVG skirtą priemonių 
rinkinį, informaciją apie bendradarbiavimo 
pasiūlymus, leidinius, vaizdo medžiagą 
ir dar daug ką: http://enrd.ec.europa.eu/
leader/

Tinklai...
...yra vienas iš svarbiausių EKPT prioritetų. 
Siekiant pristatyti kaimo plėtros politiką 
ir pasidalyti informacija apie pokyčius su 
įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, 
Europos kaimo vietovėse naudojamasi 
įvairiais ryšių palaikymo būdais. EKPT su-
pažindina kaimo plėtros bendruomenę su 
tyrimų rezultatais, politikos raida ir vietos 
sėkmės istorijomis. 

EKPT interneto puslapis yra pagrindinė 
ryšių palaikymo priemonė, apimanti visą 
EKPT veiklą. 

•	 Bendro pobūdžio informaciją apie 
kaimo plėtros politiką kiekvienoje 
valstybėje narėje rasite pasinaudoję 
mūsų interaktyviu žemėlapiu http://
enrd.ec.europa.eu/country/

•	 Audiovizualinės žiniasklaidos 
priemonių galerijoje rasite įvairų 
renginių nuotraukų albumų ir 
vaizdo medžiagos apie įdomius 
kaimo plėtros projektus: http://enrd.
ec.europa.eu/publications-and-media/
media-gallery/

•	 Communicating Rural Development 
Gateway rasite ryšių priemonių 
pavyzdžių, sėkmingai taikytų 
siekiant supažindinti su ES 
kaimo plėtra. Žr.  http://enrd.
ec.europa.eu/policy-in-action/
communicating-rural-development/
eafrd/ 

EKPT leidiniai leidžiami šešiomis kalbomis 
(anglų, danų, ispanų, italų, prancūzų, ir 
portugalų). Jie yra tokie:

•	 EU Rural Review, kuriame išsamiai 
aptariamos įvairios kaimo plėtros 
politikos sritys;

•	 ENRD Magazine, kuriame skelbiamos 
EKPT, NKT ir VVG veiklos Europoje 
naujienos;

•	 EŽŪFKP projektų brošiūros, kuriose 
aprašomi sėkmingai įgyvendinti 
EŽŪFKP finansuoti projektai; 

•	 Rur@l Newsflash – internetinis in-
formacinis biuletenis apie naujausią 
tinklo veiklą.

EKPT taip pat vykdo aktyvią veiklą so-
cialiniuose žiniasklaidoje ir tinkluose: 
Facebook (www.facebook.com/EUAgri); 
Youtube (www.youtube.com/user/EURural); 
ir Twitter (@enrd_cp).

Norėdami užsiprenumeruoti EKPT leidinius 
arba dalyvauti EKPT internetiniame disku-
sijų forume, apsilankykite  https://webgate.
ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Informavimas apie kaimo plėtrą...
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Jei norite, kad EKPT leidiniai būtų jums pristatyti tiesiogiai, 
užsiregistruokite EKPT: 
https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Apie naujausias kaimo plėtros tendencijas sužinosite 
prisijungę prie diskusijų grupės opENRD: 

https://webgate.ec.europa.eu/myenrd/myenrd/

Daugiau informacijos apie EKPT rasite 

www.enrd.eu

op

Turite klausimų?  Siųskite e. laišką  EKPT šiuo adresu:  info@enrd.eu 
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