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KAIMO PLĖTROS  
PORTALO VADOVAS 

Šiame vadove glaustai apžvelgiami nuolat atnaujinami 
visi portalo skyriai ir turinys, kad galėtumėte greitai rasti 
ieškomą informaciją.

Sveiki, 2014–2020 m. kaimo plėtros portalo lankytojai!

Tai portalo pradžios puslapis. 
Iš jo galite patekti į visus kitus skyrius ir 

naudotis visomis funkcijomis.



Finansuoja:

Paieškos funkcija 
Ieškote informacijos, bet nežino-
te, kur jos rasti? Naudodamiesi 
paieškos laukeliu galite greitai 
rasti pageidaujamą portalo ir vi-
sos likusios  Europos kaimo plė-
tros tinklo (EKPT) svetainės infor-
maciją.

EKPT logotipas 
Spustelėję šį logotipą grįšite į Europos kaimo plė-
tros tinklo pradžios puslapį.

Kaimo plėtros programų  
prioritetai
 
Spustelėjus šias nuorodas suteikiama tiesioginė 
prieiga prie informacijos apie 2014–2020 m. kai-
mo plėtros prioritetus. Kiekviename skyriuje pri-
oritetai paaiškinami ir pagrindžiami atitinkama 
EKPT ir kitų šaltinių medžiaga siekiant paskatinti 
sėkmingai įgyvendinti kaimo plėtros programas 
(pvz., atliekant EKPT teminį darbą įgyta patirtis, 
ES ir valstybių narių pateikta medžiaga, kaimo 
plėtros programų įgyvendinimo pavyzdžiai).

Dalyvaukite diskusijose! 
Forumas „opENRD“ – puiki proga dalyvauti nau-
jausiose diskusijose apie būsimas kaimo plėtros 
programas ir jų įgyvendinimą. Keiskitės informa-
cija ir patirtimi, išdėstykite problemas, raskite 
(bendrų) sprendimų ir tapkite diskusijų dalimi!

Naujienos 

Tai nuolatiniams portalo naudo-
tojams parankus skyrius: čia jie 
gali greitai susipažinti su naujau-
sia portale paskelbta informacija 
ir dokumentais.

Artėjantys renginiai 
Informacija apie artėjančius 
renginius, organizuojamus ES ir 
valstybių narių lygmeniu siekiant 
padėti įvairiais 2014–2020 m. 
kaimo plėtros programų rengimo 
ir įgyvendinimo klausimais.

Tęsinys kitame puslapyje...
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Portalo pradžios puslapio pagrindinėje dalyje suteikiama prieiga prie gausios EKPT ir kitų šaltinių informacijos, susijusios su bendrais 2014–2020 m. 
politikos aspektais ir pagrindinėmis kaimo plėtros programų įgyvendinimo temomis. Kiekviename skyriuje pateikiama vertingų patirtimi grindžiamų 
duomenų, kurie padės geriau parengti būsimas kaimo plėtros programas. 

Finansuoja:

Tinklų kūrimo skyriuje aptariamas tinklų kūrimo kaip kaimo plėtros politikos 
priemonės vaidmuo ir jo svarba būsimoms kaimo plėtros programoms. Jame 
apžvelgiama dabartinė patirtis, pateikiama sėkmingos veiklos pavyzdžių ir gai-
rių.

Bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros skyriaus tikslas – geriau su-
prasti būsimą vietos plėtros principą, dėl kurio pagal programą LEADER tei-
kiama parama galės būti nuosekli ir koordinuojama su parama vietos plėtrai, 
skiriama iš kitų Europos struktūrinių ir investicijų fondų. Jame apžvelgiama 
dabartinė patirtis, pateikiama LEADER įgyvendinimo pavyzdžių ir gairių.

Stebėjimo ir vertinimo skyrius skirtas kaimo plėtros programų stebėjimui ir 
vertinimui. Pateikiamos atskiros LEADER ir tarptautiniam bendradarbiavimui 
bei nacionalinių kaimo tinklų vertinimui skirtos skiltys, be to, informacijos apie 
pagrindinius stebėjimo ir vertinimo pokyčius 2014–2020 m. programavimo 
laikotarpiu.

Šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių skyriuje pateikiama įvai-
rios informacijos (apie renginius, temines ir tinklų kūrimo iniciatyvas), gautos iš 
ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių. Itin daug dėmesio skiriama 
būsimos kaimo plėtros politikos rengimo procesui.

2014–2020 m. politikos apžvalgoje. kaimo plėtros politika pristatoma atsižvelgiant į 2014–2020 m. strateginę programą, 
pabrėžiamos strateginių dokumentų ir politikos įgyvendinimo etapų sąsajos.

Teisės aktų ir gairių skyriaus tikslas – suteikti naujausios informa-
cijos apie ES teisės aktus, susijusius su būsimu kaimo plėtros pro-
gramų planavimu ir įgyvendinimu. Be to, jame paaiškinamos įvairių 
ES teisės aktų ir veiklos nacionaliniu lygmeniu sąsajos.

Kaimo plėtros programų planavimo skyriuje išsamiai paaiškina-
mi tolesnių kaimo plėtros programų planavimo ir rengimo proceso 
etapai bei pateikiamas orientacinis 2014–2020 m. kaimo plėtros 
programų priėmimo tvarkaraštis. Šiame skyriuje skelbiama ir nau-
dingos medžiagos bei gairių.

Kaimo plėtros programų įgyvendinimo skyriuje pateikiama su 
2014–2020 m. kaimo plėtros programų įgyvendinimu susijusios 
medžiagos: nuorodų į EKPT darbą, per dabartinį programavimo lai-
kotarpį įgytos patirties ir svarbių kaimo plėtros programų įgyven-
dinimo 2007–2013 m. pavyzdžių bei naujausios informacijos apie 
dabar vykdomą teminį darbą, padėsiantį sėkmingai įgyvendinti bū-
simas kaimo plėtros programas.

2007–2013 m. patirties skyriuje pateikiama vertingos medžia-
gos, susijusios su pagrindinėmis politikos temomis, kurias EKPT na-
grinėjo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Jame apžvelgia-
mi svarbiausi dalykai, naudingi 2014–2020 metais.


