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Veiksmo pavadinimas 
Pradžios 

data 
Apibūdinimas 

Stipresnės kaimo vietovės 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Kaimo vietovių 

gaivinimo platformos 

sukūrimas“  

2022–

2023 m. 

Vieno langelio principu veiksiančioje kaimo vietovių gaivinimo platformoje galės 

bendradarbiauti kaimo bendruomenės, kaimo projektų vykdytojai ir vietos valdžios institucijos. 

Ta platforma pirmiausia bus skirta kaimo vietovėms, kurioms aktualios gyventojų skaičiaus 

mažėjimo, senėjimo ir ekonominių galimybių trūkumo problemos: joje bus galima gauti 

informacijos apie priemones ir strategijas, taip pat sužinoti apie geriausią su jomis susijusią 

patirtį.  

Siekiant padidinti kaimo vietovių patrauklumą ir užtikrinti visuotinį paslaugų prieinamumą, 

platforma bus naudojama informacijai apie iniciatyvą LEADER, Pažangiųjų kaimų strategiją, 

programą INTERREG bei integruotas teritorines strategijas skleisti. Ji bus susieta su Teritorinėje 

darbotvarkėje numatytu bandomuoju veiksmu „Small Places Matter“ ir projektu „Smart Rural 

21“, kuriais siekiama plėtoti pažangiojo kaimo metodą.  

Pavyzdinė iniciatyva 

„Kaimo bendruomenėms 

skirti moksliniai tyrimai 

ir inovacijos“  

2021 m. 

Tam, kad inovacijos plistų ir būtų diegiamos sparčiau, vykdant mokslinių tyrimų ir inovacijų 

veiklą bus remiamos kaimo bendruomenių ir jų reikmėms plėtojamos inovacijos, mokymas, taip 

pat mokymas ir keitimasis žiniomis.  

Per pirmuosius dvejus programos „Europos horizontas“ įgyvendinimo metus bus sukurtas kaimo 

inovacijų ekspertinių žinių ir mokymo centras, taip pat bus vykdomi veiksmai, susiję su 

pažangioms kaimo bendruomenėms skirtais išmaniaisiais sprendimais, žemės ūkio sektoriuje ir 

kaimo vietovėse diegiamomis inovacijomis, taip pat įmonių socialinės atsakomybės srities 

inovacijomis, skirtomis žemės ūkio sektoriaus darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti. Kaimo 

inovacijų ekosistemas plėtoti ir atlikti susijusią skatinamųjų veiksnių analizę padės įkurtas 

kasmetinis kaimo inovacijoms plėtoti skirtų „Startuolių kaimų“ forumas, kuris suburs visos ES 

kaimo inovacijų subjektus. 
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Aktyviau vykdyti 

tinklaveiką 

LEADER / BIVP ir 

pažangiųjų kaimų 

iniciatyvų įgyvendinimo 

srityje. 

2021 m. 

Pastaruosius 30 metų bendruomenės galėjo rengti vietos strategijas ir už tai pagal LEADER 

metodą buvo skiriamas BŽŪP finansavimas. Taikant tą metodą pagal bendruomenės inicijuotos 

vietos plėtros (BIVP) strategiją naudojami ir kiti fondai. Aktyvesnė tinklaveika padės populiarinti 

šiuos ir kitus metodus (pavyzdžiui, pažangiųjų kaimų ir tvarių pakrančių bendruomenių metodus), 

taip pat padės vietos bendruomenėms gauti daugiau informacijos, visų pirma apie galimybę gauti 

finansavimą ir tokių strategijų rengimą. 

Parengti tyrimą apie 

žemės naudojimą tvaraus 

žemės ūkio reikmėms.  
2022 m. 

Komisija parengs tyrimą apie žemės naudojimą tvaraus žemės ūkio reikmėms ir įvertins, kaip ji 

galėtų dar labiau paskatinti optimaliai planuoti žemės naudojimą (arba) zonų nustatymą. 

Remti švietimo, mokymo, 

jaunimo, sporto ir 

savanoriškos veiklos 

iniciatyvas kaimo 

vietovėse.  

2021 m. 

Nauja programa „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso programa (2021–2027 m.) bus 

labiau pasiekiamos kaimo vietovių gyventojams, nes bus įgyvendinamos visas švietimo, 

mokymo, jaunimo, sporto ir savanoriškos veiklos sritis apimančios įtraukties priemonės, 

pavyzdžiui: 

 atskiri finansiniai mechanizmai; 

 tikslinė komunikacijos veikla; 

 lengviau prieinami judumo ir bendradarbiavimo veiklos formatai; 

 išplėstinis skaitmeninių priemonių rinkinys (ypač tinkamas bendradarbiavimui ir iniciatyvoms 

vietos ir regionų lygmeniu); 

 mokymo ir tinklaveikos galimybės. 
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Sujungtos kaimo vietovės 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Judumo kaimo vietovėse 

plėtojimas:  

1) su geriausios patirties 

pavyzdžių nustatymu 

susijusi parama kaimo 

savivaldybėms;  

2) skaitmeninės 

daugiarūšio judumo 

paslaugos“ 

2021 m. 

Būtina gerinti esamas transporto jungtis. Todėl naudojantis skaitmenizavimu reikėtų optimizuoti 

darnius daugiarūšio judumo sprendimus ir jungtis. Remdamasi savo patirtimi, susijusia su judumo 

mieste tinklais, Komisija padės kaimo savivaldybėms rengti diskusijas apie judumo sprendimus ir 

juos pasirinkti. Tinklo pristatomas vietos lygmens iniciatyvas vietos valdžios institucijos galės 

atkartoti savo vietovėje, ir tinklas gali tapti forumu diskusijoms judumo kaimo vietovėse 

klausimais. Užtikrinus geresnį kelių, geležinkelių, vandens kelių ir oro transporto junglumą galėtų 

pagerėti tų transporto rūšių prieinamumas kaimo vietovėse. Taip pat, naudojant skaitmenines 

platformas, reikėtų plėtoti daugiarūšio transporto informacijos teikimo realiuoju laiku, bilietų 

pardavimo ar užsakymo paslaugas, kad žmonės galėtų lengvai pasiekti galutinę paskirties vietą 

tvariausia transporto priemone. 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Kaimo skaitmeninė 

ateitis“ 

2021 m. 

1. Skaitmeninis junglumas: atotrūkio tarp kaimo vietovių ir miestų panaikinimas, taip pat 

visuotinės ir įperkamos prieigos prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio, įskaitant 5G ryšį, užtikrinimas. 

Tam tikslui pasiekti bus pasitelktos privačiojo sektoriaus investicijos, kurias papildys viešasis 

finansavimas iš nacionalinių ir europinių šaltinių, visų pirma iš Ekonomikos gaivinimo ir 

atsparumo didinimo priemonės, ESI fondų ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP). 

2. Skaitmeninė technologija: skaitmeninės inovacijos ir naujos technologijos, pavyzdžiui, 

dirbtinis intelektas, robotika, daiktų interneto sprendimai ir skaitmeninių inovacijų centrai, kurie 

padeda įgyvendinti Europos skaitmeninio dešimtmečio veiksmus ir taip prisideda prie kaimo 

vietovių plėtros. Plėtoti inovacijas ir diegti skaitmeninius pajėgumus padės naujos europinės 

programos, pavyzdžiui, „Europos horizontas“ ir Skaitmeninės Europos programa. 

3. Žmonės („žmogiškasis kapitalas“): skaitmeninei kaimo vietovių transformacijai reikalingos 

kompetencijos, įskaitant skaitmeninius įgūdžius ir verslumą, stiprinimas. Šio tikslo padės siekti 

„Europos socialinis fondas +“, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir kitos 

Europos programos. 
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4. Pažangos, padarytos siekiant panaikinti skaitmeninę takoskyrą tarp miesto ir kaimo vietovių, 

pertvarkant esamus rodiklius, konkrečiai, skaitmeninės ekonomikos ir visuomenės indekso 

rodiklius, į kaimo skaitmeninį indeksą, vertinimas. 

Remti plačiajuosčio ryšio 

diegimą kaimo vietovėse.  
2022 m. 

Plačiajuosčio ryšio kompetencijos centrai yra kontaktiniai punktai valstybėse narėse arba 

regionuose. Jie teikia rekomendacijas ir konsultuoja plačiajuosčio ryšio projektų rengėjus, 

investuotojus ir naudotojus (vietos ir regionų valdžios institucijas, piliečius, veiklos vykdytojus, 

įmones ir visus susijusius suinteresuotuosius subjektus). Plačiajuosčio ryšio kompetencijos centrų 

tinklo veiklai remti bus taikoma sustiprinta paramos priemonė, kuri padės efektyviau diegti 

plačiajuostį ryšį kaimo vietovėse ir sudaryti palankesnes sąlygas investicijoms.  

Toliau skatinti skaitmeninti 

žemės ūkio sektorių: 

stiprinti gebėjimus 

(įskaitant skaitmeninius 

įgūdžius), plėtoti 

mokslinius tyrimus, 

inovacijas ir 

demonstravimo veiklą, be 

kita ko, daiktų interneto, 

robotikos ir 

automatizavimo, didžiųjų 

duomenų tvarkymo ir 

naudojimo srityse. 

2021 m. 

Pagal BŽŪP ir programą „Europos horizontas“ toliau bus remiamas žemės ūkio sektoriaus 

skaitmenizavimas: bus vykdomi mokymo, konsultavimo ir inovacijų veiksmai pagal BŽŪP ir 

finansuojami didelio masto bandomieji projektai pagal programą „Horizontas 2020“, taip pat 

vykdomi mokslinių tyrimų ir inovacijų veiksmai pagal programą „Europos horizontas“.  

Naujoje ES judumo mieste 

programoje daugiau 

dėmesio skirti miestų ir 

kaimo vietovių jungtims.  

2021 m. 

Į naująją ES judumo mieste programą bus įtraukti konkretūs veiksmai, kuriais siekiama geriau 

integruoti miestų, priemiesčių ir kaimo vietovių jungtis. Tai bus daroma toliau plėtojant darnaus 

judumo mieste planus, kuriuose ypatingas dėmesys bus skiriamas geresniam kaimo vietovių, 

priemiesčių ir didmiesčių / miestų junglumui. Šiais tikslais bus taikomi saugaus ir darnaus 

judumo sprendimai. 
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Gerinti kaimo vietovių 

pasiekiamumą įgyvendinant 

Bepiločių orlaivių strategiją 

2.0.  

2022 m. 

Bepiločiai orlaiviai gali būti naudojami ne tik techninėms paslaugoms teikti (atlikti vietovės 

patikrinimus ir matavimus), bet ir pagerinti atokių kaimo vietovių prieinamumą. Jie gali būti 

naudojami nedidelėms siuntoms pristatyti į kaimo vietoves (pavyzdžiui, mažoms pakuotėms, 

receptiniams vaistams į pacientų namus, paštui, maistui, mažoms automobilių dalims ir t. t.). 

Europos Komisija į tai atsižvelgs rengdama Bepiločių orlaivių strategiją 2.0.  

Atsparios kaimo vietovės 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Parama kaimo 

savivaldybėms energetikos 

pertvarkos ir kovos su 

klimato kaita srityse“ 

2022 m. 

1) Merų pakto Kaimo vietovių darbo grupės sudarymas 

Bus sudaryta Merų pakto Kaimo vietovių darbo grupė, kuri skleis geriausią patirtį ir padės kaimo 

savivaldybėms gauti žaliajai pertvarkai skirtą ES finansavimą.  

2) Struktūrinių fondų naudojimas pastatų renovacijos bangai finansuoti 

Valstybės narės, regionai ir vietos valdžios institucijos turėtų ir toliau naudotis galimybe 

finansuoti investicijas naudodamiesi Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos žemės 

ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) teritorinėmis priemonėmis: integruotomis teritorinėmis 

investicijoms, bendruomenės inicijuotos vietos plėtros ir LEADER priemonėmis.  

3) Kaimo vietovių aspekto įtraukimas į naujojo europinio bauhauzo iniciatyvą  

Svarbus vaidmuo taip pat teks populiarinsimai naujojo europinio bauhauzo iniciatyvai, pagal 

kurią Europos žaliasis kursas į mūsų gyvenamąsias erdves integruojamas pritaikant pastatus ir 

viešąsias erdves.  



 

6 

 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Kovos su klimato kaita 

veiksmai durpynuose 

vykdant anglies dioksido 

kiekį dirvožemyje 

didinantį ūkininkavimą“ 

2021 m. 

Kaimo vietovėms gali tekti svarbus vaidmuo sprendžiant klimato kaitos problemą ir atkuriant 

biologinę įvairovę. Todėl ūkininkų ir miškininkų vykdoma ekosisteminių paslaugų teikimo veikla 

turėtų būti labiau pripažįstama. Pavyzdžiui, šlapynių ir durpynų atkūrimas, išsaugojimas ir jų 

drėgnumo atkūrimas daro didelį poveikį klimatui, nes gali iš karto gerokai sumažinti išmetamųjų 

teršalų kiekį palyginti mažoje teritorijoje ir kartu duoti įvairios papildomos naudos, susijusios su 

vandentvarka ir biologine įvairove.  

Ši pertvarka būtų veiksmingesnė taikant teritorinį metodą, ypač tose kaimo vietovėse, kuriose yra 

daug durpynų. Šie regionai galėtų pasinaudoti Teisingos pertvarkos fondo parama. Anglies 

dioksido kiekį dirvožemyje didinančio ūkininkavimo iniciatyvos galėtų tapti dar vienu ūkininkų ir 

miškininkų pajamų šaltiniu ir tapti atlygio už anglies dioksido sekvestraciją šaltiniu. Kaip 

numatyta strategijoje „Nuo ūkio iki stalo“, nauja ES anglies dioksido kiekį dirvožemyje 

didinančio ūkininkavimo iniciatyva skatins šį naują verslo modelį. Parama bandomųjų anglies 

dioksido kiekį dirvožemyje didinančio ūkininkavimo iniciatyvų plėtrai regionuose gali būti 

skiriama pagal BŽŪP, sanglaudos politiką ir programą LIFE. Ypač svarbu užtikrinti stiprią 

konsultacinę paramą ūkininkams ir miškininkams. Ši parama yra labai svarbus sėkmingo visų 

dydžių ūkiams taikomų aplinkosauginės žemėtvarkos sistemų įgyvendinimo veiksnys. 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Siūloma geros 

dirvožemio būklės ir 

maisto srities ES misija“  

2021 m. 

Šia siūloma misija, finansuojama pagal programą „Europos horizontas“, siekiama įgyvendinti 

plataus užmojo mokslinių tyrimų ir inovacijų programą, finansuojamą pagal programą „Europos 

horizontas“, be kita ko, plėtoti inovacijas gyvosiose laboratorijose, kuriose dalyvautų 

suinteresuotieji subjektai, piliečiai, mokslininkai ir kiti subjektai (pvz., vietos valdžios 

institucijos) ir pavyzdiniai centrai (vietos, kuriose taikoma pavyzdinė praktika). Ja būtų siekiama 

pagerinti dirvožemio būklę, daug dėmesio skiriant socialiniam aspektui. 

Įgyvendinant siūlomą misiją bus kuriamos sąsajos tarp kaime ir mieste taikomų metodų, o tai 

turėtų padėti spręsti su dirvožemiu susijusias problemas ne tik kaimo vietovėse, bet ir miestuose. 

Vykdant misiją taip pat turėtų būti įgyvendinamos piliečių aktyvumo iniciatyvos ir gerinamos 

žinios apie dirvožemį. Turėtų būti siekiama užtikrinti sinergiją su programoje „Europos 

horizontas“ numatyta gyvybingų vandenynų ir vandenų srities misija. Tai padės pagerinti ES 
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vandens sistemų būklę, visų pirma visiškai išvengti taršos. 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Socialinis atsparumas ir 

moterys kaimo vietovėse“   

2021 m. 

Bus remiamas moterų verslumas ir dalyvavimas sprendimų priėmimo procese, taip pat 

investicijos į profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros paslaugas, pavyzdžiui, ikimokyklinį 

ugdymą ir priežiūrą, taip pat į paslaugas vyresnio amžiaus žmonėms. 

Taip pat bus galima naudotis galimybėmis užtikrinti aktyvesnį moterų dalyvavimą darbo rinkoje, 

visų pirma žemės ūkio sektoriuje, pagal bendrą žemės ūkio politiką arba Europos inovacijos ir 

technologijos instituto (EIT) programas ir jo lėšomis.  

Komisija, investuodama „Europos socialinio fondo +“, Europos regioninės plėtros fondo, 

programos „InvestEU“ ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšas, toliau rems valstybių 

narių pastangas gerinti kokybiškų švietimo ir priežiūros paslaugų vaikams, vyresnio amžiaus 

žmonėms ir neįgaliesiems prieinamumą, pasiekiamumą ir įperkamumą kaimo vietovėse. 

Ypatingas dėmesys taip pat bus skiriamas pažeidžiamiems asmenims.  

Analizuoti geografinį 

judumą demografinį 

nuosmukį patiriančiose 

Europos vietovėse. 

2021 m. 

Komisija išnagrinės veiksnius, lemiančius vietovių demografinio nuosmukio ir atsilikimo 

problemas Europoje, taip pat ištirs judumo tarp miestų ir kaimo vietovių demografinį, ekonominį, 

socialinį poveikį, poveikį darbo rinkai ir kultūrinį poveikį vietovėse, iš kurių žmonės išvyksta, ir 

tose, į kurias jie atsikrausto. Ji skatins kaimo plėtrą, tvarumą ir socialinę bei ekonominę lygybę, 
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taip pat parengs politikos rekomendacijas, kuriose daugiausia dėmesio bus skiriama asmenų 

grįžimui į kilmės vietą.   

Parengti žemės ūkio 

sektoriaus sezoninių 

darbuotojų darbo sąlygų 

tyrimą.  

2022 m. 

Komisija pradės žemės ūkio sektoriaus sezoninių darbuotojų darbo sąlygų tyrimą. Atliekant šį 

tyrimą bus nagrinėjama bendra jų darbo sąlygų būklė Europos Sąjungoje, daugiausia dėmesio 

skiriant taikytinų taisyklių ir tvarkos nustatymui. 

Spręsti migrantų kilmės 

asmenų įtraukties ir 

integracijos kaimo 

vietovėse klausimus.  

2022 m. 
Įgyvendindama 2021–2027 m. Integracijos ir įtraukties veiksmų planą, Komisija apsvarstys 

galimybes kurti kaimo partnerystes migrantų įtraukčiai ir integracijai kaimo vietovėse skatinti. 

Užtikrinti, kad kaimo 

vietovėse gyvenantys vaikai 

turėtų lygias galimybes.  

2021 m. 

Užtikrinti, kad kaimo vietovėse gyvenantys vaikai turėtų lygias galimybes: įgyvendinti Europos 

vaiko garantijų sistemą, o vaikams, kuriems reikia pagalbos, suteikti galimybę nemokamai gauti 

ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros, švietimo ir mokyklinio ugdymo paslaugas, bent vieną kartą 

maitintis sveiku maistu kiekvieną dieną mokykloje, gauti sveikatos priežiūros paslaugas ir 

veiksmingai naudotis galimybe sveikai maitintis ir gyventi tinkamame būste. 

Tenkinti kaimo vietovėse 

gyvenančių neįgaliųjų 

poreikius.  

2021 m. 
Kartu su valstybėmis narėmis įgyvendindama naują 2021–2030 m. neįgaliųjų teisių strategiją, 

Komisija sieks užtikrinti, kad neįgalieji galėtų geriau naudotis savo teisėmis kaimo vietovėse. 

Klestinčios kaimo vietovės 

Pavyzdinė iniciatyva 

„Verslumas ir socialinė 

ekonomika kaimo 

vietovėse“  

2021 m. 

Įgyvendinant šią pavyzdinę iniciatyvą skatinama dalytis patirtimi ir ją turtinti visoje bendrojoje 

rinkoje, siekiant gaivinti kaimo vietoves bendradarbiavimo, geriausios patirties ir žinių mainų 

priemonėmis. Siūloma keletas veiksmų, kad pramonės sektoriaus verslininkai, MVĮ ir socialinės 

ekonomikos organizacijos galėtų grįžti į kaimo vietoves, jas transformuoti ir jose klestėti:  

plėtoti MVĮ kaimo vietovėse, pirmenybę teikiant klasteriams, tinklaveikai ir bendradarbiavimui 

pagal Bendrosios rinkos programą, Įmonių konkurencingumo ir MVĮ programą (COSME) ir 
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Europos įmonių tinklo iniciatyvą; 

populiarinti socialinės ekonomikos verslo modelius kaimo vietovėse, įgyvendinant Europos 

socialinės ekonomikos veiksmų planą; 

stiprinti mažmeninės prekybos ir vietos tiekimo grandines kaimo vietovėse, pavyzdžiui, gerinant 

vietos gamintojų ir mažmeninės prekybos sąsajas ir kuriant vietos maisto centrus; 

kurti ir remti novatorišką aplinką kaimo vietovėse, ugdant būsimus verslininkus ir suteikiant 

jiems galimybių kurti visuomenės arba verslo modelius ir sprendimus, kurie atitiktų vietos 

bendruomenių poreikius, pasitelkiant į pagalbą EIT žinių ir inovacijos bendrijas, naudojantis jų 

ekspertinėmis žiniomis ir teikiamomis paslaugomis.   

Toliau skatinti valstybes 

nares didinti švietimo, 

mokymo ir užimtumo 

galimybes jaunimui kaimo 

ir atokiose vietovėse pagal 

sustiprintą Jaunimo 

garantijų ir Europos 

švietimo erdvės iniciatyvas.   

2021 m. 

 

Sustiprinta Jaunimo garantijų iniciatyva yra ES valstybių narių įsipareigojimas užtikrinti, kad 

visiems jaunuoliams iki 30 metų būtų pateikiamas geros kokybės darbo, tolesnio mokymosi, 

pameistrystės arba stažuotės pasiūlymas. Vykdydamos šį įsipareigojimą valstybės narės turėtų 

atsižvelgti į kaimo ir atokiose vietovėse gyvenančių jaunuolių poreikius. Ypatingas dėmesys bus 

skiriamas darbo vietų ir kitų galimybių suteikimui. Komisija stebi sustiprintos Jaunimo garantijų 

iniciatyvos įgyvendinimą, įskaitant kaimo vietovėse gyvenančių jaunuolių padėties kaitą.  

Komisijos komunikate „Europos švietimo erdvės sukūrimas iki 2025 m.“ yra išdėstyta Komisijos 

vizija ir numatoma svarbi iniciatyva nacionalinių švietimo ir mokymo sistemų kokybei ir 

įtraukumui didinti, kuri turės įtakos kaimo ir atokioms vietovėms.  

Skatinti tvarios 

bioekonomikos plėtrą, be 

kita ko, įgyvendinant ES 

miškų strategiją ir anglies 

dioksido kiekį dirvožemyje 

didinančio ūkininkavimo 

iniciatyvą. 

2021 m. 

Komisija pasiūlys naują ES miškų strategiją ir veiksmų rinkinį, kuriame, be kita ko, bus numatyta 

iki 2030 m. pasodinti 3 mlrd. medžių. Tai suteiks galimybių kurti darbo vietas ir skatinti 

ekonomikos augimą vykdant miškų atkūrimo veiklą, taip pat padės ūkininkams ir kaimo 

bendruomenėms prisitaikyti prie klimato kaitos, apsaugoti savo pasėlius nuo padažnėjusių 

nepalankių klimato reiškinių (potvynių, sausrų, karščio bangų ir kt.) ir įvairinti savo pajamas. 

Taip pat bus skatinima sukurti miškingų kaimo vietovių ir savivaldybių tinklą, kuris padėtų 

atsižvelgti į miškingų kaimo vietovių poreikius: jis užtikrintų, kad tokių vietovių atstovai 

dalyvautų rengiant svarbiausias iniciatyvas, taip pat padėtų atlikti specifinius visos ES miškingų 
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vietovių faktinės padėties ir poreikių vertinimus. 

Daugiau dėmesio skirti 

gamintojų organizacijų 

vaidmeniui kaimo plėtros 

srityje ir stiprinti 

geografines nuorodas 

naudojančių gamintojų 

grupes. 

2022 m. 

Gamintojų organizacijos gali sustiprinti socialinę kaimo vietovių struktūrą: savo nariams suteikti 

bendrystės jausmą ir padidinti socialinį kapitalą bei pasitikėjimą bendruomenėse, kuriose jie 

vykdo veiklą. Jos gali padėti gerinti gyvenimo lygį kaimo vietovėse, užtikrindamos darbo vietas 

ir pragyvenimo šaltinius. Gamintojų organizacijos ne tik tiesiogiai įdarbina žmones; jos taip pat 

netiesiogiai padeda gamintojams užsidirbti pragyvenimui iš ūkininkavimo.  

Komisija aptars gamintojų organizacijų vaidmenį ir jų indėlį į kaimo plėtrą būsimuose 

renginiuose, siekdama atkreipti dėmesį į jų indėlį ir užtikrinti jo matomumą. 

Komisija geografines nuorodas naudojančių gamintojų grupėms taip pat suteiks papildomų 

priemonių, kuriomis būtų dar labiau stiprinama jų pozicija maisto tiekimo grandinėje ir taip 

užtikrinta, kad už savo produktus jie gautų tinkamą pelną. 

Kaimo veiksmų plano įgyvendinimas ir administravimas 

Taikyti poveikio kaimui 

vertinimą, visų pirma 

vertinti pagrindinius 

Komisijos pasiūlymus dėl 

teisėkūros procedūra 

priimamų aktų, kurie daro 

poveikį kaimo vietovėms.  

2022 m. Pagrindinių teisės aktų ir iniciatyvų poveikio kaimo vietovėms vertinimo mechanizmas  
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Įsteigti kaimo stebėjimo 

centrą, kuris konsoliduos 

visus Komisijos surinktus 

duomenis apie kaimo 

vietoves, įskaitant oficialius 

statistinius duomenis.  

2022 m. 

Stebėjimo centras bus įsteigtas tarpininkaujant Europos Komisijos mokslinių tyrimų grupei, kuri 

yra atsakinga už konkrečiai su kaimo vietovėmis susijusių duomenų rinkimo ir analizės gerinimą 

ir centralizavimą. Bus užtikrinama jo ir esamų iniciatyvų (pavyzdžiui, Teritorinės politikos žinių 

centro ir Migracijos ir demografijos žinių centro), taip pat stebėsenos ir duomenų rinkimo taikant 

įvairias Europos socialinių teisių ramsčio veiksmų plano priemones sinergija ir papildomumas. 

Stebėjimo centras taip pat rems duomenų apie kaimo vietoves sklaidą.  

Didinti kaimo vietovių 

statistikos prieinamumą:  

1) teikiant naujus išsamius 

duomenis, surinktus 

2021 m. ES gyventojų ir 

būstų surašymų metu ir 

platinamus naudojant 

2021 m. priemonę „Census 

Statistical Atlas“;  

2) toliau didinant oficialių 

statistinių duomenų apie 

kaimo vietoves 

prieinamumą ir kokybę 

modernizuojant 

demografinės statistikos 

teisinę sistemą; 

3) kuriant europinius 

geoerdvinių duomenų 

rinkinius; 

4) integruojant 

urbanizacijos lygio aspektą. 

2021 m. 

Komisija toliau tobulins statistinių duomenų apie kaimo vietoves rinkimą ir teikimą.   

1) Nors pagal Reglamentą (EB) Nr. 1260/1230 bus toliau skelbiami NUTS 3 lygio demografiniai 

statistiniai duomenys, 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo metu bus gauta išsami regioninė 

informacija, įskaitant pirmą kartą iš visų valstybių narių surinktus georeferencinius gyventojų 

kvadratiniame kilometre duomenis;  

2) laukdama šiuo metu atliekamo Europos gyventojų statistikos vertinimo ir poveikio vertinimo 

rezultatų, Komisija pasiūlys naują pagrindų reglamentą, kuriuo bus integruojami gyventojų 

surašymo, demografijos, migracijos statistiniai duomenys ir reikalaujama labiau detalizuoti 

duomenis geografiniu aspektu, siekiant padidinti su kaimo vietovėmis susijusios statistinės 

informacijos vertę; 

3) Europos Komisija nustatys suderintą geoerdvinės informacijos sistemų naudojimo metodą: 

parengs europinius geoerdvinių duomenų rinkinius (pavyzdžiui, apie viešąjį transportą, švietimą, 

sveikatos priežiūrą ir t. t.) ir sudarys sąlygas rengti daugiau georeferencinių statistinių duomenų ir 

susijusių rodiklių (pvz., mokyklų, ligoninių prieinamumo rodiklius ir kt.). 
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Nustatyti funkcines kaimo 

vietoves.  
2022 m. 

Europos Komisija toliau diskutuos su suinteresuotaisiais subjektais, kaip nustatyti funkcines 

kaimo vietoves.  

Pasiūlyti Kaimo paktą 

nacionalinėms, regioninėms 

ir vietos valdžios 

institucijoms, pagal kurį jos 

įsipareigotų atsižvelgti į 

specifinius kaimo vietovių 

poreikius.  

2021 m. 

Nacionalinėms, regioninėms ir vietos valdžios institucijoms bei suinteresuotiesiems subjektams 

siūlomas Kaimo paktas. Šiuo paktu bus siekiama patenkinti tuos kaimo vietovių poreikius, į 

kuriuos dar nebuvo atsižvelgta, ypač daug dėmesio skiriant atokioms ir retai apgyvendintoms 

vietovėms, kurios dažnai yra labiausiai nukentėjusios. 

Paskelbti kaimo vietovių 

gaivinimui skirtų ES 

finansavimo priemonių 

derinimo vadovą. 

2022 m. 

Vadovas, kuriame kaimo suinteresuotieji subjektai gali susipažinti su operatyviniais ir praktiniais 

sprendimais, kaip visapusiškai pasinaudoti ES fondų po 2020 m. teikiamomis galimybėmis. Jame 

taip pat bus nurodyti praktiniai pavyzdžiai, kaip novatoriškoms investicijoms pasinaudota keliais 

skirtingais lėšų šaltiniais ir kaip užtikrinta didesnė jų vertė. Planuojama nurodyti sąsajas su 

metodine parama integruotoms teritorinėms strategijoms, remiamoms pagal sanglaudos politiką. 

 


