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AA2005/P/ VIII priedas /lt 1 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

VIII PRIEDAS 

 

Kaimo plėtra 

(nurodyta Protokolo 34 straipsnyje) 

 

 

I SKIRSNIS: BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS LAIKINOS PAPILDOMOS 

KAIMO PLĖTROS PRIEMONĖS 

 

A. Parama pusiau natūriniams restruktūrizuojamiems ūkiams 

 

1) Parama pusiau natūriniams restruktūrizuojamiems ūkiams siekiama šių tikslų: 

 

a) padėti spręsti kaimo pereinamojo laikotarpio problemas, kadangi Bulgarijos 

ir Rumunijos žemės ūkio sektorius ir kaimo ekonomika patiria vienos 

bendros rinkos konkurencinį spaudimą; 

 

b) palengvinti ir skatinti ūkių, kurie dar nėra ekonomiškai perspektyvūs, 

restruktūrizavimą. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 2 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

Šiame priede „pusiau natūriniai ūkiai“ – tai ūkiai, kurie iš esmės gamina savo 

pačių vartojimui, tačiau tuo pat metu dalį savo produkcijos parduoda. 

 

2) Kad gautų paramą, ūkininkas privalo pateikti verslo planą, kuriame: 

 

a) parodomas ūkio ekonominis perspektyvumas ateityje; 

 

b) nurodomi duomenys apie investicijų poreikį; 

 

c) apibūdinami konkretūs etapai ir tikslai. 

 

3) 2 punkte paminėto verslo plano laikymasis po trejų metų peržiūrimas. Jei iki 

peržiūros, vykdomos po trejų metų, plane nurodyti tarpiniai tikslai nepasiekiami, 

nebeteikiama jokia tolesnė parama, tačiau dėl šių priežasčių nebus reikalaujama 

grąžinti jau gautus pinigus. 

 

4) Parama mokama kartą per metus kaip fiksuoto dydžio išmoka, neviršijant 

I skirsnio G dalyje nurodytos didžiausios reikalavimus atitinkančios sumos ir ne 

ilgiau nei penkerių metų laikotarpį. 

 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 3 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

B. Gamintojų grupės 

 

1) Teikiama fiksuoto dydžio parama, kuria siekiama padėti gamintojų grupių 

įsisteigimui ir jų administraciniam veikimui, kurių tikslas: 

 

a) gamintojų, kurie yra tokių grupių nariai, produkciją ir gamybą pritaikyti prie 

rinkos reikalavimų; 

 

b) bendrai tiekti prekes į rinką, įskaitant paruošimą prekybai, pardavimų 

centralizavimą ir tiekimą didmenininkams; ir 

 

c) nustatyti bendras taisykles dėl informacijos apie gamybą, ypač apie derliaus 

nuėmimą ir turimas atsargas. 

 

2) Parama teikiama tik toms gamintojų grupėms, kurias nuo įstojimo dienos iki 

2009 m. gruodžio 31 d. oficialiai pripažino Bulgarijos ir Rumunijos 

kompetentingos institucijos, remdamosi nacionaline arba Bendrijos teise. 

 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 4 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

3) Parama teikiama metinėmis išmokomis pirmuosius penkerius metus nuo tos 

dienos, kai gamintojų grupė buvo pripažinta. Ji apskaičiuojama remiantis grupės 

per metus parduota produkcija ir neviršija: 

 

a) 5 %, 5 %, 4 %, 3 % ir 2 % produkcijos, parduotos atitinkamai pirmaisiais, 

antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais metais, vertės, jei ji 

neviršija 1 000 000 EUR, ir 

 

b) 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % ir 1,5 % produkcijos, parduotos atitinkamai 

pirmaisiais, antraisiais, trečiaisiais, ketvirtaisiais ir penktaisiais metais, 

vertės, jei ji viršija 1 000 000 EUR. 

 

Bet kuriuo atveju parama negali viršyti maksimalių reikalavimus atitinkančių 

sumų, nustatytų I skirsnio G dalyje. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 5 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

C. Leader + pobūdžio priemonės 

 

1) Gali būti teikiama parama priemonėms, susijusioms su įgūdžių, skirtų parengti 

kaimo bendruomenes suprasti ir įgyvendinti vietines kaimo plėtros strategijas, 

įgijimu.  

 

Visų pirma šios priemonės gali apimti: 

 

a) techninę paramą vietinės teritorijos įvertinimui ir analizei, atsižvelgiant į 

atitinkamos vietovės gyventojų išreikštus pageidavimus; 

 

b) gyventojų informavimą ir mokymą, siekiant skatinti jų aktyvų dalyvavimą 

plėtros procese; 

 

c) vietos plėtros interesams atstovaujančių bendrijų kūrimą; 

 

d) integruotų plėtros strategijų rengimą;  

 

e) tyrimų finansavimą ir paraiškų paramai gauti rengimą. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 6 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

2) Gali būti teikiama parama bandomojo pobūdžio integruotų teritorinių kaimo 

plėtros strategijų, parengtų vietinių veiklos grupių vadovaujantis 2000 m. 

balandžio 14 d. Komisijos pranešimo valstybėms narėms, nustatančio Bendrijos 

iniciatyvos kaimo plėtros srityje gaires (Leader +) 1, 12, 14 ir 36 punktuose 

išdėstytais principais, patvirtinimui. Ši parama teikiama tik tiems regionams, kurie 

jau turi pakankamai administracinių gebėjimų ir patirties, susijusios su vietinės 

kaimo plėtros pobūdžio priemonėmis. 

 

3) 2 punkte paminėtos vietinės veiklos grupės gali dalyvauti tarpregioninio ir 

transnacionalinio bendradarbiavimo veikloje vadovaujantis 2 punkte paminėto 

Komisijos pranešimo 15–18 punktuose išdėstytais principais. 

 

4) Bulgarijai ir Rumunijai bei vietinėms veiklos grupėms suteikiama galimybė 

naudotis Kaimo vietovių observatorija, numatyta 2 punkte paminėto Komisijos 

pranešimo 23 punkte. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  OL C 139, 2000 5 18, p. 5. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 7 

 
 
 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

D. Ūkių konsultavimo ir išplėtimo paslaugos 

 

Parama teikiama ūkių konsultavimo ir išplėtimo paslaugoms teikti. 

 

E. Tiesioginių išmokų priemokos 

 

1) Parama gali būti skiriama ūkininkams, turintiems teisę gauti papildomas 

nacionalines tiesiogines išmokas ar pagalbą pagal Reglamento 

(EB) Nr. 1782/2003 1 143c straipsnį. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1782/2003, nustatantis bendrąsias 

tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam 
tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies pakeičiantis Reglamentus (EEB) Nr. 
2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, 
(EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) 
Nr. 2529/2001 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1). Reglamentas, adaptuotas Tarybos sprendimu 
2004/281/EB (OL L 93, 2004 3 30, p. 1), ir reglamentas su paskutiniais pakeitimais, 
padarytais Reglamentu (EB) Nr. 864/2004 (OL L 161, 2004 4 30, p. 48). 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 8 

 
 
MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

2) Ūkininkui už 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. suteikta parama negali viršyti skirtumo 

tarp: 

 

a) tiesioginių išmokų dydžio, atitinkamais metais taikomo Bulgarijoje ir 

Rumunijoje remiantis Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143a straipsniu, ir 

 

b) 40 % tiesioginių išmokų dydžio, atitinkamais metais taikomo 2004 m. 

balandžio 30 d. buvusios sudėties Bendrijoje. 

 

3) Bendrijos įnašas į paramą, teikiamą pagal E poskirsnį Bulgarijoje ir Rumunijoje 

už 2007 m., 2008 m. ir 2009 m. atskirai, neviršija 20 % atitinkamų metinių lėšų. 

Vis dėlto Bulgarija ir Rumunija gali nuspręsti šią 20 % metinę normą pakeisti 

šiomis normomis: 25 % – 2007 m, 20 % – 2008 m. ir 15 % – 2009 m. 

 

4) Taikant maksimalius dydžius, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143c 

straipsnio 2a dalyje, pagal E poskirsnį ūkininkui suteikta parama laikoma 

atitinkamai papildomomis nacionalinėmis tiesioginėmis išmokomis arba kita 

pagalba. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 9 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

F. Techninė pagalba 

 

1) Gali būti teikiama parama priemonių, reikalingų kaimo plėtros programavimo 

dokumentams įgyvendinti, rengimui, stebėsenai, vertinimui ir kontrolei. 

 

2) Visų pirma 1 punkte paminėtos priemonės apima: 

 

a) analizę; 

 

b) techninės pagalbos, keitimosi patirtimi ir informacija, skirta partneriams, 

pagalbos gavėjams ir plačiajai visuomenei, priemones; 

 

c) valdymui, stebėsenai ir vertinimui skirtų kompiuterinių sistemų įdiegimą, 

tvarkymą ir tarpusavio sujungimą;  

 

d) vertinimo metodų ir keitimosi informacija apie geriausią šios srities praktiką 

tobulinimą. 

 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 10 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 
G. Bulgarijai ir Rumunijai skirtų laikinų papildomų kaimo plėtros priemonių dydžių lentelė 

 

Priemonė EUR  

Pusiau natūriniai ūkiai 1 000 ūkiui per metus 

Gamintojų grupės 100 000 

100 000 

80 000 

60 000 

50 000 

Pirmaisiais metais 

Antraisiais metais 

Trečiaisiais metais 

Ketvirtaisiais metais 

Penktaisiais metais 

 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 11 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

II SKIRSNIS: KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL BULGARIJAI IR RUMUNIJAI 

SKIRTOS PARAMOS INVESTICIJOMS 

 

1) Parama investicijoms į žemės ūkio valdas pagal įstojimo dieną galiojančius kaimo 

plėtros reglamentus teikiama žemės ūkio valdoms, kurių ekonominis perspektyvumas 

pasibaigus investicijos įgyvendinimo laikotarpiui gali būti įrodytas. 

 

2) Bendras paramos investicijoms į žemės ūkio valdas dydis, išreikštas reikalavimus 

atitinkančių investicijų apimties procentiniu dydžiu, neviršija 50 %, o mažiau 

palankiose ūkininkauti vietovėse – 60 % arba procentinių dydžių, nustatytų įstojimo 

dieną galiojančiame atitinkamame kaimo plėtros reglamente, atsižvelgiant į tai, kuris 

yra didesnis. Jei investicijas daro jauni ūkininkai, kaip apibrėžta įstojimo dieną 

galiojančiame atitinkamame kaimo plėtros reglamente, šie procentiniai dydžiai gali 

siekti ne daugiau kaip 55 %, o mažiau palankiose ūkininkauti vietovėse – 65 % arba 

procentinius dydžius, nustatytus įstojimo dieną galiojančiame atitinkamame kaimo 

plėtros reglamente, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis. 

 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 12 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

3) Parama investicijoms, skirtoms žemės ūkio produktų gamybos ir prekybos 

modernizavimui pagal įstojimo dieną galiojantį atitinkamą kaimo plėtros reglamentą, 

teikiama įmonėms, kurioms po įstojimo buvo skirtas pereinamasis laikotarpis, kad jos 

galėtų atitikti būtiniausius aplinkosaugos, higienos ir gyvūnų gerovės standartus. Šiuo 

atveju įmonė turi atitikti atitinkamus standartus iki nustatyto pereinamojo arba 

investicijų įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų baigiasi 

pirmiau. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 13 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

III SKIRSNIS: KONKREČIOS NUOSTATOS DĖL BULGARIJAI SKIRTOS 

ANKSTYVO IŠĖJIMO Į PENSIJĄ PARAMOS 

 

1) Bulgarijos ūkininkai, kuriems buvo suteikta pieno kvota, gali pasinaudoti ankstyvo 

išėjimo į pensiją schema tuo atveju, jei jie ūkio perdavimo metu yra jaunesni nei 

70 metų. 

 

2) Paramos dydžiui taikomi įstojimo dieną galiojančiame atitinkamame kaimo plėtros 

reglamente nustatyti maksimalūs dydžiai ir jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į ūkiui 

tenkantį pieno kvotos dydį ir bendras ūkininkavimo apimtis. 

 

3) Ūkį perduodančiam asmeniui suteiktos pieno kvotos neatlygintinai grąžinamos 

nacionaliniam pieno kvotos rezervui. 



 

 
AA2005/P/ VIII priedas /lt 14 

 

MD 79/7/04 REV 7 
(AC 79/1/04 REV 1) 

 

IV SKIRSNIS: BULGARIJAI IR RUMUNIJAI SKIRTOS KONKREČIOS FINANSINĖS 

NUOSTATOS 2007–2013 M. 

 

1) 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu Bendrijos parama, suteikta Bulgarijoje ir 

Rumunijoje visoms kaimo plėtros priemonėmis, įgyvendinama pagal 1999 m. birželio 

21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1260/1999, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl 

struktūrinių fondų 1, 31 ir 32 straipsniuose nustatytus principus. 

 

2) 1 tikslui priskiriamose srityse Bendrijos finansinis įnašas gali sudaryti 85 % agrarinės 

aplinkosaugos ir gyvūnų gerovės priemonių bei 80 % kitų priemonių arba procentinius 

dydžius, nustatytus įstojimo dieną galiojančiuose atitinkamuose kaimo plėtros 

reglamentuose, atsižvelgiant į tai, kuris yra didesnis. 

 

_________________ 

 

 

                                                 
1  OL L 161, 1999 6 26, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2003 m. 

Stojimo aktu (OL L 236, 2003 9 23, p. 33). 


