
 

 

 

   

 

 

Projekto pavadinimas: Personalizuotos viešosios paslaugos remti ir įgyvendinti bendrąją 

žemės ūkio politiką.  

Projektas finansuotas ES Horizon 2020 programos lėšomis 

(https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/). 

Trukmė: 2016-05-01–2018-10-31. 

Tikslas: sukurti paslaugų platformą (įrankį), skirtą gerinti bendrosios žemės ūkio politikos 

laikymosi stebėsenos procedūros veiksmingumą ir skaidrumą. 

Projekto partneriai: 

 Draxis Environmental S. A. (Graikija) 

 Navarro maisto produktų technologijos ir infrastruktūros institutas (Ispanija) 

 Mokėjimo ir priežiūros agentūra konsultavimo ir garantijų pagalbos visuomenei srityje 

(Graikija) 

 Nacionalinė mokėjimo agentūra (Lietuva) 

 Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (Lietuva) 

 Savills Ltd (Jungtinė Karalystė) 

 Inosens Doo Novi Sad (Serbija) 

 Redingo universitetas (Jungtinė Karalystė) 

 Nacionalinė Atėnų observatorija (Graikija) 

 Iniciativas Innovadoras Sal (Ispanija) 

 ETAM S.A. (Graikija) 

 CREVIS SPRL (Belgija) 

Projekto veikla 

Projekto metu sukurta bandomoji viešų paslaugų ReCAP platforma ir galimybė (apps 

„Android“ ir „iOS“) ją pasiekti per mobiliuosius telefonus. Tikimasi, kad tokia platforma padidintų 

institucijų, atsakingų už BŽŪP įgyvendinimo priežiūrą, veiklos skaidrumą bei efektyvumą; 

ūkininkams būtų galima teikti personalizuotas paslaugas, geriausiai atitinkančias BŽŪP numatytus 

aplinkosaugos standartus; pasitelkiant žemės ūkio konsultantus, teikti paslaugas, kuriančias pridėtinę 

vertę.  

Konsultavimo tarnybos vaidmuo projekte – ReCAP platformos testavimas ir pritaikymas 

Lietuvoje, kad ūkininkams teikiamos konsultavimo paslaugos kiek įmanoma labiau atitiktų  

BŽŪP reikalavimus.  

Konsultavimo tarnyba ištestavo ReCAP platformą su 150 ūkių ir 61 konsultantu visoje 

Lietuvoje. Kadangi tokia plačia (geografine) apimtimi Konsultavimo tarnyba nebuvo testavusi  

IT įrankio, tai buvo nemenkas iššūkis ne tik centrinės buveinės specialistams, bet ir patiems 

konsultantams. Testavimui rengtasi kelis mėnesius. Pasibaigus pasėlių deklaracijai (birželio 15, 19 ir 

29 d.), startuota rengiant nuotolinius konsultantų darbo su platforma mokymus. 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


  
Tarnyboje dirbantiems konsultantams organizuoti nuotoliniai mokymai, kaip naudoti  

ir testuoti pilotinę platformą ReCAP. 

Po savaitės konsultantai ėmė platformą testuoti su ūkininkais. Veikla buvo sudėtinga, kėlė 

įtampos, nes ne visada platforma veikė, tai buvo apskritai nauja veikla. Nepaisant trikdžių, platformos 

testavimo veiksmai užtruko tik savaitę ilgiau nei buvo planuota. Rajonų biurų konsultantai 

pavyzdingai atsiskaitė už jiems skirtus darbus, todėl Inovacijų plėtros skyrius galėjo parengti išsamią 

ataskaitą-atsiskaitymą projekto vadovams apie platformos vertinimą.   

Parengtos ataskaitos nuoroda:  

https://www.dropbox.com/home/RECAP%20ataskaita?preview=report_pilot_activities_LAA

S.docx 

Oficialus projekto rezultatų pristatymas vyko rugsėjo 18–21 d. Antverpene (Belgijoje) Inspire 

konferencijoje. Buvo organizuotas klausimų-atsakymų turas, kuriame dalyvavo tik atrinkti partneriai.  

 

ReCAP įgyvendinusi tarptautinė partnerių komanda Inspire konferencijos metu atsakinėjo  

į susirinkusiųjų klausimus dėl platformos tinkamumo, naudojimo ateityje. 

 

Informacija apie ReCAP projektą reguliariai viešinta parodose „Ką pasėsi...“, kasmetiniuose 

Konsultavimo tarnybos organizuojamuose viešuose renginiuose „Lietuvos artojų varžybos“ ir 

„Kukurūzų diena“. Konsultavimo tarnybos stende dalintos skrajutės su informacija apie projektą, jo 

partnerius ir veiklą, kuprinės su projekto logotipu.  

Daugiau informacijos apie projekto rezultatus (produktus) rasite: 

https://zenodo.org/record/1475193#.XEchMJVPo2 (tarptautinė projektų rezultatų duomenų bazė). 

 

https://www.dropbox.com/home/RECAP%20ataskaita?preview=report_pilot_activities_LAAS.docx
https://www.dropbox.com/home/RECAP%20ataskaita?preview=report_pilot_activities_LAAS.docx
https://zenodo.org/record/1475193#.XEchMJVPo2

