Ateities kaimo kūrėjų apdovanojimų
(AKKA) 2022 m. atranka

AKKA 2022 atrankos etapai
Projektų rinkimas

2021 m. lapkritis - gruodis
Formų rinkimo periodas

Projektų tinkamumo
vertinimas

2022 m. sausis
Projektų tinkamumo vertinimas

GPP darbo grupės
posėdžiai

2022 m. vasaris
GPP darbo grupės posėdžiai

AKKA 2022 forma
AKKA atrankai gali būti teikiami tik jau baigti įgyvendinti KPP 2014–2020 projektai, kurie įgyvendinti be pažeidimų,
nėra gavę sankcijų bei pasiekė visus projekto paraiškoje numatytus rodiklius. Atitinkantys sąlygas ir norintys dalyvauti
projektų vykdytojai privalo užpildyti „Gerųjų projektų pavyzdžio formą“ iki 2021 m. gruodžio 31 d. bei išsiųsti ją
el. adresu tinklo.sekretoriatas@zum.lt.
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Pareiškėjas formoje
pasirenka tik vieną
iš nominacijų

Pareiškėjas
pasirenka bent
vieną iš kriterijų
pagal nominacijas

Pareiškėjas aprašo
atitikimą
pasirinktam
kriterijui

AKKA 2022 nominacijos

„Inovatyvus ūkis“

„Pažangus ūkis“ apdovanojimas už
naujovių diegimą
žemės ūkio srityje

„Inovatyvus
verslas“

„Partnerystės
galiūnai“

„Drauge su gamta“

„Gerovės kūrėjai“

„Pažangus verslas“
- apdovanojimas už
naujovių diegimą
ne žemės ūkio
verslo srityje

„Inovacijų lopšys“ apdovanojimas už
mokslo ir žinių
skatinimą, inovacijų
kūrimą ir sklaidą
žemės ūkio, maisto
gamybos,
miškininkystės ir
kaimo plėtros srityse

„Drauge su gamta“ apdovanojimas už
aplinkai draugiškų
metodų taikymą
žemės ūkio,
miškininkystės ir
kaimo plėtros
srityse

„Gerovės kūrėjai“ apdovanojimas už
pažeidžiamų
grupių įtrauktį
skatinančių
paslaugų kūrimą ir
plėtrą

„Pažangus ūkis“ - apdovanojimas už naujovių diegimą žemės ūkio srityje
Kriterijai:
• Naujų paslaugų/prekių kūrimas;
• Gamybos technologinių procesų modernizavimas;
• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.

„Pažangus verslas“ - apdovanojimas už naujovių diegimą ne žemės ūkio
verslo srityje
Kriterijai:
• Naujų paslaugų/prekių kūrimas;
• Gamybos technologinių procesų modernizavimas;
• Bendradarbiavimas kuriant naujus produktus, procesus ir technologijas.

„Inovacijų lopšys“ – apdovanojimas už mokslo ir žinių skatinimą,
inovacijų kūrimą ir sklaidą žemės ūkio, maisto gamybos, miškininkystės
ir kaimo plėtros srityse
Kriterijai:
• Mokslo ir žinių skatinimas;
• Inovacijų kūrimas ir technologinių procesų modernizavimas;
• Bendradarbiavimo ir ryšio su mokslinius tyrimus atliekančiomis bei inovacijas kuriančiomis
institucijomis stiprinimas.

„Drauge su gamta“ – apdovanojimas už aplinkai draugiškų metodų
taikymą žemės ūkio, miškininkystės ir kaimo plėtros srityse
Kriterijai:
• Alternatyvių atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimas;
• Žalingo poveikio žmogui ir aplinkai mažinimas bei klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas
prie jo;
• Biologinės įvairovės, dirvožemio ir vandens išsaugojimo;
• Ekologinė gamyba ir ūkininkavimas.

„Gerovės kūrėjai“ – apdovanojimas už pažeidžiamų grupių įtrauktį
skatinančių paslaugų kūrimą ir plėtrą
Kriterijai:
• Pažeidžiamų grupių užimtumo skatinimas;
• Pažeidžiamų grupių įtraukimas į visuomenės gyvenimą (švietimas, sportas, kultūrinė veikla) bei
socialinės atskirties mažinimas;
• Socialinių paslaugų teikimas.
*Socialinė paslauga - tai paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam,
neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.
*Pažeidžiamos grupės:
• Pajamų ir kitus materialinius nepriteklius patiriantys gyventojai arba kitaip žemiau ar arti santykinio skurdo ribos gyvenantys asmenys;
• Ilgalaikiai bedarbiai ir gyvenantys žemo intensyvumo namų ūkiuose;
• Benamiai, tai yra asmenys, kurie neturi nuosavo būsto ir neišgali jo įsigyti arba turintys būstą, bet negalintys jo išlaikyti;
• Socialinę riziką patiriančios šeimos, auginančios vaikus;
• Žmonės su negalia;
• Vieniši senyvo amžiaus žmonės;
• Kitos tikslinės grupės.

