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„Agri Renaissance“ projekto bendrasis tikslas yra regioninės plėtros
politikos ir programų tobulinimas pagal investicijų į ekonomikos augimą
ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant didinti mokslinių tyrimų ir inovacijos
(MTI) išteklius ir pajėgumus žemės ūkio maisto produktų sektoriuje,
skatinti bendradarbiavimą ir tarpusavio ryšius.
Projekte dalyvauja 5 Europos regionai: La Riocha (Ispanija) – projekto
vadovas, Kalabrija (Italija), Mazovija (Lenkija), Centrinis regionas
(Portugalija), Lietuva, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio
ministerijos (NMA).
Projekto tikslai:
• Žemės ūkio maisto produktų sektoriaus ir paramos priemonių bei
politikos įvertinimas šiose srityse: MTI infrastruktūra ir pajėgumai,
MTI viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas, žemės ūkio
maisto produktų sektoriaus regioniniai ir tarpregioniniai ryšiai su
kitais sektoriais;
• Suinteresuotųjų subjektų sutelkimas regione;
• Keitimasis informacija ir patirtimi;
• Regioninio veiksmų plano parengimas ir įgyvendinimas; dokumente
apibūdinami politikos tikslai regione ir pateikiama analizė.
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Pagrindiniai projekto rezultatai:
• „Agri Renaissance“ projekto metodinis vadovas – regionų įvertinimas
ir esamų paramos priemonių, politikos ir teisės aktų įvertinimo
metodika nurodytose trijose teminėse srityse: MTI infrastruktūra ir
pajėgumai, MTI viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas,
žemės ūkio maisto produktų sektoriaus regioniniai ir tarpregioniniai
ryšiai su kitais sektoriais;
• Regionų įvertinimas – žemės ūkio maisto produktų sektoriuje;
• Gerosios praktikos vadovas – paramos priemonių rinkinys;
• Viešosios politikos planas – regionų įvertinimo, suinteresuotųjų
subjektų įtraukimo ir tarpregioninių mainų rekomendacijų ir išvadų
rinkinys;
• Regioninės politikos santraukos – nustatytų paramos priemonių,
skirtų moksliniams tyrimams ir inovacijoms žemės ūkio maisto
produktų sektoriuje stiprinti, sąrašas;
• Regioninis veiksmų planas – politikos veiksmų, reikalingų mokslinių
tyrimų ir inovacijų žemės ūkio maisto produktų sektoriuje stiprinimui,
ir skirtų įtraukimui į pažangiosios specializacijos strategijos (RIS3)
iniciatyvą, sąrašas.
Projekto trukmė – nuo 2018 m. birželio 1 d. iki 2022 m. gegužės 31 d.,
t.y., ketveri metai: 1-ieji ir 2-ieji metai – Regioninio veiksmų plano
parengimas, 3-ieji ir 4-ieji metai – Regioninio veiksmų plano
įgyvendinimas.
Projektas yra bendrai finansuojamas „Interreg Europe“ programos
lėšomis. Projekto biudžetas – 1,1 mln. eurų.
Projekto suinteresuotieji subjektai – visi žemės ūkio maisto produktų
sektoriaus dalyviai regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu:
• MTI organizacijos žemės ūkio maisto produktų, IRT, sveikatos
apsaugos, biotechnologijų ir aplinkos / žiedinės ekonomikos srityse;
• pramonės ir paslaugų įmonės žemės ūkio maisto produktų, IRT,
sveikatos apsaugos, biotechnologijų ir aplinkos / žiedinės ekonomikos
srityse;
• valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos ir kiti vartotojai.
Interreg Europe programos finansuojamo „Agri Renaissance“ projekto
partnerių ir socialinių partnerių įžanginis susitikimas įvyko La Rioja
regione Ispanijoje 2018 m. rugsėjo mėn. Šį vizitą organizavo projekto
konsorciumo lyderiai ispanai. Antrąjį projekto susitikimą Lietuvoje
2019 m. kovo mėn. organizavo NMA. Trečiasis vizitas įvyko Kalabrijos
regione Italijoje 2019 m. gegužės mėn.
Daugiau informacijos: Moksliniai tyrimai ir inovacijos žemės ūkio
maisto produktų sektoriuje www.interregeurope.eu/agrirenaissance.
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The overall objective of Agri Renaissance is to improve regional
development policies and programs under the Investment for Growth and
Jobs goal, in order to increase R&I resources and capacities of the agrifood sector stimulate collaboration and foster its hybridization.
Project participants – 5 European regions: La Rioja (Spain) – Project
Leader, Calabria (Italy), Mazovia (Poland), Centro Region (Portugal),
Lithuania, the National Paying Agency under the Ministry of Agriculture
(NPA).
Project objectives:
• Diagnosing the agri-food sector and evaluation of support measures
and policies in the areas of: R&I infrastructure and capacities, R&I
public-private collaboration, hybridization of the agri-food sector with
other sectors within and across regions;
• Mobilization of stakeholders in the region;
• Exchange of information and experiences;
• Creation of a Regional Action Plan – document describes the policy
objectives in the region and presents the analysis.
The main results of the project:
• Agri Renaissance Method Guide – a methodology for regional
diagnosis, evaluation of existing support measures, policies and legal
regulations in the indicated three thematic areas: R&I infrastructure
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and capacities, R&I public-private collaboration, hybridization of the
agri-food sector with other sectors within and across regions;
• Regional Diagnosis of the agri-food sector;
• Good Practice Guide – a collection of support measures;
• Public Policy Road Map – a collection of recommendations and
conclusions from regional diagnosis, stakeholder engagement, and
interregional exchange;
• Regional Policy Briefs – a list of identified support measures to
strengthen research and innovation in the agri-food sector;
• Regional Action Plan – a list of policies needed to strengthen research
and innovation in the agri-food sector and targeted at inclusion in
RIS3.
Project stakeholders are all participants of the agri-food sector at the
regional, national and EU level:
• R&I organizations in agri-food, ICT, health, biotech and
environment / circular economy areas;
• Industrial and service companies in the agri-food, ICT, health, biotech
and the environment / circular economy;
• Public authorities, non-governmental organizations and consumers in
general.
The project is co-financed from the Interreg Europe programme. Project
budget – 1.1 million euros.
Project duration: June 1, 2018 – May 31, 2022. 1st and 2nd year:
elaboration of Regional Action Plan; 3rd and 4th year: implementation of
Regional Action Plan.
The kick-off meeting of Interreg Europe programme-funded
Agrirenaissance project partners and stakeholders took place in La Rioja,
Spain, in September 2018. The second project meeting was hosted by the
NPA in Lithuania, in March 2019. The third meeting was organised in
Calabria region, Italy, in May 2019.
More information: Research and innovation in agri-food sector
www.interregeurope.eu/agrirenaissance.
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