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ŽEMĖS STEBĖJIMO DUOMENYS – ŽEMĖS ŪKIUI 
Projekto bendrasis tikslas – esamų žinių pritaikymas geresnei žemės ūkio stebėsenai

E04AGRI projektu, remiantis Copernicus palydovų stebėjimo 
duomenimis ir naudojantis su šiais duomenimis susijusiomis 
geoerdvinės, socialinės bei ekonominės informacijos paslau-
gomis, siekiama tobulinti ES valstybių narių gebėjimus dėl žemės 
ūkio veiklos stebėsenos vietiniu ir pasauliniu lygiu. 

•  Įgyvendinti ES BŽŪP, ypatin-
gą ėmesį skiriant (a) BŽŪP 2020 
reformai; (b) ES mokėjimo 
agentūrų veikos optimizavi-
mui;  (c) IAKS procesams. 

• Bendradarbiauti su ūkinin-
kais, ūkininkų asociacijomis, 
žemės ūkio ir maisto produktų 
sektoriumi, siekiant paskatinti 
Europos Bendrijos investicijas, 
grindžiamas Copernicus duo-
menų ir  informacijos paslau-
gomis (DIAS).

E04AGRI projektu suburiama Europos bendruomenė, remi-
anti  ŽS duomenų panaudojimą žemės ūkyje, taip prisided-
ant prie Strateginės mokslinių tyrimų darbotvarkės ir re-
komendacijų dėl  Žemės stebėjimo duomenų panaudojimo 
žemės ūkyje įgyvendinimo.  

E04AGRI projektu numatoma šalinti kliūtis ir spragas, turin-
čias neigiamą įtaką ŽS duomenų taikymo plėtrai žemės ūkio 
sektoriuje Europoje. Projekte numatoma identi�kuoti moksli-
nių tyrimų prioritetus, prisidedant prie ŽS duomenų ir paslau-
gų panaudojimo Europoje ir už jos ribų, taip stiprinant visą 
žemės ūkio sektorių. 

E04AGRI projektu siekiama:  1) išplėsti ir toliau sisteminti  Co-
pernicus palydovų teikiamus duomenis apie žemės ūkį;  2) pa-
sitelkus Žemės stebėjimo (ŽS) palydovines sistemas  atskleisti 
žemės ūkio ir maisto produktų sektoriaus ir jo teikiamų viešųjų 
paslaugų spragas, �nansų sektoriaus poreikius.
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• Spręsti globalius aprūpinimo 
maistu iššūkius, kuriuos koordinuo-
ja G20 Visuotinės žemės ūkio ste-
bėsenos iniciatyvinė grupė 
(GEOGLAM) naudojanti Copernicus 
atvirųjų duomenų portalą.

• Įvertinti informaciją apie žemės 
naudojimo ir žemės ūkio paslaugų 
poreikius, teikti pasiūlymus �nan-
sų investuotojams ir draudimo 
agentūroms, taip pat atskleisti pri-
dėtinės vertės sukūrimo galimy-
bes �nansų sektoriuje, naudojant 
Copernicus informaciją.
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E04AGRI 
projektu 
numatyta 
analizuoti Copernicus 
duomenimis grindžiamas 
�nansų sektoriaus dalyviams 
skirtas paslaugas ir priemones, 
teikiant kreditus ir draudimo 
paslaugas žemės ūkio ir 
maisto produktų sektoriui. 

Išlieka aktualūs 
pagrindiniai pasauliniai 
iššūkiai – aprūpinimas 
maistu, sveika mityba ir tvarus 
žemės ūkis. E04AGRI projekte 
numatytas glaudus 
bendradarbiavimas su 
atitinkamomis iniciatyvomis ir 
programomis (GEOGLAM, 
Pasaulio maisto programa ir kt.), 
aktyviai dalyvaujant jų nuomonės 
formavimo procese ir teikiant 
siūlymus dėl Copernicus 
panaudojimo galimybių.

ūkininkus, ūkininkų 
asociacijas ir kitus rinkos 
dalyvius apie ŽS paslaugas ir 
priemones, taip pat remti 
juos, naudojantis ūkio veiklai 
skirtomis technologijomis.

ES paramos žemės ūkiui 
pagal BŽŪP reikalavimus, 
pasinaudos EO4AGRI 
platforma, kurioje galima 
bus keistis informacija ir 
įvertinti geriausią patirtį.

Šis projektas �nansuojamas pagal ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos 
„Horizontas 2020“  sutartį Nr. 821940.
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