2014 ̶ 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS KEITIMAS

VP KEITIMAS PARENGTAS REMIANTIS

Europos Komisijos iniciatyva „React-EU“
Europos Tarybos rekomendacijomis
Lietuvai 2020 metams

Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ateities
ekonomikos DNR planu
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VP KEITIMĄ SUDARO 3 DALYS
VEIKSMŲ PROGRAMOS ESAMI
PRIORITETAI PAPILDYTI
COVID-19 STEBĖSENOS
RODIKLIAIS

VEIKSMŲ PROGRAMĄ
SIŪLOMA PAPILDYTI
NAUJU 13 PRIORITETU

ATLIEKAMI TECHNINIAI
PATIKSLINIMAI

2020 m. rugsėjo 17 d.
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VP KEITIMO PAGRINDAS – NAUJAS 13 PRIORITETAS

13 PRIORITETAS „VEIKSMŲ, SKIRTŲ COVID-19 PANDEMIJOS SUKELTAI KRIZEI
ĮVEIKTI, SKATINIMAS IR PASIRENGIMAS ŽALIAJAM, SKAITMENINIAM IR ATSPARIAM
EKONOMIKOS ATGAIVINIMUI“

13.1.1 UŽDAVINYS

13.1.2 UŽDAVINYS

13.1.3 UŽDAVINYS

„Didinti gyventojų užimtumą,
prisitaikymą prie besikeičiančios darbo
rinkos ir atsparumą pandemijos
sukeliamiems kasdieniams iššūkiams“

„Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas,
siekiant įveikti COVID-19 pandemijos
sukeltas pasekmes ekonomikai“

„Skatinti energetinį efektyvumą bei
atsinaujinančių išteklių energijos plėtrą,
siekiant švelninti poveikį klimato kaitai“

2020 m. rugsėjo 17 d.

4

13.1.1 UŽDAVINYS (ESF)
Didinti gyventojų užimtumą, prisitaikymą prie besikeičiančios darbo rinkos ir
atsparumą pandemijos sukeliamiems kasdieniams iššūkiams
•
•
•
•
•

ADRP priemonės,
kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas,
skaitmeninės atskirties mažinimas,
paslaugos socialiai pažeidžiamiems asmenims ekstremalios situacijos metu,
užimtumo ir socialinės integracijos skatinimas tikslinėse grupėse, įgyvendinant
BIVP,
• sveikatos paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas tikslinėms grupėms.
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13.1.1 UŽDAVINYS (ESF)
35 (30) PROC.

Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF
veiklose pradėjo dirbti, įskaitant
savarankišką darbą

16 (15,5) PROC.

BIVP projektų veiklų dalyviai, kurių
padėtis darbo rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose

85 PROC.

Dalyviai, kurie baigę dalyvauti ESF
finansuojamuose mokymuose, įgijo
kvalifikaciją arba kompetenciją

SIŪLOMI REZULTATO
RODIKLIAI
85 (58,52) PROC.

98 (95,5) PROC.

Paslaugų šeimai gavėjai, palankiai
vertinantys gaunamų paslaugų
kokybę
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Sėkmingai mokymus baigusių
asmenų, kurie taiko įgytas žinias
darbe, dalis praėjus ne mažiau kaip
6 mėn., bet ne daugiau kaip 24 mėn.
po dalyvavimo ESF veiklose
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13.1.1UŽDAVINYS
UŽDAVINYS(ESF)
(ESF)
13.1.1
13.000
Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF veiklose
ESF lėšomis finansuojamuose
mokymuose dalyvavę asmenys

43.500
Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose,
suteikiančiuose kvalifikaciją arba
kompetenciją

6.600
SIŪLMI
PRODUKTO
SIŪLOMI PRODUKTO
RODIKLIAI
RODIKLIAI

29

14
Savivaldybės, kuriose įdiegti inovatyvūs
viešųjų asmens ir visuomenės sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo modeliai,
pagerinantys sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms

1.400
BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant
visas tikslines grupes)

70.000
Skaitmeninių įgūdžių mokymų programų
vartotojų skaičius

Socialines paslaugas gavę tikslinių
grupių asmenys (šeimos)

10.000

Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies
įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO
skaičius
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13.1.2 UŽDAVINYS (ERPF)
Skatinti skaitmeninimą ir inovacijas, siekiant įveikti COVID-19 pandemijos
sukeltas pasekmes ekonomikai
•
•
•
•
•
•
•

MVĮ MTEPI, investuotojų pritraukimas,
MTEP komercinimas, mokslo ir verslo bendradarbiavimas,
antreprenerystės diegimas,
COVID-19 MTEP tyrimai, COVID-19 produktai,
verslo skaitmeninimas,
informacinių išteklių migravimas į konsoliduotą infrastruktūrą,
skaitmeninę / žiedinę ekonomiką skatinančios kultūros ir kūrybinės paslaugos /
produktai; kūrybiniai čekiai COVID-19,
• inovatyvi sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūra.
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13.1.2 UŽDAVINYS (ERPF)
7 (3,5) PROC.

Ūkio subjektų finansuota mokslo ir
studijų institucijų MTEP išlaidų dalis
nuo visų išlaidų

2,6 (2,2) PROC.

Kultūros sektoriaus sukuriamos
pridėtinės vertės dalis, palyginti su
visa sukuriama verte

60,7 (24,1) EUR

Verslo sektoriaus išlaidos MTEP,
tenkančios vienam gyventojui

17.726 (12.432) EUR per metus

Pridėtinė vertė gamybos
sąnaudomis, sukurta MVĮ, tenkanti
vienam darbuotojui

80 (10) PROC.

IT paslaugų teikėjo naujai sukurtos
konsoliduotos infrastruktūros resursų
panaudojimo dalis
2020 m. rugsėjo 17 d.

SIŪLOMI REZULTATO
RODIKLIAI

105 (158,91) atvejai 100.000 gyv.

Standartizuoto 0–64 m. amžiaus
gyventojų mirtingumo sumažėjimas
tikslinėse teritorijose nuo kraujotakos
ligų
78 (91,85) atvejai 100.000 gyv.

Standartizuoto 0–64 m. amžiaus
gyventojų mirtingumo sumažėjimas
tikslinėse teritorijose nuo piktybinių
navikų
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13.1.2 UŽDAVINYS (ERPF)
444
Subsidijas gaunančių įmonių skaičius
7.527.817 EUR
Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą įmonėms (subsidijos)
63.088.979 EUR
Privačios investicijos, atitinkančios
viešąją paramą inovacijoms arba MTEP
projektams
75
Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų
institucijomis, skaičius

48
Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad
jos pateiktų naujų rinkos produktų,
skaičius
8
Įmonių, gavusių investicijas siekiant, kad
jos pateiktų naujų įmonės produktų,
skaičius
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514
Investicijas gaunančių įmonių skaičius

SIŪLOMI PRODUKTO
RODIKLIAI

40
Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius
30
Nefinansinę paramą gaunančių įmonių
skaičius
65
Įgyvendinti MTEP projektai
1.800
Į IT paslaugų teikėjo naujai sukurtą
konsoliduotą infrastruktūrą sujungti virtualūs
serveriai
2
Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta
paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius
100
Investicijas gavusių mokslo ir studijų
institucijų gautų MTEP užsakymų skaičius
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13.1.3 UŽDAVINYS (ERPF)

Skatinti energetinį efektyvumą bei atsinaujinančių išteklių energijos plėtrą,
siekiant švelninti poveikį klimato kaitai
• energijos efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje,
• AEI naudojimas šilumos ir elektros energijos gamybai,
• saulės jėgainių diegimas namų ūkių reikmėms.
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13.1.3 UŽDAVINYS (ERPF)
38.839 t CO2 EKVIVALENTU
Bendras metinis šiltnamio
efektą sukeliančių dujų kiekio
sumažėjimas

28 (21,72) PROC.
Atsinaujinančių išteklių
energijos dalis galutiniame
energijos balanse

SIŪLOMI
REZULTATO
RODIKLIAI
1.680 (2.109,6) TŪKST. TNE
Sunaudotas galutinės
energijos kiekis paslaugų ir
namų ūkių sektoriuose

SIŪLOMI
PRODUKTO
RODIKLIAI

36.667.000 kWH / M.
Metinis pirminės energijos
suvartojimo viešuosiuose
pastatuose sumažėjimas
55 MW
Papildomi atsinaujinančių
išteklių energijos gamybos
pajėgumai
1.428
Modernizuotų šviestuvų
skaičius
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KITI VP KEITIMAI – COVID-19 STEBĖSENOS RODIKLIAI
7 PRIORITETAS (7.3 investicinis prioritetas)
50 PROC.
Dalyviai, išlaikę savo darbą praėjus 6
mėnesiams nuo paramos pabaigos

SIŪLOMI REZULTATO
RODIKLIAI

150.000 (75.000)
Dalyviai, pasinaudoję parama
sutrumpinto darbo laiko schemoms
(Užimtieji, kuriems paskelbta prastova,
dalyvavę įdarbinimo subsidijuojant
priemonėje)

169.565.601 EUR
ESF veiksmų, skirtų sumažinti COVID-19
pandemijos padarinius, vertė
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KITI VP KEITIMAI – COVID-19 STEBĖSENOS RODIKLIAI
8 PRIORITETAS (8.1 investicinis prioritetas)
6

26.592.700 EUR
Įsigytos medicininės įrangos vertė

873.580 EUR
Sveikatos apsaugos sektoriuje
naudojamų informacinių
technologijų susijusių su COVID19, vertė
246

Laboratorijų, gavusių paramą
COVID-19 tyrimams atlikti, skaičius

SIŪLOMI PRODUKTO
RODIKLIAI
2.818.700 EUR
Laboratorijoms, gavusioms
paramą testuoti COVID-19, skirtų
investicijų vertė

Ventiliatoriai COVID-19 gydyti
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KITI VP KEITIMAI – COVID-19 STEBĖSENOS RODIKLIAI
8 PRIORITETAS (8.4 investicinis prioritetas)
19.122.055 EUR
ESF veiksmų, skirtų sumažinti
COVID-19 pandemijos padarinius,
vertė

9 (30)
Savivaldybės, kuriose įdiegti
inovatyvūs viešųjų asmens ir
visuomenės sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo modeliai,
pagerinantys sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą tikslinėms
gyventojų grupėms

15.502.180 EUR
Įsigytų asmeninės apsaugos
priemonių, vertė
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SIŪLOMI PRODUKTO
RODIKLIAI

29.777.000
Asmeninės apsaugos priemonės

1.600
Sveikatos priežiūros personalas,
kuriam skirta ESF parama
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VP KEITIMO RENGIMO PLANAS
Paskelbtos
Lietuvai
skiriamos
lėšos 2021 m.

VP keitimo
projekto
tvirtinimas
SK
RUGSĖJO 7

SPALIO 30
OCT

JUL 24

RUGSĖJOJUL-SEP
17

VP keitimo
projektas
pateiktas
svarstyti SK
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VP keitimo
projektas
tikslinamas
pagal EK
pastabas

VP keitimas
teikiamas EK
per SFC

GRUODIS

LAPKRITIS
NOV

IKI SPALIO 30

LAPKRITIS

Reglamento
patvirtinimas

EK sprendimas
dėl VP keitimo
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Prašome pritarti VP
pakeitimui, leidžiant toliau jį
derinti su Europos Komisija
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DISKUSIJA
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Dėkojame Jums už dėmesį

