2014–2020 M. ES INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2020 M.
2021 gegužės 28 d.

VEIKSMŲ PROGRAMOS FINANSINIAI RODIKLIAI
(mln. eurų, procentas nuo numatytų lėšų)

Numatyta investuoti

7 888 (100%)

Sudaryta sutarčių

7149 (91%)

Pripažinta deklaruotinomis

3575 (45%)

Deklaruota EK

2805 (36%)

Iki 2019-12-30

Per 2020 m.

1992 (25%)

1 396 (18%)

1 974 (25%)

513 (7%)

95 (1%)

297 (4%)

Iš viso:
9 438 (120%)

Iš viso:
5 484 (70%)

Iš viso:
4 874 (62%)

Per 2021 m. (iki balandžio 30 d.)

2020 m. pasiekta investavimo
sparta yra pakankama investuoti
visas ES lėšas iki programos
uždarymo
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ES FONDŲ PANAUDOJIMO APŽVALGA PAGAL FONDUS
(procentas nuo numatytų investuoti lėšų, 2020-12-31 duomenys)

ERPF

SaF

ESF

59%

125%

69%

61%

JUI

109%

102%

100% 101%
Pripažinta deklaruotinomis

Sudaryta sutarčių
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IŠMOKĖTŲ VALSTYBĖMS ES LĖŠOS PAGAL ŠALIS NARES
(procentai nuo skirtų lėšų, 2020-12-31 duomenys)
LT stabiliai išlieka tarp
pirmaujančių valstybių pagal
ES lėšų investavimo spartą
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67% 67%

63% 63% 62% 61%
60% 59% 59%

56% 56% 55% 55%
54% 53%
52% 51% 51%

ES vidurkis 53%
49% 47%
46% 45%
44% 43% 43%
42% 42% 40%
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SVARBŪS 2020 M. AKCENTAI

COVID-19 išdava: perskirstyta 265 mln. eurų sveikatos, užimtumo bei verslo likvidumo
užtikrinimui, palengvintos investavimo sąlygos
Investuota daugiausiai lėšų palyginus su ankstesniais metais - 1,2 mlrd. eurų

Intensyvus pasirengimas 2021-2027 m. finansavimo laikotarpiui
React-EU investicijos COVID-19 pandemijos sukeltos krizės įveikimui (užimtumo ir socialinės įtraukties
didinimas, aplinką tausojantis, skaitmeninis ir tvarus ekonomikos atgaivinimas)
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1 PRIORITETAS. MTEPI SKATINIMAS
1
ERPF

50%

133%

Pripažinta deklaruotinomis

Sudaryta sutarčių

1,5 tūkst.

paramą gavusių įmonių skaičius
(siektina – 970)

pritraukta privačių investicijų
123,4 mln. inovacijoms arba MTEP projektams
eurų
(siektina – 160 mln. eurų)
22 %

> 100 %
507

80,64
tyrėjai, dirbantys pagerintose
mokslinių tyrimų
infrastruktūros patalpose

852

įmonių, bendradarbiaujančių su
mokslinių tyrimų institucijomis
(siektina – 436).

įmonės gavo subsidijas
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1 PRIORITETAS. MTEPI SKATINIMAS
Projektas: Aplinką tausojančios ir produktams aukštesnę pridėtinę vertę suteikiančios medienos
modifikavimo technologijos sukūrimas
Projektas nominuotas REGIOSTARS „ŽALIA
Europa“ kategorijoje
Idėja - naujas ekologiškas medienos modifikavimo
būdas, keičiantis medienos išvaizdą ir suteikiantis
skirtingų medžių rūšių medienai savybes, panašias į
„pelkių“ ąžuolo.

pagerintos atrinktų medžių rūšių medienos savybės,
taip išplečiant jos panaudojimo sritis

kuriamas ekologiškas modifikatorius, kokių rinkoje
yra labai mažai
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2 PRIORITETAS. INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS

2 ERPF

49%
Pripažinta deklaruotinomis

5%

99%
Sudaryta sutarčių

57,7 %

gyventojų naudojasi
el. paslaugomis (siektina – 63 %)

82 %

gyventojų nuolat naudojasi
internetu (siektina – 87 %)

67%

8

2

sukurtos
el.paslaugos

sprendimai, viešojo sektoriaus
bendro naudojimo IRT
infrastruktūros optimizavimui,
sąveikumo ir saugos užtikrinimui
8
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3 PRIORITETAS. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
KONKURENCINGUMO SKATINIMAS
3 ERPF

76%
Pripažinta deklaruotinomis

> 100 %

165%
Sudaryta sutarčių

5,2
tūkst.

Įmonių gavo paramą

72,3

verslumo lygis: įmonių ir fizinių asmenų,
tenkančių 1000 gyventojų, skaičius
(siektina – 48)

5066
Subsidijas gavę įmonės
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3 PRIORITETAS. SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS
Projektas: Investicija į apskaitą automatizuojantį startuolį "RoboLabs"

Idėja – teikti buhalterines paslaugas šiuolaikiškai:
pasitelkus dirbtinį intelektą didžiąją dalį rutininių
apskaitos darbų patikint atlikti ne žmogui, o robotui.

Projektas nominuotas „Europos burių“
kategorijoje „Už inovatyviausius sprendimus“

sumažinamas buhalterio atliekamų pasikartojančių
užduočių skaičius 50-80 proc.
apskaita vedama beveik realiu laiku ir be popieriaus

tiksliau (mažiau klaidų)
efektyviau (automatizuojant žmogaus atliekamas
operacijas).
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4 PRIORITETAS. ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ
IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS
4 SF

91%

4 ERPF

54%

158%

102%

Pripažinta deklaruotinomis

Sudaryta sutarčių

141

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo
transporto priemonės (siektina – 120)

šilumos vartotojai, kuriems šiluma
824 tūkst. tiekiama patikimiau ir pagerėjo
tiekimo kokybė (siektina – 930 tūkst.)

28 %

79%

> 100%
Įrengtų naujų dviračių ir/ar pėsčiųjų takų

35,81 km ir/ar trasų ilgis (siektina – 50 km)

117 MW

789 km

42,2 tūkst.

modernizuoti
namų ūkių, priskirtų
papildomi atsinaujinančių
centralizuoto
šilumos
geresnei energijos
išteklių energijos gamybos
tiekimo tinklai
vartojimo efektyvumo klasei
pajėgumai
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5 PRIORITETAS. APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS
NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS
5 SF

68%

5 ERPF

0%

112%

46%

106%

Pripažinta deklaruotinomis

0 tonų per metus

Sudaryta sutarčių

Sukurti komunalinių atliekų
panaudojimo energijai gauti
pajėgumai

88 %

255 tūkst.
papildomų gyventojų,
kuriems teikiamos
geresnės vandentiekos
paslaugos

33 %

341 tūkst.
papildomų gyventojų,
kuriems teikiamos
pagerintos nuotekų
tvarkymo paslaugos,

43 %

74 %

76

3,6 tūkst. ha

sutvarkyti, įrengti ir
pritaikyti lankymui gamtos
ir kultūros paveldo objektai
ir teritorijos

Lietaus nuotėkio plotas, iš kurio
surenkamam paviršiniam
(lietaus) vandeniui tvarkyti,
įrengta ir (ar) rekonstruota
infrastruktūra

87 %

305 km

Rekonstruotų vandens
tiekimo ir nuotekų
surinkimo tinklų ilgis
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6 PRIORITETAS. DARNAUS TRANSPORTO IR
PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
6 SF

61%

nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros

353,7 km perdavimo linijų ilgis (siektina – 330

92%

km)

6 ERPF

83%
Pripažinta deklaruotinomis

144%
Sudaryta sutarčių

79%

88%

159,19 km

153

Bendras rekonstruotų arba
atnaujintų kelių ilgis

95,6
km/val

pasiektas vidutinis keleivinių traukinių greitis
rekonstruotuose ir atnaujintuose TEN-T tinklo
geležinkelių ruožuose (siektina - 85,60 km/h)

14%

90%

77%

47,32 km

89,59 km

253,74 km

Bendras rekonstruotų arba
Įdiegtos saugų eismą
gerinančios ir aplinkosaugos atnaujintų geležinkelio kelių
TEN-T tinkle ilgis
priemonės

bendras rekonstruotų
arba atnaujintų kelių ilgis
TEN-T tinkle

Nutiestų ir (arba)
rekonstruotų elektros
perdavimo linijų ilgis
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7 PRIORITETAS. KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO
DARBO RINKOJE SKATINIMAS
7 JUI

100% 101%

7 ESF

80%

7 ERPF

101%

55%

darbuotojų, kuriems paskelbta prastova,
įdarbinimas buvo subsidijuojamas
(siektina – 75 tūkst.)

72,7 %

Dalyvių baigę dalyvavimą ESF veiklose po
šešių mėnesių dirba (siektina – 44 %)

119%

Pripažinta deklaruotinomis

54%

167
tūkst.

Sudaryta sutarčių

> 100 %

> 100 %

3,2 mln. m2

31,1 tūkst.

60,6 tūkst.

Sukurtos arba atnaujintos
atviros erdvės miestų
vietovėse

Vyresni negu 54 m.
bedarbiai, dalyvavę ESF
veiklose

Bedarbiai, įskaitant
ilgalaikius bedarbius,
dalyvavę ESF veiklose

> 100 %

61,8 tūkst.
15–29 m. nedirbantys, nesimokantys
ir mokymuose nedalyvaujantys
asmenys, dalyvavę JUI remiamoje
intervencijoje
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8 PRIORITETAS. SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR
KOVA SU SKURDU
8 ESF

63%

8 ERPF

111%

55%
Pripažinta deklaruotinomis

93 %

224
Viešąsias sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančios įstaigos,
kuriose pagerinta paslaugų
teikimo infrastruktūra

636,4
tūkst.

gyventojų naudojasi pagerintomis
sveikatos priežiūros paslaugomis (siektina
– 1 mln.)

1453

Naujai įrengti ar įsigyti socialiniai būstai
(siektina – 1,8 tūkst.)

98%
Sudaryta sutarčių

> 100 %

> 100 %

>100%

5,8 tūkst.

16 tūkst.

78 tūkst.

133,1 tūkst.

Asmenys vyresni kaip
54 m., dalyvavę aktyviam
senėjimui skirtose ESF
veiklose

ESF subsidijas gavę
socialinių įmonių
darbuotojai, priklausantys
tikslinėms grupėms

73 %

Socialines paslaugas gavę
tikslinių grupių asmenys
(šeimos)

Tikslinių grupių asmenys,
dalyvavę informavimo, švietimo ir
mokymo renginiuose bei
sveikatos raštingumą
didinančiose veiklose
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8 PRIORITETAS. SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU
Projektas: Aktyvūs ir reikalingi
Projektas nominuotas „Europos burių“
kategorijoje „Už investicijas į žmogų“
Sprendžiama žmonių su negalia nedarbo problema,
padedant jiems tapti aktyviais ir reikalingais darbo
rinkos dalyviais
Naudą projektas suteikia patiems projekto dalyviams
- žmonėms su negalia, tačiau inicijuoja ir teigiamus
pokyčius verslo bendruomenėje
Nors projektas dar nesibaigė, daugiau nei 50
projekte dalyvavusių žmonių jau sėkmingai įsitvirtino
norimame darbe ir praturtino skirtingų sektorių
organizacijas.
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9 PRIORITETAS. VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO DIDINIMAS
9 ESF

51%

9 ERPF

100%

56%

2,2 tūkst.
Studentai, kurie bent dalį
studijų laikotarpio mokėsi
užsienio aukštosiose
mokyklose

mokinių buvo suteikta švietimo pagalba
(siektina – 4 tūkst.)

22,4
tūkst.

apmokyta investicijas gavusių MVĮ
darbuotojų (siektina - 19,5 tūkst.)

115%

Pripažinta deklaruotinomis

62 %

5,5
tūkst.

Sudaryta sutarčių

>100%

20 %

92 %

91%

2,6 tūkst.

4

827

61,2 tūkst.

Tyrėjai, dalyvavę veiklose,
skirtose mokytis pagal
neformaliojo švietimo
programas

Bent už 289 tūkst. eurų
atnaujintos profesinio
mokymo įstaigos

Švietimo ir kitų švietimo
teikėjų įstaigos, kuriose
sukurta ar atnaujinta ne
mažiau nei viena edukacinė
erdvė

Dirbantieji, dalyvavę
mokymuose, suteikiančiuose
kvalifikaciją arba
kompetenciją
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10 PRIORITETAS. VISUOMENĖS POREIKIUS
ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS

10 ESF

39%

101%

Pripažinta deklaruotinomis

Sudaryta sutarčių

38%

93 %

12

42

Viešojo valdymo institucijos,
įgyvendinusios veiklos valdymo
tobulinimo priemones

3,3 tūkst.

92,8%

Viešojo valdymo institucijų darbuotojai,
dalyvavę veiklose, skirtose stiprinti įrodymais
grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų
veiklos valdymo tobulinimui reikalingas
kompetencijas (siektina – 3 tūkst.)

Asmenys, praėjus 6 mėn. po dalyvavimo
veiklose, skirtose stiprinti strategines
kompetencijas, darbe taikantys įgytas žinias ir
gebėjimus (siektina – 75 %)

Viešojo valdymo institucijos,
įgyvendinusios paslaugų ir (ar)
aptarnavimo kokybei gerinti skirtas
priemones
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11-12 PRIORITETAI. TECHNINĖ PARAMA VEIKSMŲ PROGRAMAI
ADMINISTRUOTI BEI INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR JAI
VERTINTI
11 SF

Darbuotojų kompetencijų stiprinimas,
atsižvelgiant į COVID-19 pandemijos keliamus
iššūkius

67% 74%
Pripažinta deklaruotinomis

12
ESF

Sudaryta sutarčių

48%
Pripažinta deklaruotinomis

61%

Sudaryta sutarčių

44
93 proc. gyventojų yra girdėję apie ES investicijas
Lietuvai
73 proc. gyventojų supranta ES investicijų naudą,
padedant šalyje siekti tiek ekonominių tiek socialinių
pokyčių

38

Atlikti vertinimai

Įgyvendintos komunikacijos kampanijos
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