2021–2027 m. ES fondų investicijų
programos rengimo eiga
Stebėsenos komitetas
2021 m. gegužės 28 d.

2021-2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMO EIGA

2019-2020 M.
Rengiama kartu su ministerijomis
Socialiniai - ekonominiai partneriai
Programos rengime nuo pat pradžių
Neformalios derybos su EK

2019 M.

01
dalyvauja

Pirmosios neformalios konsultacijos su EK pagal
pasirinktus Programos prioritetus
Pristatymai Stebėsenos komitete

2020 M.

02

Kovas – 1-asis nepilnas Programos projektas EK
Liepa – 2-asis Programos projektas EK, patikslintas
pagal EK pastabas

Gruodis – 3-asis
pateiktas EK

pilnas Programos projektas

2020 M. DISKUSIJOS SU PARTNERIAIS
03

Rugsėjis – 10 teminių diskusijų
Rašytinė konsultacija

2021 m. kovo mėn. baigtos derybos dėl ES sanglaudos politikos reglamentų
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PROGRAMOS PROJEKTO TAISYMAS 2021 M. KOVAS - GEGUŽĖ
ĮVERTINTI JAU ATLIKTAS INVESTICIJAS
ĮVERTINTI REIKIAMŲ SĄLYGŲ ĮGYVENDINIMĄ
lėšas galima deklaruoti tik įvykdžius atitinkamas
sąlygas pagal prioritetus

SUDERINTI ESIF IR RRF INVESTICIJAS
finansavimo papildomumas galimas, tačiau reikia
vengti dubliavimo

Į kai kuriuos sektorius buvo investuota nemažai
ES fondų lėšų, todėl reikia pagrįsti likusių
investicijų poreikį

PRIORETIZUOTI VEIKLAS
finansavimo poreikis kai kur yra didesnis,
nei galimybės, todėl siūloma išskirti
prioritetines veiklas

IŠSKIRTI INVESTICIJAS Į MIESTŲ PLĖTRĄ,
DARNŲ JUDUMĄ

PERŽIŪRĖTI RODIKLIUS

didesnis dėmesys darniai miestų plėtrai,
skatinamos integruotos veiklos

papildyti rodikliais, kurie nurodytų siekiamą
pokytį
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2021-2027 M. SANGLAUDOS POLITIKOS LĖŠŲ INVESTAVIMO
KRYPTYS
1. PAŽANGESNĖ LIETUVA

2. ŽALESNĖ LIETUVA
3. GERIAU SUJUNGTA LIETUVA
4. SOCIALIAI ATSAKINGA

LIETUVA
5. PILIEČIAMS ARTIMESNĖ
LIETUVA

ERPF – 928 mln. €
MTEPI, pažangiosios technologijos,
skaitmeninimas, MVĮ augimas ir
konkurencingumas, sumanioji specializacija
ERPF, SaF – 1 525 mln. €
Investicijos į energetikos pertvarką,
atsinaujinančius energijos išteklius ir kovą su
klimato kaita
ERPF, SaF– 498 mln. €
Pažangūs TEN-T tinklai, įvairiarūšis judumas
ERPF, ESF – 1 731 mln. €
Europos socialinių teisių ramsčio įgyvendinimas

Spec. Prioritetas – Skaitmeninė
infrastruktūra (ERPF 25 mln. €)

Spec. Prioritetas – Darnus judumas
(ERPF, SaF 343 mln. €)

Spec. Prioritetas – Inovatyvūs
sprendimai (ESF+ 80 mln. €)

ERPF – 609 mln. €
Investicijos į vietos lygmens vystymosi strategijas
ir tvarią miestų plėtrą

TEISINGOS PERTVARKOS
FONDAS - 273 mln. €

perėjimo prie klimato požiūriu neutralios ekonomikos
socialinių ir ekonominių sąnaudų sušvelninimui.
4

1 kryptis – PAŽANGESNĖ LIETUVA
Sumaniosios specializacijos srityse (S3) komercinamų
mokslinių tyrimų ir inovacinių pajėgumų stiprinimas,
pažangių technologijų diegimas, mokslo ir verslo
tarptautiškumo didinimas

Skaitmeninimas (piliečiams, įmonėms, vyriausybėms)
MVĮ augimo ir konkurencingumo stiprinimas

S3, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui
reikalingų įgūdžių ugdymas
Specialusis prioritetas - gerinti skaitmeninį junglumą
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2 kryptis – ŽALESNĖ LIETUVA
Energetinio efektyvumo didinimas
Atsinaujinančiosios energijos naudojimas
Pažangiosios elektros energijos sistemos ir
tinklai, energijos kaupimo vietos lygmeniu
sprendimai

Prisitaikymas prie klimato kaitos, rizikos prevencija ir
atsparumas nelaimėms
Skatinti tvarią vandentvarką
Perėjimas prie žiedinės ekonomikos
Biologinė įvairovė, žalioji infrastruktūra miesto aplinkoje
ir taršos mažinimas
Specialusis prioritetas - tvarus įvairiarūšis judumas miestuose
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3 kryptis – GERIAU SUJUNGTA LIETUVA
Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, saugų ir
įvairiarūšį transeuropinį transporto tinklą (TEN-T)

Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir įvairiarūšį
nacionalinį, regiono ir vietos judumą, įskaitant geresnes
galimybes naudotis TEN-T ir tarpvalstybinį judumą
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4 kryptis – SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ LIETUVA
Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę, rezultatyvumą ir prieinamumą per įtraukias
paslaugas
Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo/ persikvalifikavimo galimybes.
Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant
infrastruktūrą

Galimybės įsidarbinti visiems, ypač jaunimui, bedarbiams; propaguoti savarankišką darbą ir
socialinę ekonomiką
Skatinti aktyvią įtrauktį, propaguoti lygias galimybes ir aktyvų dalyvavimą
Suteikti vienodas galimybes visiems už prieinamą kainą ir laiku gauti kokybiškų ir tvarių
paslaugų
Kultūros vaidmens stiprinimas vystant ekonomiką, socialinę įtrauktį ir socialines inovacijas

Gerinti sveikatos priežiūros sistemų ir ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą,
rezultatyvumą ir tvarumą
Užtikrinti vienodas galimybes naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis plėtojant
infrastruktūrą, įskaitant pirminę sveikatos priežiūrą
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Specialusis prioritetas – socialinės inovacijos
Socialinės inovacijos – veikla, kuri yra skirta naujų idėjų, susijusių su produktais ar
paslaugomis įgyvendinimu. Jos kartu tenkina socialinius poreikius ir kuria naujus
socialinius santykius ar bendradarbiavimą tarp viešųjų, pilietinės visuomenės arba
privačiųjų organizacijų; nauda teikiama visuomenei.
Socialinio poveikio investavimas – inovatyvus investavimo būdas, kuriuo valstybė
pasitelkdama privatų investuotoją bei rinkoje esančius paslaugų tiekėjus siekia sukurti
teigiamą socialinį poveikį visuomenei, o ne tik finansinę grąžą investuotojui.
ES finansavimo norma tokiems prioritetams gali būti 95 proc. iš ESF+ fondo.
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5 kryptis – PILIEČIAMS ARTIMESNĖ LIETUVA
Skatinti integruotą ir įtraukią socialinę, ekonominę ir
aplinkosaugos teritorinę plėtrą, panaudojant teritorinį kapitalą
(kultūros, gamtos paveldą, specializaciją ir kt.):
• miestuose;
• kitose nei miestai teritorijose.
Turi būti:
- pagrįstas teritorijų planuojamoms investicijoms pasirinkimas;
- išskirti teritorijų skirtumai, jų poreikiai ir konkretūs intervencijų
tikslai bei laukiami pokyčiai, įvertinant ankstesnes investicijas ir
užtikrinant miestų/ regionų savarankiškumą priimant sprendimus
dėl konkrečių intervencijų, įtraukiant piliečius.
Planuojami spręsti iššūkiai: regioninių skirtumų ir miestų driekos
mažinimas, investicijų pritraukimas, prieinamų ir kokybiškų viešųjų
paslaugų užtikrinimas reaguojant į demografines tendencijas.
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LIETUVOS TERITORIJOS PASISKIRSTYMAS – NUTS2
2019 m.
Eurostat

Sostinės r.

VVL r.

Gyventojai

810 538

1 983 646

BVP

121 %

68 %

Sanglaudos fondas
skiriamas visai LT 1,4 mlrd. €

Nacionalinis
finansavimas 15 %

4,6 mlrd. €
ESF+ ir ERPF
5 % + 10 % (tik PO1 ir PO2)
Nacionalinis finansavimas 15 %

43 mln. €
ESF+ ir ERPF +
490 mln. €
Nacionalinis finansavimas 50 %

8 % ERPF miestų plėtrai –apie 227 mln. €
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2021-2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS
2021 M.
PATVIRTINTA
Gautos EK pastabos 3ajam Programos
projektui

VASARIO 19 d.

GEGUŽĖS 31 d.

Neformalios diskusijos su EK
Video-konferencijos pagal
Programos prioritetus

Ministerijos taiso
Programos prioritetų
aprašymus, rodiklius

Galutinio Programos
projekto parengimas
BIRŽELIS-LIEPA

2021-2027 m. ES
Investicijų Programa

2022 M. I KETV.

KOVAS - GEGUŽĖ
Pristatoma Stebėsenos komitete
Pritaria LRV teikimui EK

RUGSĖJIS

Oficialus Programos
teikimas EK per SFC
sistemą
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VALDYMO IR KONTROLĖS SISTEMOS KŪRIMO
TVARKARAŠTIS
Patvirtintas VKS
(LRV sprendimas)

Atsakomybės
taisyklės
(FM įsakymas)

Kiti teisės aktai
(FM įsakymai)

2020 LAPKRITIS

2021 BIRŽELIS

2021 LAPKRITIS-GRUODIS

VKS auditas
2022 SAUSIS

2021 BALANDIS

2021 BIRŽELIS

2021 GRUODIS

Strateginio valdymo
metodika
(LRV sprendimas)

Laikinoji tvarka
(FM įsakymas)

IT sistema
ESIF
svetainė

VKS kūrimo PRINCIPAI:
• Atitiktis naujiems reikalavimams
• Efektyvumas ir orientacija į rezultatus
• Įrodymais grįstas valdymas
• Perteklinio reguliavimo kontrolė

IŠŠŪKIAI:
• Neprarasti kokybės dėl greičio
• Sklandus 2014-2020 m. laikotarpio užbaigimas
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