2014–2020 m. ES fondų
investicijos ir galimybės NVO
sektoriui

2014 m. gruodžio 11 d.

Sanglaudos politika: kontekstas

2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos apimtis
 Regionų kategorijos:
• Mažiau išsivystę regionai (BVP
vienam gyventojui <75% ES
vidurkio)
• Pereinamojo laikotarpio
(tarpiniai) regionai (BVP
vienam gyventojui tarp 75% ir
90% ES vidurkio)
• Labiau išsivystę regionai (BVP
vienam gyventojui > 90% ES
vidurkio

Lietuva yra vienas NUTS 2 lygio regionas
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2014-2020 m. ES sanglaudos politika: 1/3
ES biudžeto

Bendras ES 2014-2020 m. biudžetas

1 082 mlrd. EUR

67,5%
Kitos ES politikos,
žemės ūkio,
mokslinių tyrimų,
išorės ir kt.

730,2 mlrd. EUR

2014–2020 m.
laikotarpio reformomis
siekiama didesnio
prieinamo
ES finansavimo poveikio.

32,5%
Sanglaudos politikos finansavimas

351,8 mlrd. EUR

Augimas

2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos
asignavimai ES valstybėms narėms
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ES struktūrinių fondų lėšų suma vienam gyventojui
2014–2020 m. laikotarpiui*
(EUR, einamosiomis kainomis)
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2014–2020 m. ES Sanglaudos politikos
naujovės
 STRATEGIŠKUMAS. Strateginis požiūris ir sąsajų su strategija
“Europa 2020” nustatymas (pvz., tematinių tikslų nustatymas);
 KONCENTRACIJA. Tematinė prioritetų koncentracija; ES lėšų
skirstymo apribojimai;
 REZULTATAI. Strateginis programavimas labiau orientuojamas į
rezultatus;
 SĄLYGOS. Sąlygų (išankstinių, makroekonominių) nustatymas;
 LOKALIZAVIMAS. Integralesnis teritorinis požiūris (pvz.,
Integruotos Teritorinės Investicijos, Bendruomenių inicijuota vietos
plėtra)
 SUPAPRASTINIMAS. (pvz., administracinės naštos mažinimas)

7

Partnerystės sutartis ir Veiksmų
programa

Lietuvos nacionalinių strateginių dokumentų struktūra
Strategija
„Europa 2020”
ES Baltijos
jūros regiono
strategija

Nacionalinė
reformų
darbotvarkė

Tarybos
rekomendacijos

Nacionalinė pažangos strategija
“Lietuva 2030”

Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.)
(ESF, ERPF, SF, EJRŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas), nurodomos ilgalaikių
valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės
prioritetams įgyvendinti

PARTNERYSTĖS SUTARTIS

ES fondų
investicij
ų
veiksmų
programa

ERPF, ESF,
SF

Kaimo
plėtros
veiksmų
programa

EŽŪFKP

Žuvininkystės
veiksmų
programa

EJRŽF

ETBT
veiksmų
programos

Nac.
Biudžeto
lėšos

TEN
projektai

Kitų ES
politikų
finansinėmis
priemonėmis
finansuojami
projektai

Derybų dėl Partnerytės sutarties ir
veiksmų programos eiga

2013-06-26
2013 m. I
ketv.
2012-10-26
Parengta EK
pozicija dėl PS
ir VP

EK parengia
PS ir VP
rengimo
formas
Formuojamos
užduotys
ministerijoms

Pirmas
Viešasis
aptarimas

2014-02-04
PS oficialiai
pateikta EK
2014-03-05
VP oficialiai
pateikta EK

2014-04-16
Gautos EK
pastabos PS
2014-05-26
Gautos EK
pastabos VP

2014-06-12
PS
pakartotinai
pateikta EK
2014-08-01
VP
pakartotinai
pateikta EK

2014-06-20
PS patvirtinta

2014-09-08
VP patvirtinta

Pagrindiniai Lietuvos 2014–2020 m. ES
fondų panaudojimo strateginiai dokumentai
Partnerystės sutartis
EK patvirtino
2014 m. birželio 20 d.
8 385,9 mln. eurų

2014-2020 m. kaimo
plėtros programa

2014-2020 m. ES
fondų investicijų
veiksmų programa

Pateikta oficialiai
derinti EK 2014 m.
birželio 4 d.

Lietuvos
žuvininkystės
sektoriaus 2014-2020
m. veiksmų programa

EK patvirtino 2014 m.
rugsėjo 8 d.

Rengiama

1 613,1 mln. eurų

6 709,3 mln. eurų

63,43 mln. eurų
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ES fondų investicijų prioritetų
2014–2020 m. pokytis
ES fondų investicijos pagrindinėse
srityse 2007-2013 m. laikotarpiu
1,10%
6,50%
11,10%

7,60%

3,50%
8,90%

ES fondų investicijos pagrindinėse
srityse 2014-2020 m. laikotarpiu
2,30%

7,90%

10,10%

3,60%

6,90%
12,10%

7,20%
23,20%

14,90%

Europos socialinis
fondas (finansuojami
žmogiškieji ištekliai)

14,50%
16,80%

Pagrindinės ES fondų invetavimo sritys
Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos
Informacinė visuomenė (IT)
Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumas *
Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys ištekliai energijai (mažai CO2 išmetanti ekonomika)
Transporto sektorius (keliai, geležinkeliai, oro uostai ir kt.)
Aplinkos sektorius (vandens tiekimas, nuotekos, atliekų tvarkymas ir kt.)
Energetikos sektorius (elektros ir dujų jungtys)
Užimtumas ir socialinė įtrauktis (Europos socailinis fondas)
Europos socialinis fondas (kurio lėšomis finansuojami žmogiškieji ištekliai: užimtumas, socialinė įtrauktis,
mokymasis visą gyvenimą, administraciniai gebėjimai ir pan.)
* Vertinant su 2007-2013 m. lėšomis skiriamomis finansinėmis priemonėmis

Pokytis
2,50%
0,1%
3,2%
7,30%
-8,30%
-4,20%
1,20%
1,40%
1,60%

15,20%
2007-2013 m.
laikotarpio
fondo dalis
2014-2020 m.
laikotarpio
fondo dalis

2007–2013 m.
regionų plėtrai apie
11 proc.

2014–2020 m.
regionų plėtrai apie
15 proc.

Partnerystės sutartyje identifikuoti Lietuvos iššūkiai
Sumanus augimas

Tvarus augimas

Integralus augimas

Pagal suminį inovacijų indeksą
Lietuva 23 vietoje ES

Šalies keliais vežama > 50 proc. visų
krovinių ir 98 proc. keleivių

2012 m. nedarbo lygis–13,3 proc.

verslo sektoriaus išlaidos
MTEP (vienam gyventojui) – 24,1
euro, (ES vidurkis – 318,4 eurų)

32 proc. krašto kelių yra blogos arba
labai blogos būklės

25–64 m. gyventojų, dalyvavusių
formaliame ar neformaliame
mokyme, – 5,7 proc. (ES vidurkis
– 9 proc.)
Pagal valdymo efektyvumo
indeksą Lietuva – 21 vietoje ES

27 proc. namų ūkių nepatenka į
sparčiojo plačiajuosčio ryšio
aprėpties teritoriją
Per paskutinius 12 mėn. viešojo
sektoriaus el. paslaugomis
naudojosi 37 proc. Lietuvos
gyventojų

Žemas verslumo lygis: dirbančiųjų
pagal verslo liudijimus arba
registruotą individualią veiklą, 39
tūkstančiui gyventojų
Pagal integracijos į užsienio rinkas
indeksą Lietuva – 18 ES
Kuršių marios (tarpiniai vandenys),
Baltijos jūros priekrantė, 2/3 Lietuvos
upių ir 1/3 ežerų neatitinka geros
vandens būklės reikalavimų
Lietuvoje išrūšiuojama ir perdirbama
tik 21 proc. komunalinių atliekų
Namų ūkiai mokesčiams už šildymą
išleidžia 30–55 proc. pajamų

Žemos kvalifikacijos darbuotojų
nedarbo lygis – 36,2 proc.
Kas trečias 15–24 m. jaunuolis
Lietuvoje yra bedarbis
2012 m. savarankiškai dirbo 9,7
proc. asmenų
Skurdo riziką ar socialinę
atskirtį patyrė 32,5 proc. Lietuvos
gyventojų, (20,8 proc. vaikų)

Dideli skirtumai tarp miesto ir
kaimo:
• 5 didžiausiems miestams teko
65,5 proc. visos šalyje
sukuriamos pridėtinės vertės;
• Skurdo rizikos lygis kaime 2,5
karto didesnis nei didžiuosiuose
miestuose

2007–2013 m. ir 2014–2020 m. laikotarpių palyginimas
(mln. Eur)
2007–2013 m. finansinis laikotarpis

1. Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų
programa (ESF)
2. Ekonomikos augimo
veiksmų programa
(ESF+SaF)

2014–2020 m. finansinis laikotarpis

6775,5

6709,3

(3 fondai 4 veiksmų
programose)

(3 fondai 1 veiksmų
programoje)

2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų
programa
(ESF+ERPF+SaF)

3. Sanglaudos skatinimo
veiksmų programa
(ERPF+SaF)
4. Techninės paramos
veiksmų programa
(ESF)
Atskirai 77,2 mln. eurų skirti Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondui

ES struktūrinių fondų paskirstymas
veiksmų programoje (mln. Eur)
Pagrindinių tinklų infrastruktūra

1153,78

Energijos vartojimo efektyvumas ir AEI

971,32

Gamtos ištekliai ir klimato kaita

837,78

Užimtumas

728,59

MTEP ir inovacijos

678,88

Švietimas ir žmogiškieji ištekliai

663,86

Socialinė įtrauktis

535,83

Smulkus ir vidutinis verslas

531,6

Informacinė visuomenė

244,04

Techninė parama

213,35

Viešasis administravimas

150,36
0

500
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VP prioritetai
1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

Institucijos

%

ŠMM, ŪM

10,1

2. Informacinės visuomenės skatinimas

SM

3,6

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

ŪM

7,9

AM, EM, ŪM

14,5

AM, ŪM, VRM,
KM

12,5

SM, EM

17,2

7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

SADM, VRM,
KM

10,9

8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

SADM, SAM,
VRM

8,0

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

ŠMM, ŪM

9,9

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

VRM

2,2

11. Techninė parama (stebėsena ir vertinimas)

FM

0,4

12. Techninė parama (administravimas)

FM

2,8

4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir
naudojimo skatinimas
5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos
6. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra

Viso:

100

NVO įsitraukimo galimybės įgyvendinant
veiksmų programą
SADM
priemonės

Socialinė
įtrauktis ir
užimtumas

VRM

VRM

priemonės

priemonės

Gebėjimų
stiprinimas

Bendruomenių
inicijuojama
vietos plėtra
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Keli pavyzdžiai
7 prioritetas „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“
Numatyta plėsti visuomenės supratimą apie lygias galimybes. Numatoma stiprinti lyčių
lygybės ir lygių galimybių srityje dirbančių organizacijų gebėjimus.
Investiciniai prioritetai, skirti socialinių paslaugų plėtrai ir jų infrastruktūros vystymui,
taip pat prisidės prie socialinių partnerių ir NVO gebėjimų stiprinimo.
8 prioritetas „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“
Planuojama skatinti užimtumo ir socialinės politikos įgyvendinimo partnerystę tarp
viešojo, privataus ir trečiojo sektorių (nacionaliniu ir vietos lygiu), įtraukiant NVO,
mokymo įstaigas ir vietos bendruomenę. Dalyvavimas priimant sprendimus ir juos
gyvendinant išplės socialinių partnerių ir NVO organizacines, bendradarbiavimo bei
profesines kompetencijas.
10 prioritetas „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas “
Remiama informacijos apie visuomenės galimybes dalyvauti viešojo valdymo procesuose
(sprendimų priėmime, teisėkūroje) sklaida, visuomenės, ypač NVO ir vietos
bendruomenių, dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimas ir šiam dalyvavimui
reikalingų jų gebėjimų stiprinimas.
Bendra nuostata: socialinių partnerių, NVO ir viešojo sektoriaus organizacijų gebėjimų
stiprinimas yra horizontali sritis ir bus skatinama derinant investicijas iš įvairių
investicinių prioritetų.

Priemonių planavimas ir įgyvendinimas
Terminas

Svarbiausi dokumentai

Įgyvendinimui skirti teisės aktai

Iki 2015 m.
I ketv.

Partnerystės sutartis

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų taisyklės

(patvirtinta 2014 m. birželio 20 d.)

Veiksmų programa
(patvirtinta 2014 m. rugsėjo 8 d.)

Veiksmų programos priedas
(2014 m. lapkričio 26 d.)

(patvirtintos 2014 m. birželio 4 d.)

Veiksmų programos valdymo komitetas
(sudėtis patvirtinta 2014 m. liepos 1 d.)

Stebėsenos komitetas
(sudėtis patvirtinta 2014 m. rugsėjo 17 d.)

Priemonių įgyvendinimo
planai

Veiksmų programos administravimo taisyklės

Projektų atrankos specialieji
ir prioritetiniai kriterijai

Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklės (patvirtintos 2014 m. spalio 8 d.)

Projektų finansavimo sąlygų
aprašai

(patvirtintos 2014 m. spalio 3 d.)

Techninės paramos administravimo taisyklės
(patvirtintos 2014 m. spalio mėn.)

Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės
(patvirtintos 2014 m. spalio 16 d.)

Nuo 2014
m. IV ketv.

Valstybės ir regionų projektų sąrašų tvirtinimas
Kvietimų teikti paraiškas skelbimas

Ačiū už dėmesį!
www.esinvesticijos.lt

