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1. IDENTIFIKAVIMO INFORMACIJA
VEIKSMŲ PROGRAMA

METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Konvergencijos tikslas
Lietuvos Respublika
2007–2013 m.
CCI 2007LT161PO002
EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ
PROGRAMA
2009 m.
2010 m. geguţės 26 d.

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŢVALGA
Bendros nuostatos
Ekonomikos augimo veiksmų programos metinė ataskaita (toliau – ataskaita) yra parengta
vadovaujantis 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias
nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei
panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999 (OL L 210, 2006 7 31, p. 25—78) (toliau –
Reglamentas 1083/2006) ir 2006 m. gruodţio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006,
nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo, įgyvendinimo
taisykles (OL L 371, 2006 12 27, p. 1—159) (toliau - Reglamentas 1828/2006) nuostatomis.
Ataskaitos tikslas – apţvelgti Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP)
įgyvendinimo paţangą, išreikštą finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais, atlikti rezultatų
pasiekimo analizę, nustatyti ar veiksmų programoje nustatyti tikslai išliko nepakitę ir bus pasiekti.
Ataskaitoje pateikti duomenys leis laiku priimti sprendimus dėl veiksmų programos įgyvendinimo.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendra Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo paţanga, išreikšta
finansinių bei fizinių rodiklių pasiekimais. Pateikiama socio-ekonominė analizė, sinergija su
kitomis programomis (Europos Sąjungos (toliau – ES) Baltijos jūros regiono strategija, EŢUPF ir
kt.) bei kitų finansinių instrumentų panaudojimas (JEREMIE, JESSICA);
- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo paţanga;
- didelės apimties projektų įgyvendinimas;
- techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimo administravimui,
panaudojimas;
- informavimo ir viešinimo veiksmai.
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2.1. Tikslų pasiekimas ir paţangos analizė
Veiksmų programų įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos politikos.
Sėkmingas veiksmų programų įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių pasiekimais, tiesiogiai
atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija apie
EAVP pagrindinių rodiklių pasiekimų paţangą. Pateikti EAVP pagrindiniai rodikliai atitinka 2009
m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Dabinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktus
rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėţimus. Informacija apie EAVP įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių pasiekimus, kurie neatitinka Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų rodiklių,
pateikiama ataskaitos 3 dalyje Įgyvendinimas pagal prioritetus. Pateiktų pagrindinių EAVP
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sąrašas nėra baigtinis ir gali keistis, jeigu pasikeis veiksmų
programa arba pagrindinių rodiklių sąraše pateikti rodikliai arba jų apibrėţimai.
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1 lentelė. Pagrindinių EAVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimai.
2007 1

Rodikliai
(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)4

Pasiekimas

Pasiekimas

Pasiekimas

NA

NA

0

7,2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Pasiekimas

0

0

44,2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

244

773,91

NA

NA

NA

NA

NA

NA

44,2

773,91
1165

21328

0

244

678,3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

678,3
850

19711

0

0

95,61

NA

NA

NA

NA

NA

NA

95,61
315

1617
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
220

1771
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pasiekimas

7,2

269,8

Tikslas
Pasiekimas

51,4

606

Tikslas
Pasiekimas

Iš viso3

42,2

Tikslas

Pradinis taškas
(18) Nutiesta naujų ir rekonstruota

NA

2015

Tikslas

Pradinis taškas
(18) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų TEN geleţinkelių kelių (km)

NA

2014

Tikslas

Pradinis taškas
(17)Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų geleţinkelių kelių (km)

NA

2013

129,5
2

Pasiekimas

Pradinis taškas
(15) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų automobilių kelių (km)

NA

2012

Tikslas

Pradinis taškas
(14) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų automobilių kelių (km)7

51,4

2011

312
0

Pradinis taškas2
(14) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų automobilių kelių (km)

0

2010

735,5
2

Pasiekimas
Pradinis taškas

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)6

2009

Tikslas
Pradinis taškas

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)5

0

2008

0
170

1100
0

0

0

3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
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2007 1

Rodikliai
esamų TEN geleţinkelių kelių (km)8

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tikslas
Pradinis taškas

(4) MTTP projektų skaičius

2008

Pasiekimas

170
1100
0

0

196

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
(11) Informacinės visuomenės plėtros
projektų skaičius 9

(13) Įgyvendintų p

78

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pasiekimas

(8) Paremta naujų įmonių

19

-

-

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Pradinis taškas

5

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

4

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

1

2

Pasiekimas

5893
0

0

484

NA

NA

NA

NA

NA

NA

484
250

Tikslas
Pradinis taškas

0
650

Tikslas
(7) Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ
projektus, skaičius

0
15

Pradinis taškas

Pradinis taškas

4
6

Tikslas
(6) Sukurta darbo vietų MTTP srityje

0
51

Tikslas
10

196
260

Pradinis taškas

Pradinis taškas

Iš viso3

51

NA - rodo, kad dar nėra stebėsenos rodiklių pasiekimų.

Nurodoma pagrindinio stebėsenos rodiklio pradinė reikšmė programavimo periodo pradţioje, kaip nurodyta veiksmų programoje. Jeigu veiksmų
programoje pradinė reikšmė nebuvo pateikta, nurodoma stebėsenos rodiklio gauta atlikus vertinimą ir pateikiama atitinkamų prie metu informacijos.
Pradinė reikšmė yra statinė, todėl duomenys nurodomi tik vieną kartą (2007 m.)
3
Stulpelyje „Iš viso― pateikiama planuojama pasiekti stebėsenos rodiklio reikšmė, t. y. stebėsenos rodiklio pasiekimo skaitinė išraiška 2015 m nurodyta
veiksmų programoje (metiniai tikslai nėra nustatyti). Reikšmė pateikiama kaip pokytis per EAVP įgyvendinimo laikotarpį (neįskaitant pradinės
reikšmės).
4
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4

Pateikiama informacija apie visą pritraukto privataus finansavimo sumą įgyvendinant EAVP. Šio rodiklio pasiekimas susideda iš 1 ir 2 prioritetą
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio „Pritrauktų privačių investicijų― pasiekimų. Didţiąja dalimi privatus finansavimas yra suprantamas kai projekto
vykdytojo nuosavas įnašas į tinkamas ir netinkamas projekto išlaidas.
5
Privataus finansavimo lėšos, įgyvendinant 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė
plėtra―.
6
Privataus finansavimo lėšos, įgyvendinant 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas―.
7
Nurodomas nutiestų automobilių kelių ilgis, įgyvendinant 4 prioritetą.
8
Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
9
2009 metais nebuvo įgyvendinami projektai, kurie prisidėtų prie šio stebėsenos rodiklio pasiekimo. Duomenys apie šiuos rodiklius bus pradėti teikti
pradėjus įgyvendinti projektus, kurie prisidės prie minėto rodiklio pasiekimo.
10
Pagrindinis rodiklis atitinka 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra― 4
uţdavinio „Pagerinti ţinių ir technologijų skaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje― rezultato rodiklį. Duomenys apie šio
stebėsenos rodiklio pasiekimą bus pateikti tik įgyvendinus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) ir inovacijų aplinkos gerinimo
projektus. 2009 m. buvo įgyvendinama 14 projektų, skirtų MTTP ir inovacijų aplinkos gerinimui.
2009 metais pastebima ţymi paţanga (palyginti su 2008 m.) įgyvendinant EAVP ir siekiant joje nustatytų tikslų. Ypatingai aukšti pagrindinių EAVP
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimai yra pastebimi:
 Įgyvendinant transporto sektoriaus projektus nutiesta ir rekonstruota 773,91 km automobilių kelių.
 Įgyvendinti keturi transporto srities projektai, kurie skirti tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymui.
 mokslinių tyrimų sektoriuje įgyvendinami 196 MTTP projektai:
o 9 projektus įgyvendina mokslo ir studijų institucijos. Investicijos skirtos aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų, atviros prieigos mokslinių
tyrimų centrų, slėnių infrastruktūrai atnaujinti ir sukurti.
o Kitus (187) projektus įgyvendina privatūs juridiniai asmenys, dalis jų priskiriami prie maţų ir vidutinių įmonių. Projektai fokusuojami ne
tik MTTP infrastruktūros kūrime, investuojama į mokslinių tyrimų veiklas, rinkodarines veiklas (skatinant ir spartinant Lietuvos pramonės šakų ir
sektorių bendradarbiavimą, didinant Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą, stiprinant Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant, kad Lietuvos
įmonės aktyviai plėtotų MTTP ir inovacijų veiklas).
 Įgyvendinami 484 projektai, skirti MVĮ verslo produktyvumui didinti.
 Įgyvendinant MTTP projektus yra pritraukta 7,2 mln. eurų (24,9 mln. litų) privačių investicijų, o verslo produktyvumo didinimo projektus –
44,2 mln. eurų (152,51 mln. litų) privačių investicijų.

5

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

6

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

Pagrindinių EAVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių planuojamų reikšmių ir
pasiekimų santykis
2 lentelė. Pagrindinių EAVP įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimai procentais.
Nuo EAVP
įgyvendinimo
Planuojama
Pasiekimo
Rodikliai
pradţios iki
pasiekti reikšmė
procentas
2009.12.31
pasiekta reikšmė
(10) Pritraukta privačių
735,5
51,4
7%
investicijų (mln. eurų)4
(14) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
1165
773,91
66%
automobilių kelių (km)
(15) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
220
95,61
43%
automobilių kelių (km)
(17)Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
220
0
0%
geleţinkelių kelių (km)
(18) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų TEN
170
0
0%
geleţinkelių kelių (km)
(4) MTTP projektų skaičius
260
196
75%
(11) Informacinės visuomenės
51
0
0%
plėtros projektų skaičius 9
(13) Įgyvendintų projektų
6
4
67%
skaičius
(8) Paremta naujų įmonių10
(6) Sukurta darbo vietų MTTP
srityje
(7) Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ projektus,
skaičius

15

0

0%

650

0

0%

250

484

194%
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Finansinė informacija
Įgyvendinant EAVP 2009 metais:
- sudarytos 669 sutartys (bendra projektų vertė – 1.814.419.120,87 Eurų- finansavimo suma pagal
pasirašytų sutarčių duomenis, iš kurių 1.341.196.342,67 eurų ES fondų lėšos).
- 2009.12.31 deklaruotinų lėšų suma sudarė 798.045.717,22 eurų (ES – 625.356.785,02 eurų)
EAVP įgyvendinimo finansinė informacija pateikiama kaupiamuoju būdu pagal VP
įgyvendinimo prioritetus.
Atsiţvelgiant į tai, kad visi finansiniai duomenys yra gaunami litais, ţemiau pateiktoje
lentelėje pateikti duomenys eurais, apskaičiuoti pagal kursą: 1 Euras – 3,4528 Lt.
3 lentelė. Finansiniai prioritetų įgyvendinimo rodikliai pagal finansavimo šaltinį (eurais)

Prioritetas „Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui
skirti moksliniai tyrimai
ir technologinė plėtra―
Europos regioninės
plėtros fondas
Prioritetas „Verslo
produktyvumo didinimas
ir aplinkos verslui
gerinimas―
Europos regioninės
plėtros fondas
Prioritetas „Informacinė
visuomenė visiems―
Europos regioninės
plėtros fondas
Prioritetas „Esminė
ekonominė
infrastruktūra―
Europos regioninės
plėtros fondas
Prioritetas
„Transeuropinių
transporto tinklų plėtra―
Sanglaudos fondas
Prioritetas „Techninė
parama EAVPi
įgyvendinti―
Sanglaudos fondas
Bendra suma:
Iš ESF finansuojamų

Paramos gavėjų
apmokėtos
išlaidos,
įtrauktos į
vadovaujančiai
institucijai
pateiktus
mokėjimo
reikalavimus
A
12.637.481,11

Atitinkamas
viešasis įnašas

Uţ
mokėjimus
paramos
gavėjams
atsakingos
įstaigos
apmokėtos
išlaidos

Visa iš
Komisijos gautų
mokėjimų
suma2

B
8.166.696,95

C
10.600.501,40

D
62.917.802,82

323.871.764,71

295.812.398,55

298.016.535,11

306.348.966,32

2.733.571,42

2.733.571,42

2.813.943,49

22.785.424,07

249.850.619,52

180.307.550,44

181.675.247,00

230.116.503,88

206.998.031,63

143.308.685,74

147.760.148,55

224.134.007,63

1.954.248,84

1.954.248,84

1.954.248,84

5.864.825,17

798.045.717,22
0

632.283.151,93
0

8

642.820.624,39
0

852.167.529,89
0
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Paramos gavėjų
apmokėtos
išlaidos,
įtrauktos į
vadovaujančiai
institucijai
pateiktus
mokėjimo
reikalavimus

Atitinkamas
viešasis įnašas

Uţ
mokėjimus
paramos
gavėjams
atsakingos
įstaigos
apmokėtos
išlaidos

Visa iš
Komisijos gautų
mokėjimų
suma2

išlaidų bendra suma, jei
veiksmų programa yra
bendrai finansuojama iš
ERPF 1
1
Įgyvendinant EAVP 2009 metais nebuvo įgyvendintos į Europos socialinio fondo sritį patenkančios
veiklos.
2
Visa iš Komisijos gautų mokėjimų suma – nurodoma iš EK gauta suma, įskaitant avansus. Atsiţvelgiant į
tai, kad avansai buvo pervesti pagal fondus, pagal prioritetus sumos nurodytos pritaikius proporciją.
1 paveikslėlis. ES fondų lėšų panaudojimas per pirmus įgyvendinimo metus (2007, 2008 ir 2009):

0,00
168,26

C

642,82

mln. eurų

0,00
202,65

B

632,28

0,00
202,65

A

798,05

0,00

100,00

200,00

300,00
2009

400,00
2008

500,00

600,00

700,00

800,00

2007

Siekiant uţtikrinti efektyvų ES fondų lėšų įsisavinimą bei atsiţvelgiant į Reglamento
Nr. 1083/2006 93 straipsnyje nustatytą automatiško įsipareigojimų panaikinimo principą,
planuojant ES fondų lėšų poreikį 2007-2013 m. ir veiksmų programų prioritetų bei priemonių
įgyvendinimą, didelis dėmesys skiriamas intensyviam ir tolygiam ES fondų lėšų įsisavinimui
uţtikrinti.
Atsiţvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, 2009 metais Lietuvos Respublikos
Vyriausybės buvo patvirtintas ES fondų lėšų naudojimo planas 2008-2015 m., kuriame pagal
veiksmų programas, veiksmų programų prioritetus bei uţ veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimą atsakingus valstybės biudţeto asignavimų valdytojus, nustatyta siektina pripaţintų
deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus. ES fondų lėšų suma tolygiai paskirstyta per visą
veiksmų programos įgyvendinimo laikotarpį, taip pat įvertinant lėtesnę lėšų įsisavinimo spartą
programavimo periodo pradţioje bei pabaigoje.
Remiantis ES fondų lėšų naudojimo planu atliekama nuolatinė jame nustatytų ES fondų lėšų
įsisavinimo rodiklių prieţiūra.
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2 paveikslėlis. EAVP ES fondų lėšų naudojimo planas.
EAVP ES lėšų panaudojimas (kaupiam. metodu, mln. Lt 2009 12)
12000,0

10000,0

8000,0

6000,0

4000,0

2000,0

0,0

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

VP-2 Siektinas

VP-2 Kritinis

3 paveikslėlis. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai 2007-2009 metais.
ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas iki 2009.12.31 pagal prioritetus
1,66

6 prioritetas

5,67
8,97
136,38
137,57
139,49

5 prioritetas

179,73

78,67

4 prioritetas

137,68
2,32

3 prioritetas

13,53
13,53
295,37
244,98

2 prioritetas

308,57
7,70

1 prioritetas

0,00

31,45
31,45

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

Nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios Iki 2009 12 31 d. pasiekta
Numatyta kritinė ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab., mln. Lt
Numatyta siektina ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab., mln. Lt

4 paveikslėlis. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai (ERPF)

10

350,00
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600

491

500

369

400

mln. eurų

485

300
200

151

151

100

0
0
2008

2009

Numatyta siektina ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab.
Numatyta kritinė ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab.
Nuo veiksmų programų įgyvendinimo pradžios Iki 2009 12 31 d. pasiekta

5 paveikslėlis. ES fondų lėšų naudojimo plano rodiklių pasiekimai (Sanglaudos fondas)
160

148

143

140

138

mln. eurų

120
100
80
60
40
20

9

0

9

0
2008

2009

Numatyta siektina ES fondų lėšų suma naudojimo plane 2009 m. pab.
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Informacija apie fondų lėšų panaudojimą pagal šių lėšų paskirstymą
4 lentelė. Lėšų panaudojimas pagal prioritetinės sritis.
Prioritetinės srities kodas
02 MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę,
prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus,
jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios
technologijos kompetencijos centrai
02 MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę,
prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus,
jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios
technologijos kompetencijos centrai
02 MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę,
prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus,
jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios
technologijos kompetencijos centrai
03 Technologijų perdavimas ir maţųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ), maţų įmonių ir kitų įmonių bei
universitetų, visų rūšių aukštesniojo švietimo įstaigų,
regionų valdţios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir
mokslo bei technologijų polių (mokslo ir technologijų
parkų, technopolių ir t. t.) bendradarbiavimo tinklų
tobulinimas
03 Technologijų perdavimas ir maţųjų ir vidutinių
įmonių (MVĮ), maţų įmonių ir kitų įmonių bei
universitetų, visų rūšių aukštesniojo švietimo įstaigų,
regionų valdţios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir
mokslo bei technologijų polių (mokslo ir technologijų
parkų, technopolių ir t. t.) bendradarbiavimo tinklų
tobulinimas
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
18 Švietimas

01 Negrąţintina pagalba

Teritorija

Vietovė

Suma

Netaikytina

LT

6.291.136,72 €

18 Švietimas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

2.026.726,18 €

01 Negrąţintina pagalba

18 Švietimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

49.730.453,52 €

01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

2.205.092,39 €

01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

LT

4.049.019,93 €

01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

LT

3.561.422,90 €
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Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

Prioritetinės srities kodas
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

Teritorija

Vietovė

Suma

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

5.380.309,31 €

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

15.882.761,79 €

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys
21 Su aplinka susijusi
veikla

Netaikytina

LT

825.761,41 €

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

36.532,67 €

01 Negrąţintina pagalba

21 Su aplinka susijusi
veikla

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

52.968,61 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

897.511,01 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

1.211.380,04 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

13 Didmeninė ir
maţmeninė prekyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

37.924,87 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

17 Viešasis
administravimas

Netaikytina

LT

11.584,80 €

01 Negrąţintina pagalba
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Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

Prioritetinės srities kodas
04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

Teritorija

Vietovė

Suma

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

92.910,10 €

10 Paštas ir
telekomunikacijos

Netaikytina

LT

21.276,07 €

01 Negrąţintina pagalba

19 Ţmonių sveikatos
prieţiūros veikla

Netaikytina

LT

13.039,85 €

01 Negrąţintina pagalba

10 Paštas ir
telekomunikacijos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

1.063.275,31 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

53.882,94 €

04 Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant
galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių
tyrimų centruose)

01 Negrąţintina pagalba

03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

716.706,15 €

07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su
moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos
technologijos, naujų bendrovių prie universitetų
steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).
07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su
moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos
technologijos, naujų bendrovių prie universitetų
steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).
07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su
moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos
technologijos, naujų bendrovių prie universitetų
steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

7.913.525,40 €

01 Negrąţintina pagalba

05 Transporto įrangos
gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

279.754,11 €

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Netaikytina

LT

51.780,29 €
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Prioritetinės srities kodas
07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su
moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos
technologijos, naujų bendrovių prie universitetų
steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).
07 Investicijos į bendroves, tiesiogiai susijusias su
moksliniais tyrimais ir inovacijomis (novatoriškos
technologijos, naujų bendrovių prie universitetų
steigimas, esami MTTP centrai ir bendrovės ir t. t.).
08 Kitos investicijos į bendroves

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
22 Kitos nenurodytos
paslaugos

01 Negrąţintina pagalba

01 Negrąţintina pagalba

Teritorija

Vietovė

Suma

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

1.821.173,83 €

22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

LT

40.865,38 €

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys
06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys
03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

LT

40.073.491,83 €

LT

11.577.544,46 €

LT

2.945.486,85 €

LT

356.182,52 €

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

549.109,13 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

05 Transporto įrangos
gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

609.505,33 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

Netaikytina

LT

114.256,55 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

10 Paštas ir
telekomunikacijos
14 Viešbučiai ir
restoranai

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

27.489,28 €
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08 Kitos investicijos į bendroves

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
11 Transportas

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

08 Kitos investicijos į bendroves

Prioritetinės srities kodas

Teritorija

Vietovė

Suma

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

33.164,39 €

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

664.594,82 €

01 Negrąţintina pagalba

10 Paštas ir
telekomunikacijos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

273.462,12 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

Netaikytina

LT

498.647,76 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys
12 Statyba

Netaikytina

LT

36.761,18 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

18.667.761,47 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

12 Statyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

51.303,58 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

Netaikytina

LT

379.766,57 €

01 MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

28.962,00 €

08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

56.701,81 €
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Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

61.462,00 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

2.211.639,83 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

344.768,30 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

101.906,86 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

22 Kitos nenurodytos
paslaugos
22 Kitos nenurodytos
paslaugos

Netaikytina

LT

281.949,43 €

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

1.184.093,20 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

10 Paštas ir
telekomunikacijos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

166.545,12 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

705.398,52 €

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

06 Nenurodytos
gamybos pramonės
rūšys

Netaikytina

LT

207.584,28 €

Prioritetinės srities kodas
08 Kitos investicijos į bendroves

01 Negrąţintina pagalba
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Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
05 Transporto įrangos
gamyba

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

01 Negrąţintina pagalba

09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
05 Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių
grupėms paslaugos
09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

Prioritetinės srities kodas
09 Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius
tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ

Teritorija

Vietovė

Suma

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

57.348,53 €

04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
03 Maisto produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba

Netaikytina

LT

163.522,65 €

Netaikytina

LT

138.715,25 €

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

131.143,42 €

01 Negrąţintina pagalba

09 Vandens rinkimas,
valymas ir
paskirstymas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

57.924,00 €

04 Kitos finansavimo
formos
02 Pagalba (paskolos,
palūkanų subsidijos,
garantijos)
01 Negrąţintina pagalba

17 Viešasis
administravimas
00 Netaikytina

Netaikytina

LT

4.914.046,57 €

Netaikytina

LT

335.379.981,46 €

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

15.617.512,69 €

01 Negrąţintina pagalba

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

165.480,00 €

13 Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams
01 Negrąţintina pagalba
(e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir
t. t.)

16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

17.514.043,81 €

05 Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių
grupėms paslaugos
05 Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių
grupėms paslaugos

01 Negrąţintina pagalba
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Prioritetinės srities kodas

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

13 Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams
(e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir
t. t.)
11 Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga,
01 Negrąţintina pagalba
saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai
tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.)
11 Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga,
01 Negrąţintina pagalba
saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai
tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.)

Ekonominės veiklos
kodas
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos
16 Nekilnojamojo
turto, nuomos ir verslo
paslaugos

Teritorija

Vietovė

Suma

Netaikytina

LT

5.141.173,61 €

Netaikytina

LT

2.140.644,60 €

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

2.896.749,93 €

11 Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga,
saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai
tyrimai, inovacijos, e. turinys ir t. t.)
10 Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant
plačiajuosčio interneto tinklus)

01 Negrąţintina pagalba

00 Netaikytina

Netaikytina

LT

2.586.089,55 €

01 Negrąţintina pagalba

10 Paštas ir
telekomunikacijos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

51.426.584,15 €

33 Elektros energija

01 Negrąţintina pagalba

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

8.109.360,52 €

33 Elektros energija

01 Negrąţintina pagalba

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

8.536.105,48 €

33 Elektros energija

01 Negrąţintina pagalba

Netaikytina

LT

6.231.465,77 €

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas
08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

11.357.559,08 €

43 Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos
valdymas

01 Negrąţintina pagalba

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto vandens
tiekimas

Netaikytina

LT

3.505.993,13 €
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22 Nacionaliniai keliai

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
11 Transportas

16 Geleţinkeliai

01 Negrąţintina pagalba

25 Miesto transportas

Prioritetinės srities kodas

Teritorija

Vietovė

Suma

Netaikytina

LT

288.405.462,06 €

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

1.814.374,11 €

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

16.819.109,82 €

23 Regioniniai (vietos) keliai

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

551.956,27 €

25 Miesto transportas

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

1.282.290,35 €

23 Regioniniai (vietos) keliai

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

981.942,60 €

25 Miesto transportas

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

LT

1.139.817,95 €

32 Vidaus vandens keliai (TEN-T)

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

110.186,37 €

21 Greitkeliai (TEN-T)

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

198.059.686,53 €

17 Geleţinkeliai (TEN-T)

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Netaikytina

LT

55.094.806,37 €

17 Geleţinkeliai (TEN-T)

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

30.546.026,93 €

30 Uostai

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

1.477.399,25 €
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29 Oro uostai

Finansavimo formos
kodas
01 Negrąţintina pagalba

Ekonominės veiklos
kodas
11 Transportas

29 Oro uostai

01 Negrąţintina pagalba

21 Greitkeliai (TEN-T)

Prioritetinės srities kodas

Teritorija

Vietovė

Suma

Netaikytina

LT

26.368.403,31 €

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

6.797.292,93 €

01 Negrąţintina pagalba

11 Transportas

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

37.166.936,98 €

85 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir tikrinimas

01 Negrąţintina pagalba

Netaikytina

LT

11.923.476,42 €

86 Vertinimas ir studijos; informacija ir komunikacija

01 Negrąţintina pagalba

17 Viešasis
administravimas
17 Viešasis
administravimas

Netaikytina

LT

107.415,44 €
1.341.196.342,67 €

Bendra suma:

Palyginus su 2008 metais, ES fondų lėšų panaudojimas pagal pasirašytų sutarčių duomenis nuo 348.907.584,18 Eurų išaugo iki 1.341.196.342,67
Eurų, t.y. padidėjo beveik milijardu eurų.

21

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

ES struktūrinės paramos poveikis Lisabonos strategijos tikslų įgyvendinimui.
Iki 2009 m. gruodţio 31 d. Lisabonos strategijos prioritetams įgyvendinti paskirstyta EAVP ES
fondų lėšų dalis sudarė 1,305 mlrd. eurų (daugiau kaip 4,5 mlrd. Lt) arba apie 42 proc. 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos, skirtos EAVP įgyvendinti.
5 paveikslėlis. ES fondų lėšų naudojimas Lisabonos tikslams pasiekti
ES fondų lėšų panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams pasiekti
600.000.000
500.000.000
400.000.000
300.000.000
200.000.000
100.000.000
0
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ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos 2 priede numatyta bendrijos paramos dalis Lisabonos strategijos
įgyvendinimo tikslams pasiekti (eurais)
Projektų finansavimas ES lėšomis pagal pasirašytas sutartis ( būklė nuo 2007-2013 m. EAVP įgyvendinimo pradžios iki
2009 12 31 d.)

Įgyvendinant EAVP, daugiausia lėšų yra įsisavinta įgyvendinant projektus, skirtus:
 mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros infrastruktūrai stiprinti (02) – 58 mln. eurų;
 skatinti moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei verslumui maţose ir vidutinėse įmonėse
(09) – daugiau kaip 341 mln. eurų;
 kitoms investicijoms į įmones (08) – apie 77 mln. eurų;
 greitkelių (TEN-T) infrastruktūros tobulinimui (21) – daugiau kaip 235 mln. eurų
 nacionalinių kelių infrastruktūros tobulinimui (22) – 288 mln. eurų.
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6 paveikslėlis. Sritys, į kurias 2009 metais buvo investuota daugiausiai ES fondų lėšų.

304.965.005; 23%

58.048.316; 4%

76.976.692; 6%

341.132.521; 27%

288.405.462; 22%
235.226.624; 18%

02. MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos kompiuterių tinklus, jungiančius
mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos kompetencijos centrai
08. Kitos investicijos į bendroves
09. Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
21. Greitkeliai (TEN-T)
22. Nacionaliniai keliai
kita

Parama pagal tikslines grupes
EAVP yra bendrai finansuojama Europos regioninio plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
lėšomis, todėl informacija pagal tikslines grupes, nurodytas Reglamento Nr. 1828/2006 XXIII
priede, neteikiama.
Siekiant Sanglaudos politikos tikslų 2009 m. laikotarpiu, atsiţvelgiant į didelius socioekonominės situacijos pokyčius pagrindinis dėmesys buvo skiriamas verslumo skatinimui – sritims,
galinčioms suteikti postūmį ekonomikos augimui.
INVEGOS fondas. 2009 m. balandţio 8 d. pasirašyta trišalė finansavimo sutartis tarp
Lietuvos Respublikos Finansų ir Ūkio ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos―
(INVEGA), pagal kurią įsteigtas INVEGOS fondas, kurio vertė apie 58 mln. eurų (200 mln. Lt). Šis
fondas, kaip ir JEREMIE kontroliuojantysis fondas, finansuojamas ERPF lėšomis. Per „INVEGOS
fondą― įgyvendinamos 2 smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimo priemonės:
1) Maţų kreditų teikimas II etapas. Įgyvendinant šią priemonę, „INVEGOS fondas― per
bankus teikia paskolas smulkaus ir vidutino verslo (toliau – SVV) subjektams. Priemonei skirta 100
mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų, maksimalus paskolos dydis 350 tūkst. litų. Maksimali bankų
marţa, kurią bankai įsipareigoja taikyti maţiems kreditams, negali viršyti 2,2 proc. Paskolų teikimui
atrinkti bankai įsipareigoja nuo „INVEGOS fondo― pervestos ir bankų maţiems kreditams
nepanaudotų lėšų sumos mokėti 3 mėn. VILIBOR +0,1 proc. dydţio metines palūkanas. Jei maţo
kredito gavėjo vykdomo projekto vieta yra Vilniaus, Kauno ar Klaipėdos miestų savivaldybėse, nuo
panaudotų lėšų sumos minėti bankai mokės 3 mėn. VILIBOR –1 proc., bet ne maţiau kaip 3 proc.
metinių palūkanų, kitose savivaldybėse – 3 mėn. VILIBOR –2 proc., bet ne maţiau kaip 2 proc.
metinių palūkanų. 2009 m. spalio 31 d. pagal šią priemonę atrinkti 4 bankai suteikė 225 paskolas 53
mln. litų sumai.
2) „Atviras kreditų fondas― (toliau – AKF). Šios priemonės tikslas sudaryti atviros kredito
linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus
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atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos;
atrinkti bankai prie AKF lėšų turės pridėti ne maţiau kaip 25 proc. nuosavų lėšų) skyrimo SVV
finansuoti. Priemonei skiriama 100 mln. litų, maksimalus paskolos iš AKF dydis 1,5 mln. litų, o per
12 mėnesių laikotarpį vienam SVV subjektui gali būti suteikti ne daugiau kaip du kreditai. Kreditai
SVV subjektams gali būti teikiami ne ilgesniam kaip 72 mėnesių laikotarpiui. Siekiant pagerinti
skolinimosi iš AKF sąlygas, buvo priimtas sprendimas teikti paskolas SVV ne tik litais, bet ir
eurais, o taip pat apriboti palūkanų normos dydţius: uţ paskolą litais SVV mokės 3 mėn. VILIBOR
+0,1 proc., bet ne daugiau kaip 7 proc. ir ne maţiau 2 proc. metinių palūkanų, plius banko marţą,
kurios maksimalus dydis neturės viršyti 3 proc., o uţ paskolą eurais – 3 mėn. eurųIBOR +0,1 proc.,
bet ne daugiau 3 proc. ir ne maţiau 1 proc. metinių palūkanų, plius banko marţą, kurios maksimalus
dydis neturės viršyti 3 proc. 2009 m. rugsėjo mėn. duomenimis, AKF lėšas skirstė šeši bankai.
2009 m. pradėta įgyvendinti atskira finansų inţinerijos priemonė (nesteigiant
kontroliuojančiojo fondo) – „Garantijų fondas―. Remiantis bendra Lietuvos Respublikos Finansų ir
Ūkio ministerijų bei UAB „Investicijų ir verslo garantijos― trišale sutartimi „Garantijų fondui―
skirta 129 mln. litų ES struktūrinių fondų lėšų, kurias administruoja INVEGA. Naujai įsteigtas
„Garantijų fondas― kompensuoja 80 proc. garantijų išmokų, išmokamų vykdant INVEGOS
įsipareigojimus pagal jos suteiktas garantijas finansų įstaigoms uţ SVV subjektų imamas paskolas.
Tikimasi, kad ši priemonė leis daugiau SVV įmonių pasinaudoti INVEGOS teikiamomis
garantijomis ir bus palengvintas SVV subjektų priėjimas prie finansavimo šaltinių.
Finansų inţinerijos priemones papildo priemonė – „Dalinis palūkanų kompensavimas―.
Šiai, taip pat INVEGOS administruojamai ir visuotinės dotacijos būdu įgyvendinamai priemonei,
numatyta skirti 104 mln. litų, kurie bus panaudoti kompensuoti dalį SVV subjekto iš kredito įstaigų
paimtų paskolų palūkanų. Įmonėms maksimaliai kompensuojama 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau
kaip 5 proc. visų palūkanų per metus.
5 lentelė. 2009 m. paramos pasiskirstymas pagal įmonių teisinę formą:
Projekto išlaidų
Skiriamas
Teisinė forma
suma pagal sutartį,
finansavimas pagal
eurais
sutartį, eurais
Viešoji įstaiga
21.644.974,22
21.267.446,71

Deklaruotina suma
iš viso, eurais
3.301.773,83

Akcinė bendrovė

232.744.431,59

133.271.848,40

19.317.179,30

Individuali įmonė

1.409.377,90

711.853,57

173.513,03

92.914.011,24

81.292.515,51

6.696.951,77

386.042.903,07

236.839.658,71

115.994.958,94

763.797.194,44

650.827.952,08

388.486.263,53

64.843.755,93

43.803.991,68

54.100.563,38

289.620.018,54

289.620.018,54

209.974.513,44

1.853.016.666,92

1.457.635.285,20

798.045.717,22

Savivaldybės
biudţetinė įstaiga
Uţdaroji akcinė
bendrovė
Valstybės biudţetinė
įstaiga
Valstybės įmonė
Kitos įmonės
Iš viso:

24

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

Grąţinta ar pakartotinai panaudota parama

6 lentelė. 2009 metais grąţintos lėšos pagal fondus ir prioritetus.
Fondas

Prioritetas

Grąţinta
suma, Eurais
-4.005,64

ERPF

Prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra―

ERPF

Prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas―

ERPF

Prioritetas „Informacinė visuomenė visiems―

0,00

ERPF

Prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra―

0,00

ERPF

-16.764,74

-20.770,38

SF

Prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra―

SF

Prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinti―

SF

-6.762,00
0,00
-6.762,00

Iš viso:

-27.532,38

EAVP įgyvendinimo paţangos kokybinė analizė
Socio- ekonominis EAVP įgyvendinimo kontekstas

Ekonomikos skatinimo planas
2009 m. pradţioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Ekonomikos skatinimo planui
(toliau - ESP). ESP yra Vyriausybės siūlomas priemonių paketas, kuriuo siekiama palengvinti
verslo veiklos sąlygas, įtraukti papildomų lėšų į Lietuvos rinką ir palengvinti verslui galimybę
pasiskolinti, išlaikyti darbo vietas ir taip maţinti socialinę įtampą visuomenėje. Taip pat šio tikslo
siekiama įgyvendinant energetinio efektyvumo didinimo projektus ir sparčiau naudojant Europos
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos lėšas. ESP plano pagalba siekiama skatinti ekonomiką,
bei padėti verslui išsilaikyti sunkmečiu, palengvinti verslo finansavimo galimybes, verslo aplinką,
sumaţinti biurokratinę naštą, supaprastint viešuosius pirkimus.
ESP susideda iš penkių dalių:
1. Verslo finansavimo galimybių išplėtimo.
2. Pastatų energetinio efektyvumo didinimo.
3. Spartesnio ES struktūrinės paramos panaudojimo.
4. Verslo aplinkos gerinimo.
5. Eksporto ir investicijų skatinimo.
2009 metais įsigaliojo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Europos Sąjungos
(ES) struktūrinės paramos lėšomis įgyvendinamų projektų administravimo ir finansavimo taisyklių
pakeitimo. Remiantis šiuo nutarimu, sąskaitų apmokėjimo būdas bei avansas gali būti taikomas ir
privatiems juridiniams asmenims, įgyvendinantiems iš ES struktūrinės paramos finansuojamus
projektus. Taip pat visų projektų vykdytojų pateiktų mokėjimo prašymų vertinimo trukmė
sutrumpinta perpus.
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Inovacijų skatinimo politika
2009 m. birţelio 3 d. Lietuvos Respublikos nutarimu Nr. 577 patvirtinta Inovacijų versle 2009
– 2013 m. programa, rengiama Lietuvos inovacijų strategija 2009–2020 metams. Lietuvos inovacijų
strategija 2010–2020 m. yra pirmas plataus masto ilgalaikis planavimo dokumentas, kuriame
įtvirtinti ilgalaikiai inovacijų srities tikslai, uţdaviniai ir siektini rezultatai. Įgyvendinant šią
strategiją bus pradėta vykdyti kryptinga ir sisteminga inovacijų politika, kuri, kaip tikimasi, padės
pasiekti, kad pagal Europos inovacijų švieslentę Lietuvos suminis inovatyvumo indeksas siektų
Europos Sąjungos šalių vidurkį. 2008 m. Europos inovacijų švieslentės duomenimis, Lietuvos
suminis inovatyvumo indeksas yra 0,29, o ES-27 šalių vidutinis – 0,47. Pagal suminį inovatyvumo
indeksą Lietuva lenkė tik Rumuniją, Latviją ir Bulgariją.
Šalies konkurencingumas glaudţiai susijęs su verslo gebėjimu kurti aukštos pridėtinės vertės
inovatyvius produktus ir paslaugas, todėl Vyriausybė didelį dėmesį skiria priemonių, kurios skatina
inovacijų diegimą Lietuvoje, mokslinių tyrimų plėtrą ir pritaikymą versle, verslo ir mokslo
partnerystę, įgyvendinimui.
2009 metais mokslinio tiriamojo darbo „Įmonių, vykdančių inovacinę veiklą, rėmimo,
naudojant inovacinius čekius (angl. voucher)― pagrindu buvo kuriama čekių schema inovacijoms
versle skatinti. Inovacinių čekių panaudojimas Lietuvoje skatins verslą naudotis mokslinių tyrimų
rezultatais, padės ugdyti inovacijų kultūrą įmonėse ir padidins įmonių, vykdančių inovacinę veiklą,
panaudojant naujausius mokslo pasiekimus, skaičių.
Siekiant padėti įmonėms greičiau įveikti krizę, investuojant į inovacijas ir technologinį
atnaujinimą buvo skirtas ypatingas dėmesys paraiškų finansinei paramai gauti vertinimo
supaprastinimui.
Lietuva pagal intelektinės nuosavybės kūrimo rodiklius ţenkliai atsilieka nuo daugumos
Europos Sąjungos šalių. 2009 m. Europos patento (EPO) arba patento pagal Patentinės kooperacijos
sutartį įsigijimui be išlaidų kompensavimo būdo buvo taikomi dar du nauji išlaidų apmokėjimo
būdai: išlaidų apmokėjimu avansu ir sąskaitų apmokėjimu, todėl padaugėjo asmenų siekiančių
saugoti savo intelektinę nuosavybę. 2009 m. pagal Patentavimo rėmimo projektų grupės aprašą,
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu skirta 811,6 tūkstančių litų parama 41 projektui.
Ūkio ministerijos uţsakymu atliktas visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro
„Vilmorus― sociologinis tyrimas rodo, kad 73 proc. pirmaujančių Lietuvos įmonių per 2008-2009
m. įdiegė inovatyvius sprendimus, o 56,6 proc. šių bendrovių, nepaisant ekonomikos sunkmečio,
inovacijoms yra numačiusios lėšų 2010 m. biudţetuose. Remiantis apklausos rezultatais, galima
daryti išvadą, kad Ūkio ministerijos kompetencijoje esančios MTTP priemonės išlieka aktualios ir
yra svarbios siekiant padidinti Lietuvos konkurencingumą.
Inovacijoms imlus yra Lietuvos pramonės sektorius: 84 proc. pirmaujančių pramonės įmonių
teigė, kad 2008–2009 m. diegė inovacijas.
7 paveikslas. Inovacijų pasiskirstymas pagal veiklos sritis

Pirmaujančių įmonių dalis, kuriose buvo diegiama
inovacijos 2008-2009 m. pagal veiklos rūšis

84%
63%

51%

23%
Pramonė

Prekyba

Paslaugos

Šaltinis: UAB „Vilmorus―
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Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, 2006–2008 m. 18,2 proc. įmonių įdiegė
technologinių procesų, 12,2 proc. – produkto inovacijas. Daugelis inovacijas diegusių įmonių diegė
ir produkto, ir technologinio proceso inovacijas. Dauguma įmonių, diegdamos inovacijas, įsigijo
naujos įrangos (64,4 proc. visų inovacinių įmonių) ir apmokė savo darbuotojus (49,1 proc.). Mokslo
tiriamuosius ir eksperimentinės plėtros (MTEP) darbus vykdė 46,1 proc. inovacinių įmonių, MTEP
paslaugas pirko 14,3 proc. įmonių.
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „Vilmorus― atlikto tyrimo duomenimis,
pirmaujančių įmonių sociologinės apklausos metu nustatyta, kad technologinės ir netechnologinės
inovacijos daţniausiai diegiamos pramonės įmonėse (84 proc. apklaustų pirmaujančių pramonės
bendrovių per pastaruosius 1-2 metus diegė inovacijas), taip pat didesnėse bendrovėse, kuriose
dirba daugiau nei 250 ţmonių, ir kurių metų apyvarta didesnė nei 50 mln. litų. Didţiosiose įmonėse
daţniausiai yra diegiamos technologinės inovacijos, o vidutinėse ir maţesnėse, - vadybos
inovacijos.
Statistikos departamento atlikto tyrimo metu nustatyta, kad 2006-2008 m. 44,8 proc.
inovacinių įmonių, vykdydamos inovacinę veiklą, bendradarbiavo su kitomis įmonėmis ar
organizacijomis. Pagrindiniai inovacinės veiklos partneriai buvo įrenginių, medţiagų, komponentų
ar programinės įrangos tiekėjai (nurodė 32 proc. inovacinių įmonių), kitos įmonės susijusių įmonių
grupėje (16,5 proc.), taip pat klientai ar vartotojai (22,6 proc.). 40,4 proc. bendradarbiavusių
inovacinėje veikloje įmonių inovacinės veiklos partneriais įvardijo šalies institucijas, 21,1 proc. –
kitas Europos šalis.
8 paveikslas.
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Šaltinis: Statistikos departamentas

Mokslo, studijų ir verslo integravimo tinklo sukūrimas
Įgyvendinant Lietuvos inovacijų politiką numatoma kryptingai diegti inovacijas versle,
studijų ir mokslo sistemose. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. patvirtino Slėnių Lietuvos
jūrinio sektoriaus plėtrai, „Nemunas―, „Santaka―, „Saulėtekis― ir „Santara― plėtros programas.
Siekiant ţenkliai paspartinti ţinių visuomenės kūrimą, 2009 m. ir toliau vyko integruotų mokslo,
studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimosi procesas.
Numatoma, kad plėtojami mokslinių tyrimų, mokslo ir studijų bei imlaus ţinioms verslo
sąveiką skatinantys centrai – Jūrinio, Santakos, Nemuno, Santaros, Saulėtekio slėniai bus pajėgūs
konkuruoti tarptautinėje erdvėje ir pritrauks didelio intelektinio potencialo reikalaujančias uţsienio
investicijas. Slėnių plėtros programų įgyvendinimui numatyta skirti apie 258 mln. eurų ES fondų ir
valstybės biudţeto lėšų.
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Atsiţvelgiant į tam tikrų Slėniuose planuojamų įgyvendinti projektų koncepcijas, vyksta
mokslinių tyrimų institutų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių)
plėtra, tinklo pertvarkos integracija, kuria siekiama, kad slėniuose būtų sudarytos sąlygos verslo ir
mokslo bendradarbiavimui, mokslinių tyrimų rezultatų komercializavimui, pumpurinių („spin-off―)
įmonių steigimuisi. Šiuo metu Lietuvoje yra 17 valstybės mokslo institutų ir 18 universitetų mokslo
institutų. Siekiant sutelkti turimus ţmogiškuosius ir materialiuosius MTEP išteklius, kad būtų
sudarytos sąlygos kuo efektyviau panaudoti MTEP potencialą sprendţiant šaliai svarbius
uţdavinius, kartu racionaliau panaudojant ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės
biudţeto lėšas ţmogiškųjų išteklių ir MTEP infrastruktūros plėtrai, pradėtas įgyvendinti valstybės
mokslinių tyrimų įstaigų, susijusių su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) plėtra,
tinklo pertvarkos planas. Šio plano vienas iš tikslų - naujus valstybės mokslo institutus arba jų
administracinius centrus įkurti ir šių institutų padaliniams numatomus naujus pastatus statyti tuose
pačiuose pastatų kompleksuose, kaip ir įkuriant analogiškus tyrimus vykdančius universitetų
padalinius, kurių pastatų kompleksai jau pastatyti arba statomi integruotuose mokslo, studijų ir
verslo centruose (slėniuose).
Slėniuose įgyvendinami projektai kryptingai stiprins verslo ir mokslo bendradarbiavimą, kad
būtų sudarytos sąlygos sparčiam naujų tarptautiniu mastu konkurencingų įmonių kūrimuisi, uţtikrins
inovacijų ir aukštųjų technologijų diegimą Slėnių proverţio kryptyse. Slėnių plėtra turėtų sudaryti
realias prielaidas toliau tobulinti ir didinti inovacijų paramos paslaugų spektrą, kokybę ir
prieinamumą, kartu uţtikrinti neekonominių paskatų inovacijoms versle realizavimą.
Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas
2008 metų pabaigoje prasidėjo recesijos laikotarpis, stipriai paveikęs šalies ekonominę būklę.
Dėl didėjančio nedarbo, maţėjančių namų ūkių ir įmonių pajamų, itin sumaţėjusių verslo
kreditavimo galimybių, taip pat dėl įsivyravusio pesimizmo drastiškai smuko vartojimas ir
investicijos. Padėtį apsunkina į taupymą orientuota fiskalinė politika, valstybės investicijų
sumaţinimas, bloga pagrindinių Lietuvos eksporto rinkų būklė. Ūkio atsigavimo viltys siejamos su
uţsienio rinkų atsigavimu ir eksporto augimu.
Siekiant suvaldyti krizę, per 2009 metų I pusmetį buvo priimtos valstybės biudţeto ir
savivaldybių biudţetų pataisos ir viešųjų finansų deficitą įstengta sumaţinti 7 procentais BVP.
Ekonomikos augimas didele dalimi priklauso nuo eksporto plėtros, todėl būtina skatinti į
eksportą nukreipto verslo dalį. Vyriausybė siekia skatinti ekonomikos dinamiškumą, padidinti
Lietuvos pramonės gebėjimus konkuruoti su kitomis ES valstybėmis narėmis ateityje ir siekti, kad
tarptautiniu mastu konkurencingame industriniame sektoriuje sukuriama nacionalinio produkto
dalis atitiktų išsivysčiusių šalių ūkio struktūrą.
Didţiausia grėsme ekonomikos konkurencingumo augimui išlieka lėta technologinė paţanga.
Konkurencingumo lygį nusako aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų sukuriamos produkcijos
dalis visoje pramonėje. Deja, Lietuvoje ši dalis yra gerokai maţesnė nei vidutiniškai ES. Maţai
teigiamų pokyčių pastebima mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paţangoje (išskyrus IT),
ţmogiškųjų išteklių, finansavimo ir poveikio gamybai srityse. Norint sukurti ţinių ekonomiką,
būtina prioritetiškai remti mokslo, technologijų ir inovacijų plėtrą, didinant investicijas į ţmogiškąjį
kapitalą, skatinant į eksportą orientuotų ekonomikos rūšių, sukuriančių didelę pridėtinę vertę ir
naudojančių aukštąsias bei naujausias technologijas plėtrą. Taip pat nepraranda aktualumo ir
bendros ekonominės priemonės: makroekonominio stabilumo uţtikrinimas, rinkos mechanizmų
veikimą gerinančios struktūrinės reformos.
Lietuvos makroekonominė padėtis vertinama kaip stabili, o tai yra svarbi prielaida šalies
konkurencingumui. Pagal Pasaulio ekonomikos forumo rengiamą konkurencingumo vertinimą,
Lietuva 2009 m. uţima 53 vietą iš 133 valstybių (2008 m. – 44 vieta iš 131, 2007 m. – 38 vietą iš
131, 2006 m. – 40 vietą iš 125). Lyginant su kitomis valstybėmis geriausiai Lietuva vertinama
aukštojo mokslo bei profesinio ugdymo, technologinio pasirengimo bei infrastruktūros srityse.
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Paskolų rinka 2009 m.
Lietuvoje pinigų finansinių institucijų paskolų portfelis maţėjo dvylika mėnesių iš eilės – tam
įtakos darė tiek paklausa, tiek pasiūla. Viena vertus, neaiški ekonomikos ateitis, rekordiškai kritęs
verslo ir gyventojų pasitikėjimas bei investicijoms nepatraukli perspektyva slopino skolinimosi
poreikį. Kita vertus, silpna atskirų sektorių finansinė padėtis ir pinigų finansinių institucijų patirti
nuostoliai blogėjant paskolų portfelio kokybei lėmė grieţtas paskolų teikimo sąlygas, o tai maţino
finansavimo skolintomis lėšomis galimybę. Nepaisant sumaţėjusių paskolų palūkanų normų, per
2009 m. pinigų finansinių institucijų paskolų portfelis nefinansinėms įmonėms sumenko 3,3 mlrd.
litų, arba 9,4 procento1.
Dėl ekonomikos nuosmukio vidaus ir prekybos partnerių rinkose sumenko vartojimas, krito
pardavimas, o prastą nefinansinių įmonių finansinę padėtį dar pablogino ir patirti nuostoliai iš
finansinės ir investicinės veiklos. Reikšmingai išaugęs bankrotų skaičius, kilusios įmonių mokumo
problemos padidino neveiksnių paskolų dalį pinigų finansinių institucijų paskolų portfelyje ir
sumaţino galimybę skolintis. Ankstesniais laikotarpiais aktyviausiai kredituotos ekonominės
veiklos – apdirbamoji gamyba, prekyba, nekilnojamasis turtas – patyrė itin spartų paskolų portfelio
maţėjimą. Dėl sumaţėjusio ekonomikos aktyvumo įmonės apribojo investicijas ir jų finansavimą
skolintomis lėšomis, nors palūkanų normos krito iki 2006 m. vidurio buvusio lygio2.
Garantijų teikimas per UAB „Investicijų ir verslo garantijos“
2009 m. iš bankų gauti 784 projektai, kurių finansavimui uţtikrinti buvo prašoma suteikti
INVEGOS garantiją. Atlikus pateiktos medţiagos įvertinimą, 519-ai SVV paskolų, kurių suma
siekė 148.104.076 Lt, buvo nuspręsta garantiją suteikti. Tai – rekordinis suteiktų garantijų per
metus skaičius –62 proc. didesnis nei 2008 m., o palyginti su 2007-aisiais, kai skolinimasis iš
kredito įstaigų buvo pasiekęs apogėjų,. didesnis 6 proc.
9 paveikslas. Suteiktų garantijų dinamika
Suteiktų garantijų dinamika nuo INVEGOS veiklos pradžios
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489
368
320
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179
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102
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25,3
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131,3

149,6
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123,6

105,7

2008 m.

2009 m.

54,8

2005 m.

Garantijų skaičius, vnt.

Garantijų suma, mln. litų

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų portfelyje apie 91 proc. sudarė garantijos,
uţtikrinančios maţiau nei 500 tūkst. Lt paskolų dydţio reikalaujančių projektų įgyvendinimą. Iš jų
daugiau kaip trečdalį sudarė garantijos uţ paskolas, neviršijančias 100 tūkst. Lt. Tokia suteiktų
garantijų struktūra įtakojo paskolų ir garantijų vidutinių sumų ţymų sumaţėjimą, palyginti su
ankstesniais ataskaitiniais metais. Maţiausia ataskaitiniu laikotarpiu garantuota paskola –
15,0 tūkst. Lt, garantijos suma – 10,4 tūkst. Lt. Didţiausia garantuota paskola – 4,7 mln. Lt,
garantijos suma – 3,76 mln. Lt.
1
2

Lietuvos banko 2009 metų ataskaita.
Ten pat.
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10 paveikslas. Garantijų ir paskolų vidutinių sumų dinamika.
Garantijų ir paskolų vidutinių sumų dinamika
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Vidutinė paskolų suma, tūkst. Lt

Ataskaitiniu laikotarpiu suteiktų garantijų struktūroje ţenkliai sumaţėjo garantijų, suteiktų
uţ maţiau nei 3 metus veikiančių įmonių imamas paskolas, lyginamasis svoris. Jei 2008 m. tokios
garantijos sudarė daugiau kaip trečdalį suteiktų garantijų skaičiaus, tai 2009 m. siekė vos 20 proc., o
uţ maţiau nei vienerius metus veikiančių įmonių paimtas paskolas suteiktos tik 29 garantijos (2008
m. – 56 garantijos). Ekonominio sunkmečio metais sumaţėjo naujų įmonių steigimasis, o ir
veikiančioms įmonėms, neturinčioms ilgametės kreditavimo istorijos, tokiu metu gauti paskolą
banke pasidarė ypač sudėtinga.
Pramonė
2009 m. apdirbamosios ir išgaunamosios pramonės produkcijos pardavimų tempai ţymiai
sumaţėjo – 15,8 proc., lyginant su 2008 m. 2008 m., lyginant su 2007 m., produkcijos pardavimai
augo 6,4 proc.
11 paveikslas. Išgaunamosios ir apdirbamosios pramonės produkcijos pardavimų apimties pokyčiai lyginant
su praėjusiais metais, proc.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Apdirbamoji pramonė
Lyginant 2009 m. su 2008 m. svarbiausių pramonės veiklų parduotos produkcijos pokyčius
pastebimas daugumos sektorių parduotos produkcijos sumaţėjimas. Ţenkliai sumaţėjo variklinių
transporto priemonių, priekabų ir puspriekabių gamybos (71,8 proc.), kitų ne metalo mineralinių
produktų gamybos (47,2 proc.), odos ir odos dirbinių gamybos (37,1 proc.), elektros įrangos
gamybos (39,9 proc.), drabuţių siuvimo (24,8 proc.), tekstilės gaminių gamybos (20,7 proc.)
parduotos pramonės produkcijos apimtys.
2009 m., lyginant su 2008 m., produkcijos pardavimų apimtys padidėjo tik keliuose
sektoriuose: kompiuterinių, elektroninių ir optinių prietaisų pardavimai augo 13 procento,
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pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacijos preparatų – 11,9 proc., chemikalų ir chemijos ir
produktų gamyba – 0,1 proc.
12 paveikslas. Svarbiausių pramonės veiklų parduotos produkcijos pokyčiai
(2009 m. palyginti su 2008 m.), proc.
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Šaltinis: Lietuvos statistikos departamento duomenys

Apdirbamosios pramonės eksportas
2009 metais prekių eksportuota uţ 40,7 mlrd. litų. 2009 m., palyginti su 2008 m., eksportas
sumaţėjo 26,6 procento.
Lietuviškos kilmės prekių eksportuota uţ 28,2 mlrd. litų ir tai sudarė 72,8 proc. praėjusių
metų atitinkamo laikotarpio eksporto masto. 2009 m. palyginti su praėjusiais metais lietuviškos
kilmės prekių eksportas sumaţėjo 27,2 procento.
Lietuviškos kilmės prekių eksporto sumaţėjimui didţiausią įtaką turėjo 37,1 procento
sumaţėjęs mineralinių produktų; 45,8 procento – chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės
šakų produkcijos; 32 procento – mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrenginių; 24,6 procento –
medienos ir medienos dirbinių; 24,3 procento – antţeminio transporto priemonių; 19,7 procento –
tekstilės medţiagos ir tekstilės dirbinių eksportas.
Daugumos pramonės šakų produkcija yra orientuota į eksportą. Tai rodo, kad šalies įmonių
produkcija 2009 metais išliko konkurencinga. Labiausiai orientuotos į eksportą yra chemikalų ir
chemijos, rafinuotų naftos produktų, drabuţių siuvimo ir tekstilės gaminių, elektros mašinų ir
aparatūros gamybos pramonės sritys. Maisto produktų ir gėrimų pramonės bei kitų ne metalo
mineralinių produktų gamybos sektoriaus produkcijos didţioji dalis parduodama vidaus rinkoje (18
pav.).
Lietuva daugiau nei 70 proc. lietuviškos kilmės produkcijos eksportuoja į ES šalis. Tačiau
šių šalių ekonomikos augimas labai sulėtėjęs, todėl Lietuvos eksportuotojams tenka ieškoti
partnerių trečiose šalyse.
Didţiausią lietuviškos kilmės prekių eksporto dalį sudarė mineraliniai produktai
(30,5 proc.); chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcija (8,0 proc.); maisto
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produktai (7,9 proc.); plastikas ir jo dirbiniai (7,6 proc.); baldai (7,7 proc.); gyvūninės kilmės
produktai (7,2 proc.); tekstilės dirbiniai (6,0 proc.); mašinos ir elektros įranga (4,7 proc.).
13 Paveikslas. Pagrindinių pramonės veiklų parduotos produkcijos struktūra pagal kryptis 2009 m., proc.
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Šaltinis: Ūkio ministerijos skaičiavimai, atlikti remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis

Eksportas
Ekonomikos augimas didele dalimi priklauso nuo eksporto plėtros, todėl būtina skatinti į
eksportą nukreipto verslo dalį. Vyriausybė siekia skatinti ekonomikos dinamiškumą, padidinti
Lietuvos pramonės gebėjimus konkuruoti su kitomis ES valstybėmis narėmis ateityje ir siekti, kad
tarptautiniu mastu konkurencingame industriniame sektoriuje sukuriama nacionalinio produkto
dalis atitiktų išsivysčiusių šalių ūkio struktūrą.
Eksporto skatinimo srityje per 2009 metus buvo atlikti šie darbai:
Išsiaiškinta eksportuotojų nuomonė apie eksporto rėmimo bei skatinimo mechanizmų
poreikį, patvirtinta eksporto skatinimo strategija.
Eksporto rėmimui skirta daugiau kaip 100 mln. Lt ES struktūrinių fondų ir biudţeto lėšų.
Per eksporto skatinimo priemonę „Naujos galimybės― suteikta parama 160 eksportuojančių
įmonių, tam skyrus 37 mln. Lt.
Metų pabaigoje įsteigta VšĮ „Eksportuojanti Lietuva―, kuri koordinuos eksportuotojų
dalyvavimą rinkodaros priemonėse uţsienyje ir komercijos atašė veiklą.
Ūkio ministerija aktyviai įsijungė į derybas su bankais ir prekinio kredito draudimo
kompanijomis siekdama skatinti teikti paramą eksportuotojams. Dėl to daugiau kaip 60-čiai
kompanijų buvo atkurtas prekinio kredito draudimo limitas, apie 40 įmonių gavo paskolas
eksportui skatinti, o kompanija „Hermes― atkūrė Lietuvos kreditingumo reitingą, ir
eksportuojančioms įmonėms vėl atsivėrė galimybė uţsitikrinti prekinius kreditus.
Materialinės investicijos
Išankstiniais Statistikos departamento duomenimis, per 2009 metus šalyje materialinės
investicijos sudarė 12604,7 mln. litų. Palyginti su 2008 metais, visos materialinės investicijos
sumaţėjo 36,8 procento (ţiūr. 19 pav.). Per 2009 metus valstybinio sektoriaus investicijos sudarė
5214,8 mln. litų (41,4 proc. visų materialinių investicijų), o privataus sektoriaus investicijos –
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7389,9 mln. litų (58,6 proc.). Daugiausia investuota nekilnojamojo turto statybai ir atnaujinimui –
68,9 proc. bei ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui – 23,0 proc. visų materialinių investicijų.
15 paveikslas. Materialinės investicijos

2009 metų materialinių investicijų struktūra
pagal paskirtį:
pastatams, inţineriniams statiniams statyti ir rekonstruoti – 68,9 proc. (lyginamasis svoris
visų materialinių investicijų);
įrenginiams, mašinoms, transporto priemonėms remontuoti – 1,9 proc.;
įrenginiams, mašinoms, transporto priemonėms įsigyti – 23,0 proc.;
pastatams ir inţineriniams statiniams įsigyti –3,8 proc.;
ţemei įsigyti – 2,1 proc.;
kitoms išlaidoms (melioravimui ir kt.) – 0,3 proc.
Pagal paskirtį daugiausia sumaţėjo pastatų, inţinerinių statinių įsigijimui (65,1 proc.), įrengimų,
mašinų, transporto priemonių įsigijimui – 51 proc., o maţiausiai sumaţėjo įrenginiams, mašinoms,
transporto priemonėms remontuoti – 27,5 proc. ir pastatams, inţineriniams statiniams statyti ir
rekonstruoti – 27,6 proc.
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16 paveikslas. Materialių investicijų struktūra pagal paskirtį.

Struktūra pagal paskirtį
2,1%

Pastatų, inžinerinių statinių
statyba ir rekonstravimas

0,3%

23,0%

Įrengimų, mašinų, transporto
priemonių remontas
Pastatų, inžinerinių statinių
įsigijimas

3,8%

Įrengimų, mašinų, transporto
priemonių įsigijimas
1,9%

Žemės įsigijimas
68,9%
Kitos išlaidos (melioravimas ir
kt.)

pagal veiklos rūšis:
ţemės ūkis, miškininkystė ir ţuvininkystė – 1,5 proc. (lyginamasis svoris visų materialinių
investicijų);
kasyba ir karjerų eksploatavimas– 0,4 proc.;
apdirbamoji gamyba – 9,4 proc.;
elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas – 13,9 proc.;
vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas – 3,8 proc.;
statyba – 3,7 proc.;
didmeninė ir maţmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas –
6,9 proc.;
transportas ir saugojimas – 6,6 proc.;
apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla – 0,6 proc.;
informacija ir ryšiai – 3,0 proc.;
finansinė ir draudimo veikla – 1,3 proc.;
nekilnojamojo turto operacijos – 24,6 proc.;
profesinė, mokslinė ir techninė veikla – 1,4 proc.;
administracinė ir aptarnavimo veikla – 0,9 proc.;
viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis socialinis draudimas – 18,8 proc.;
švietimas – 0,8 proc.;
ţmonių sveikatos prieţiūra ir socialinis darbas – 1,2 proc.;
meninė, pramoginė ir poilsio organizavimo veikla – 1,1 proc.;
kita aptarnavimo veikla – 0,1 proc.
Palyginti su 2008 m., investicijos padidėjo tik į elektros, dujų, garo tiekimą ir oro
kondicionavimą – 71,3 proc. ir sumaţėjo visose kitose veiklos rūšyse. Daugiausia sumaţėjo į:
ţemės ūkį, miškininkystę ir ţuvininkystę – 64,0 proc., apdirbamąją gamybą – 54,9 proc., transportą
ir saugojimą – 51,9 proc., viešąjį valdymą ir gynybą, administracinę ir aptarnavimo veiklą –
50,3 proc., privalomąjį socialinį draudimą – 50,2 proc., ţmonių sveikaltos prieţiūrą ir socialinį
darbą – 48,0 proc., profesinę, mokslinę ir techninę veiklą – 45,2 proc., statybą – 35,4 proc.,
nekilnojamojo turto operacijas – 29,2 proc.
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17 paveikslas. Materialinių investicijų struktūra pagal veiklos rūšis.

Struktūra pagal veiklos rūšis
žemės ūkis, miškininkystė ir
žuvininkystė
kasyba ir karjerų eksploatavimas
apdirbamoji gamyba
1,1%
0,8%

1,2%

0,1%

1,5%

elektros, dujų, garo tiekimas ir oro
kondicionavimas

0,4%
9,4%

vandens tiekimas, nuotekų valymas,
atliekų tvarkymas ir regeneravimas

18,8%
13,9%

0,9%

statyba

1,4%
3,8%

3,7%

didmeninė ir mažmeninė prekyba;
variklinių transporto priemonių ir
motociklų remontas
transportas ir saugojimas

6,9%

24,6%
6,6%
1,3%

3,0%

0,6%

apgyvendinimo ir maitinimo
paslaugų veikla
informacija ir ryšiai
finansinė ir draudimo veikla
nekilnojamojo turto operacijos
profesinė, mokslinė ir techninė
veikla

Investicijos į gyvenamuosius pastatus sudarė 2621,3 mln. litų (20,8 proc. visų materialinių
investicijų). Palyginti su 2008 m., jos sumaţėjo 711,6 mln. litų arba 21,4 procento.
Siekiant greitesnės ekonominės plėtros, svarbus veiksnys išlieka naujų technologijų
diegimas, įmonių modernizavimas, naujos gamybos plyname lauke organizavimas ir investuotojų
galimybės tai atlikti trumpiausiais terminais.
Tiesioginės uţsienio investicijos
Statistikos departamento išankstiniais duomenimis, tiesioginės uţsienio investicijos
Lietuvoje 2009 m. spalio 1 d. sudarė 34,22 mlrd. litų ir buvo 8,3 procento didesnės nei 2009 m.
sausio 1 d. (31,59 mlrd. litų). Vidutiniškai vienam šalies gyventojui teko 10,3 tūkst. litų tiesioginių
uţsienio investicijų (2009 m. sausio 1 d. – 9,43 tūkst. litų). Tiesioginių uţsienio investicijų
padidėjimą lėmė tiesioginės uţsienio investicijos į akcinį kapitalą ir kitą kapitalą.
2009 m. spalio 1 d. duomenimis, daugiausia investuota į apdirbamąją gamybą – 26,6
procento, nekilnojamojo turto, nuomos ir kitos verslo veiklos įmones – 15,0, transportą,
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sandėliavimą ir ryšius – 15,6, finansinį tarpininkavimą – 14,3, didmeninę ir maţmeninę prekybą –
13,0, elektros, dujų ir vandens tiekimą – 8,0 procento visų tiesioginių uţsienio investicijų.
19 paveikslas. Investicijos pagal veiklos sritį.

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2010.

2009 m. I–III ketvirčiais tiesioginės uţsienio investicijos sumaţėjo į finansinį
tarpininkavimą (-11,1 proc.), viešbučių ir restoranų veiklą (-9,0 proc.), apdirbamąją gamybą (-6,5
proc.).
Apdirbamojoje gamyboje daugiausia investuota į naftos produktų ir chemijos gaminių
gamybą – 4,73 mlrd. litų (51,9 proc. visų apdirbamosios gamybos investicijų), maisto produktų,
gėrimų ir tabako gamybą – 1,58 mlrd. litų (17,3 proc.).
Daugiausia yra investavę Švedijos investuotojai – 4,18 mlrd. litų (12,2 proc. visų tiesioginių
uţsienio investicijų), Vokietijos – 3,61 mlrd. litų (10,6 proc.), Danijos – 3,60 mlrd. litų (10,5 proc.),
Lenkijos – 3,42 mlrd. litų (9,99 proc.), Rusijos – 2,31 mlrd. litų (6,7 proc.), Estijos – 2,29 mlrd. litų
(6,7 proc.), Nyderlandų – 2,09 mlrd. litų (6,1 proc.), Latvijos – 1,87 mlrd. litų (5,5 proc.)
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20 paveikslas Investicijos pagal šalis

Tiesioginės investicijos iš ES 27 šalių sudarė 27,00 mlrd. litų (78,9 proc.), iš NVS šalių – 2,51
mlrd. litų (7,3 proc. visų tiesioginių uţsienio investicijų).
Investicijų skatinimo priemonės
2009 m. buvo toliau įgyvendinamos Investicijų skatinimo 2008–2013 metų programoje (Ţin.,
2008, Nr. 7-239) (toliau – Programa) nustatytos priemonės, skirtos gerinti Lietuvos – patrauklios
investuoti valstybės – įvaizdį, lanksčiau reglamentuoti darbo santykius, kurti ir tobulinti investicijų
skatinimo priemonių sistemą, kurti verslui palankią mokestinę aplinką, spartinti teritorijų planavimo
ir statybų dokumentų tvarkymo procesus, kurti ir plėtoti pramoninių parkų tinklą ir kitų pramoninių
teritorijų plėtrą.
Įgyvendinant Programą ir siekiant formuoti verslui ir investicijoms palankų Lietuvos įvaizdį,
VšĮ Lietuvos ekonominės plėtros agentūra (toliau – LEPA) įgyvendino ES struktūrinių fondų
finansuojamo projekto „Lietuvos ekonominis įvaizdis: strategija ir priemonės― I-ąjį etapą.
Pasitelkus valstybių įvaizdţio kūrimo ekspertą Volį Olinsą (Wally Ollins) ir jo komandą
,,Saffron Brand Consultants―, sukurta ekonominio įvaizdţio strategija 2009–2014 m. ir detalus jos
įgyvendinimo 2009–2011 m. priemonių planas (anglų k.), kurie paskelbti LEPA internetiniame
portale www.lda.lt. 2009 m. II ketvirtį išleistas strategijos ir priemonių plano leidinys lietuvių kalba.
Ten pat patalpinti atnaujinti pavyzdiniai Lietuvos ekonomikos, verslo ir investavimo sąlygų
pristatymai (lietuvių ir anglų kalbomis) pagal 2008 m. ekonominius rodiklius. 2009 m. I pusmetį
LEPA sukūrė investicinių projektų Lietuvoje, kuriems ieškomi investuotojai, duomenų bazę.
Siekiant pritraukti tiesiogines vidaus ir uţsienio investicijas 2009 m. plėtojamos pramoninės
teritorijos ir įgyvendinami viešosiomis lėšomis vystomų pramoninių parkų projektai.
Ekonominė infrastruktūra
2009 m. ūkio nuosmukis darė neigiamą įtaką visų ūkio šakų, įskaitant ir energetikos
sektorių, plėtrai – teko maţinti veiklos sąnaudas, brango skolinamasis, teko atidėti dalies suplanuotų
investicinių projektų įgyvendinimą.
Elektros energetikos sektorius
Lietuvoje esantys elektros energijos gamybos pajėgumai 2009 m. visiškai patenkino elektros
energijos poreikius šalyje. Bendroji įrengta elektros energijos generavimo galia Lietuvos elektrinėse
buvo apie 5000 MW.
2009 m. buvo paskutinieji Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko veiklos metai.
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Buvo pagaminta 15,3 TWh elektros energijos (Ignalinos AE – 10,9 TWh arba 71 proc. arba,
šiluminės elektrinės 3,2 TWh arba 21 proc., hidroelektrinės ir hidroakumuliacinė elektrinė – 1,1
TWh arba 7 proc., vėjo elektrinės - 0,2 TWh arba 1 proc.).
Eksportas palyginus su 2008 m. išaugo 38 proc. Eksportuota 3,61 TWh elektros energijos.
Importas sumaţėjo apie 40 proc. ir sudarė 0,68 TWh.
Dėl ekonominio sunkmečio poveikio galutinis elektros energijos sunaudojimas per šį
laikotarpį sumaţėjo 8 proc. palyginus su 2008 metais – nuo 9,1 TWh iki 8,4 TWh.
2009 m. pabaigoje buvo išskaidyta „AB Lietuvos energija― ir įsteigtos dukterinės bendrovės:
LITGRID UAB (vykdys perdavimo sistemos operatoriaus funkcijas), BALTPOOL UAB (vykdys
rinkos operatoriaus funkcijas) ir Energijos tiekimas UAB (vykdys nepriklausomo tiekėjo funkcijas).
AB „Lietuvos energija― versis elektros energijos prekybos veikla didmeninėje rinkoje, valdys du
elektros energijos gamintojus (Kauno hidroelektrinę ir Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę).
Monopolinių veiklų atskyrimas ir rinkos liberalizavimas uţtikrins galimybę apsirūpinti
elektros energija uţ konkurencinę kainą. Atlikta reforma elektros energetikos sektoriuje taip pat
įgyvendino ir bendrąją ES politiką bei ES direktyvų reikalavimus.
Europos Komisija 2007 m. rugsėjo 19 d. priėmė dokumentų paketą (taip vadinamas
Trečiasis įstatyminis paketas), norėdama įgyvendinti šiuos tikslus:
- atskirti gamybos bei tiekimo veiklą nuo perdavimo tinklų,
- palengvinti tarpvalstybinę energijos prekybą,
- veiksmingesnio nacionalinio reguliavimo,
- skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir investicijas,
- didesnio rinkos skaidrumo tinklo eksploatavime ir tiekime,
- didesnio solidarumo tarp ES šalių.
Priimdama šiuos dokumentus, Europos Komisija pasiūlė priemones, kuriomis siekiama
naudos kiekvienam Europos Sąjungos piliečiui: suteikiama vartotojams didesnio pasirinkimo
galimybė – palankesnės kainos, švaresnė energija ir patikimas tiekimas.
Šilumos ūkio sektorius
Instaliuota šilumos generavimo galia sudarė apie 10 000 MW.
Centralizuoto šilumos tiekimo sistemos Lietuvoje yra gerai išvystytos – miestų teritorijose iš
centralizuotų šilumos tiekimo sistemų šildoma per 63 procentus gyvenamųjų namų ploto. 2009 m.
visos įmonės pagamino ir patiekė į tinklą virš 10 TWh ir pardavė vartotojams virš 8 TWh šilumos.
Didţiausią centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojų dalį sudarė namų ūkis.
2009 m. bendros Lietuvos šilumininkų investicijos į šilumos ūkį sudarė apie 200 mln. litų.
Buvo likviduojamos grupinės šilumokaitinės (2009 m. panaikinta 16), katilinės pritaikomos deginti
atsinaujinančiuosius energijos išteklius, įrengiami kondensaciniai ekonomaizeriai, tęsiamas trasų
keitimas ir tinklų optimizavimas, atjungiant neekonomiškus vartotojus, įrengiant jiems vietines
katilines; tęsiama naujų trasų statyba ir naujų vartotojų, tokių kaip daugiabučiai gyvenamieji.
namai, administraciniai ir verslo pastatai, parduotuvės, prijungimas, įrengiami kogeneraciniai
įrenginiai, keičiami esamų katilų degikliai naujais, tam kad sumaţinti gamtos taršą ir didinti
ekonomiškumą; buvo tęsiamas gyventojų, kitų vartotojų, savivaldybių ir valstybės institucijų
pareigūnų švietimas apie centralizuotos šilumos tiekimo privalumus.
Pastaraisiais metais Lietuvoje kasmet vidutiniškai įrengiama apie 20 kilometrų naujų
šilumos tinklų ir pakeičiama virš 50 kilometrų senų vamzdynų.
Kasmet didėja atsinaujinančiųjų energijos išteklių šilumos gamyboje panaudojimas: 2008 m.
kuro balanse jie sudarė apie 18 proc., o 2009 m. – 19 proc.
Dujų sektrorius
Lietuvoje veiklą vykdo vienas pagrindinis gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos
operatorius AB „Lietuvos dujos― ir 5 vietiniai skirstymo sistemų operatoriai: UAB „Dujotekana―,
UAB „Haupas―, AB agrofirma „Josvainiai―, UAB „Fortum Joniškio energija―, UAB „Intergas―.
Bendras gamtinių dujų tinklų ilgis sudaro beveik 9,9 tūkst. km, iš jų magistralinių tinklų
ilgis - 1,86 tūkst. km, o visų skirstomųjų tinklų ilgis apie 8 tūkst. km.
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Uţdarius Ignalinos atominę elektrinę, šalies priklausomybė nuo importuojamų dujų iš
vienintelio šaltinio – Rusijos dujų bendrovių, dar labiau išaugs. Strategiškai svarbu uţsitikrinti
alternatyvius apsirūpinimo dujomis kelius. 2009 m. paskelbtas tarptautinis atviras viešojo pirkimo
konkursas „Syderių geologinės struktūros tinkamumo įrengti poţeminę gamtinių dujų saugyklą
tyrimai seisminės ţvalgybos metodu―.
Liepos mėn. Lietuvos ir Latvijos dujų kompanijos AB „Lietuvos dujos― ir „Latvijas Gaze
A/S― pateikė bendrą paraišką Europos Komisijos Energetikos ir transporto direktoratui, siekdamos
gauti finansavimą kartu vykdomam projektui pagal Europos Komisijos Europos energetikos
programos ūkio gaivinimui Baltijos energetinių jungčių planą.
2009 m. įvykdytas investicinis projektas, skirtas gamtinių dujų tranzito apimčių į
Kaliningrado sritį padidinimui iki 2,5 mlrd. m3/m., tuo pačiu uţtikrinant gamtinių dujų tiekimo
saugumą ir patikimumą Lietuvos vartotojams.
2009 m. AB „Lietuvos dujos― nutiesė 18,4 km naujų magistralinių dujotiekių ir 76,4 km
skirstomojo dujotiekio.
Automobilių keliai
Kelių infrastruktūra yra vienas iš esminių veiksnių, nulemiančių transporto veiklos
efektyvumą bei turinčių gyvybinę reikšmę šalies ekonomikos ir socialinei raidai, nes Lietuvoje
automobilių keliais veţama beveik pusė visų krovinių ir beveik 98 proc. keleivių. Nors ir sumaţėjus
(57 proc.) Kelių prieţiūros ir plėtros programos finansavimui iš valstybės biudţeto, 2009 m. kelių
prieţiūrai ir plėtrai iš viso panaudota apie 1,4 mlrd. Lt.
Panaudojant ES finansinės paramos lėšas (Sanglaudos fondas, Europos regioninės plėtros
fondas) 2009 metais buvo tęsiami Lietuvą kertančių tarptautinių magistralių (E kategorijos kelių)
bei jų statinių rekonstravimo ir modernizavimo darbai: kelių E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda), E85
(Vilnius–Lyda), E272 (Vilnius–Panevėţys–Šiauliai–Palanga), E 262 (Kaunas-Zarasai-Daugpilis), E
67 (Via Baltica), E77 (Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas) ruoţuose. Plėtojant jungtis su
tarptautiniais koridoriais vykdomi kelių Vilnius-Utena ir Klaipėda-Palanga rekonstrukcijos darbai.
Iš viso 2009 m. rekonstruota ir sustiprinta 302 km kelių dangos.
2009 m. uţbaigtas Ţvyrkelių asfaltavimo programos I etapas. Bendras 2009 m. išasfaltuotų
ţvyrkelių ilgis sudaro daugiau kaip 40 km.
Eismo sauga
Dėl per metus įvykusių eismo įvykių, kurių metu ţūsta ir suţalojami ţmonės, padaroma ţala
gamtai, apgadinama transporto infrastruktūra, šalies ūkis patiria apie 1,5 mlrd. litų nuostolių, todėl
eismo saugai ir skiriamas išskirtinis dėmesys. 2009-ųjų skaičiai dţiuginantys – daug maţesni uţ
tuos, kurie išprovokavo sąvoką „karas― keliuose.
7 lentelė. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų juose dinamika 2006-2009 m.

2006 m.
Uţregistruota eismo
įvykių (vnt.)
Ţuvusiųjų eismo
įvykiuose skaičius, (ţm.)
Suţeistųjų eismo
įvykiuose skaičius, (ţm.)

2007 m.

2008 m.

2009 m.*

Pokytis, palyginus
2009/2008 m., % (+,
–)

6 658

6 448

4 795

3 827

–20,2

760

740

499

370

–25,9

8 334

8 042

5818

4 484

–23,4

Šaltinis – Statistikos departamento duomenys
* – išankstiniai 2009 metų duomenys.
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Manome, kad avaringumo maţėjimo šalyje tendencijoms įtakos turėjo kompleksinės
priemonės: Administracinių teisės paţeidimų kodekse numatytos atsakomybės uţ leistino greičio
viršijimą, uţ vairavimą neblaiviems, neturint teisės vairuoti transporto priemonę, uţ chuliganišką
vairavimą, uţ saugos dirţų nenaudojimą sugrieţtinimas, Saugaus eismo automobilių keliais
įstatymo pakeitimai, socialinė reklama, visuomenės švietimas, didelis ţiniasklaidos vaidmuo
propaguojant visuomenės nepakantumą Kelių eismo taisyklių paţeidėjams, efektyvus policijos
įstaigų darbas.
Ne maţesnę svarbą turi ir inţinerinių saugaus eismo gerinimo priemonių diegimas. 2009 m.
šalinant ,,juodąsias dėmes― buvo nutiesta 33,5 km naujų pėsčiųjų ir dviračių takų, įrengta 13 eismo
saugos inţinerinių priemonių (ţiedinių sankryţų, sankryţų su geleţinkeliais, saugumo salelių ir
lėtėjimo juostų), apšviesta 10 km avaringiausių ruoţų ir sankryţų, įrengta 86 km metalinių
apsauginių aitvarų.
Geleţinkeliai
2009 m. geleţinkelių transportu veţta 42,67 mln. tonų krovinių, tai yra 22,4 proc. maţiau
nei 2008 m. Krovinių apyvarta tuo laikotarpiu sumaţėjo 19,4 proc. ir sudarė 11,9 mlrd. tarifinių
tonų kilometrų. Keleivių 2009 m. buvo veţta 4,37 mln. (13,6 proc. maţiau).
Dėl pasikeitusios ekonominės situacijos 2009 m. AB „Lietuvos geleţinkeliai― teko
sumaţinti investicinių projektų finansavimą. Šiuo laikotarpiu investicijoms panaudota (pagal
atliktų darbų aktus) 452,4 mln. Lt (2008 m. – 954,7 mln. Lt).
Panaudojant ES finansinės paramos lėšas (Sanglaudos fondas, Europos regioninės plėtros
fondas) 2009 metais buvo vykdomi Klaipėdos geleţinkelio mazgo plėtros darbai, įsigyjamos
infrastruktūros diagnostikos sistemos, rengiami geleţinkelio ruoţo Vilnius–Kaunas modernizavimo,
IX transporto koridoriaus geleţinkelio trūkstamų antrųjų kelių statybos projektai, modernizuojamos
geleţinkelio ruoţų Palemonas–Rokai–Jiesia ir Kaunas–Kybartai signalizacijos ir elektros tiekimo
linijos.
Siekiant uţtikrinti projekto ,,RAIL BALTICA― įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė 2009 m. gruodţio 23 d. nutarimu Nr. 1802 patvirtino Neatidėliotinų veiksmų, kuriuos
būtina atlikti įgyvendinant projektą „RAIL BALTICA―, planą.
Oro transportas
2009 metais keleivių, aptarnautų mūsų šalies tarptautiniuose oro uostuose, skaičius
sumaţėjo 26,8 proc. – bendrai visuose šalies oro uostuose buvo aptarnauta 1,8 mln. keleivių. Pakilo
ir nutūpė 31,3 tūkst. lėktuvų, tai 31,8 proc. maţiau nei 2008 m. Oro uostuose pakrauta ir iškrauta
7,2 tūkst. tonų krovinių ir pašto (-34 proc.).
Plėtojant oro transportą, svarbiausias uţdavinys 2009 metais buvo pritraukti kuo daugiau oro
veţėjų, išplėsti reguliarių skrydţių geografiją. Tuo tikslu buvo perţiūrėta Tarptautinio Vilniaus oro
uosto mokesčių ir rinkliavų sistema. Dėl to nuo birţelio mėn. buvo atnaujinti skrydţiai Briuselio,
Londono, Stokholmo kryptimis. O nuo lapkričio mėn. tvarkaraštis buvo papildytas 5 naujomis
kryptimis (Paryţius, Berlynas, Miunchenas, Amsterdamas, Roma).
Susisiekimo ministro 2009 m. gruodţio 1 d. patvirtintos valstybei svarbios 27 tiesioginio
reguliariojo oro susisiekimo kryptys (Amsterdamas, Barselona, Berlynas, Briuselis, Diuseldorfas,
Dublinas, Frankfurtas, Hamburgas, Helsinkis, Kijevas, Kopenhaga, Londonas, Madridas, Maskva,
Milanas, Miunchenas, Oslas, Palanga, Paryţius, Praha, Ryga, Roma, Sankt Peterburgas,
Stokholmas, Talinas, Varšuva, Viena), kuriomis turi būti vykdomi tiesioginio reguliariojo oro
susisiekimo skrydţiai iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto 2010 metais.
Lietuvos tarptautiniuose oro uostuose buvo tęsiami infrastruktūros plėtros bei
modernizavimo darbai. Iš dalies finansuojant ES, nutiestas naujas Tarptautinio Vilniaus oro uosto
jungiamasis riedėjimo takas, VĮ ,,Kauno aerouostas― išplėstas orlaivių stovėjimo peronas, įrengti
jungiamasis bei magistralinis riedėjimo takai, riedėjimo takuose įrengti šviesos signaliniai ţiburiai,
modernizuota kilimo ir tūpimo tako danga rytinėje ir vakarinėje jo pusėse.
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Siekiant uţtikrinti Lietuvos civilinės aviacijos sektoriaus konkurencingumą tarptautinėje
aviacijos rinkoje, 2009 metais Susisiekimo ministerija parengė ir pristatė Lietuvos Respublikos
Vyriausybei Lietuvos tarptautinių oro uostų koordinuoto valdymo modelį, kuriam pritarus pradėtas
pertvarkyti tarptautinius oro uostus valdančias įmones į akcines bendroves.
Jūrų transportas
2009 m. Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste krauta 27,9 mln. t krovinių, t. y. 6,7 proc.
maţiau negu 2008 m. ir 1,8 proc. daugiau nei 2007 metais. Tai yra antras didţiausias krovos
rezultatas per visą Klaipėdos uosto istoriją. Pakrauta 77,3 proc., arba 21,55 mln. t, iškrauta 22,7
proc. arba 6,32 mln. t. Šie rezultatai liudija apie ekonomikos augimą ir vartojimo atsigavimą. Jau
nuo 2009 m. geguţės mėn. didėjanti uosto krovinių apyvarta pranoko lūkesčius, o gruodţio mėn.
pasiekta didţiausia tų metų krova – 2,74 mln. t. (beveik 26 proc. daugiau, palyginti su 2008 m.
gruodţio mėn.).
2009 m. Klaipėdoje apsilankė 205,2 tūkst. keleivių (3 proc. maţiau, nei 2008 m.). Palyginti su
praėjusiais metais, kruizinių laivų ir jais atplaukusių keleivių nesumaţėjo. Uoste švartavosi 50
kruizinių laivų (+8 proc.), kuriais į Lietuvą atplaukė 33,5 tūkst. turistų – 3,2 proc. daugiau nei
pernai. Uostas iš kruizinių laivų uţdirbo beveik tiek, kiek ir per praėjusį sezoną – apie 1,8 mln. litų.
2009 m. investicijos į Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūrą sudarė 65,45 mln. Lt, tai
60 proc. maţiau, nei 2008 m. Tęsiami krantinių statybos ir rekonstravimo darbai (pastatyta ar
rekonstruota 100 m krantinių), uosto gilinimo darbai, uosto geleţinkelio statybos ir remonto darbai
(rekonstruota 604 m geleţinkelio kelių), rengiami projekto „Keleivių ir krovinių terminalo
Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste statyba― dokumentai, įgyvendinamas projektas „Privaţiavimo
kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių terminalus pietinėje uosto dalyje―. Tokiu būdu uoste
dirbančioms krovos kompanijos sudaromos palankios sąlygos plėtoti suprastruktūrą (statyti
sandėlius, naujus terminalus) ir didinti krovos apimtis.
2009 m. spalio 19 d. patvirtinta Klaipėdos valstybinio jūrų uosto 2009–2013 metų
investicijų programa, kurioje numatyta toliau tęsti krantinių statybą ir rekonstravimą, giliavandenio
uosto Klaipėdoje statybos parengiamuosius darbus, privaţiuojamųjų kelių rekonstravimą ir
išplėtimą bei kitus darbus, finansuojamus ES fondų bei VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto
direkcijos lėšomis.
Siekiant uţtikrinti VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos investicijų projektų
įgyvendinimą bei tolydţią ir subalansuotą Klaipėdos valstybinio jūrų uosto plėtrą, 2009 m. teisės
aktų nustatyta tvarka VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijai buvo perduoti ţemės sklypai
uosto reikmėms (infrastruktūrai kurti).
Vidaus vandenų transportas
2009 m. vidaus vandenų transportu veţta 908,5 tūkst. t krovinių (8,1 proc. maţiau, nei 2008
m.), keleivių veţta 2,01 mln. (15 proc. maţiau). Didţiausią dalį krovinių bei keleivių veţimo vidaus
vandenų transportu sudaro keltais į Neringą keliami kroviniai bei keleiviai.
Iš dalies finansuojant ES, parengta projekto ,,Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija
tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruoţe Kaunas–Atmatos ţiotys― techninė
dokumentacija.
Informacinė visuomenė
2009 metais Lietuvoje kompiuterius turėjo 52 proc. namų ūkių (mieste – 60, kaime – 37
proc.), galimybę naudotis internetu – 55 proc. namų ūkių (mieste – 62 proc., kaime – 41 proc.).
Lyginant su 2008 m., per metus kompiuterius turinčių namų ūkių dalis išaugo 4 proc. punktais,
internetą naudojančių – beveik 8 proc. punktais. 3 Per 2009 m. ypač sparčiai populiarėjo belaidis
internetas ir mobilusis internetas, taip pat – plačiajuosčio interneto naudojimas namų ūkiuose.
3

Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, „Informacinės technologijos
Lietuvoje 2009―.
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21 paveikslėlis. Namų ūkių duomenys
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Išlieka tendencija, kad interneto naudojimas susijęs su tam tikrais gyventojų grupes
apibrėţiančiais socio-ekonominiais veiksniais: gyventojų amţiumi (2009 m. jauniausioje tiriamoje
gyventojų grupėje internetu naudojosi 96 proc., vyriausioje – 11 proc. gyventojų); gyvenamąja
vietove (miestuose internetu naudojosi 61 proc., kaimo vietovėse – 44 proc. gyventojų)4; pajamomis
(iš didţiausias pajamas gaunančių tiriamų namų ūkių interneto ryšį turėjo 95 proc., maţiausias
pajamas gaunančių – 20 proc.) 5 . Tačiau paţymėtina, kad ši tendencija palaipsniui maţėja, t.y.
daugėja interneto vartotojų tarp vyresnio amţiaus (60-74 m. amţiaus grupėje internetu 2008 m.
naudojosi 5 proc., 2009 m. – 11 proc. ţmonių, t.y. augimas sudarė 120 proc.), gyvenančių
kaimiškose vietovėse (tarp kaimo gyventojų internetu 2008 m. naudojosi 29 proc., 2009 m. – 44
proc. gyventojų, t.y. augimas sudarė 54 proc.), gaunančių ţemesnes pajamas (tarp gaunančių
ţemiausias pajamas namų ūkių interneto ryšį 2008 m. turėjo 12 proc., 2009 m. – 20 proc., t.y.
augimas sudarė 67 proc.) gyventojų.
2009 m. beveik ketvirtadalis (23 proc.) Lietuvos gyventojų buvo nors kartą kreipęsi į viešojo
administravimo institucijas internetu, daţniausiai – tam, kad surastų bendrą informaciją apie
instituciją, jos veiklą (60 proc. besikreipusiųjų), surastų teisinę arba administracinę informaciją (44
proc.) arba kreiptųsi dėl elektroninės paslaugos suteikimo (29 proc.).6

4

Duomenų šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komiteto uţsakymu „SIC Gallup Media― atliktas „Bendrųjų IRT
naudojimo ir elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo rodiklių nustatymas― tyrimas
5
Duomenų šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, „Informacinės technologijos
Lietuvoje 2009―.
6
Duomenų šaltinis: Informacinės visuomenės plėtros komiteto uţsakymu „SIC Gallup Media― atliktas „Bendrųjų IRT
naudojimo ir elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir administracinių paslaugų naudojimo rodiklių nustatymas― tyrimas
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22 paveikslėlis. Gyventojai, kurie kreipėsi į viešojo administravimo institucijas internetu (proc.)
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Per praėjusius metus toliau augo gyventojų, internetu uţsisakančių prekes ar paslaugas, dalis
(13 proc. gyventojų pirko arba uţsisakė prekes ar paslaugas internetu, 22 proc. lankėsi elektroninėse
parduotuvėse, nors nepirko jose; 2008 m. atitinkami rodikliai buvo 8 ir 15 proc.). Toliau sparčiai
populiarėjo elektroninė bankininkystė: 2009 m. jos paslaugomis naudojosi 50 proc. interneto
vartotojų (augimas, lyginant su 2008 m., sudarė net 10 proc. punktų).
23 paveikslėlis. Gyventojų naudojimosi elektronine prekyba rodikliai (proc.)
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2009 m. sukauptos tiesioginės uţsienio investicijos informacinių technologijų sektoriuje
Lietuvoje sudarė 4316,2 mln. Lt, t.y. 14 proc. visų tiesioginių uţsienio investicijų Lietuvoje (2008
m. – 4098,0 mln. Lt, t.y. 11,5 proc.). Didmeninės prekybos įmonių, prekiaujančių kompiuteriais,
periferine ir programine įranga ir kitomis elektroninėmis dalimis, pajamos 2008 m., palyginti su
2007 m., sumaţėjo 9 proc. ir sudarė 2247,4 mln. Lt.
2009 m. buvo patvirtinti keli strateginiai dokumentai, tiesiogiai susiję su informacinės
visuomenės plėtros projektų įgyvendinimu:
2009 m. geguţės 20 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 493
patvirtinta Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos
strategija, kurios tikslas – skatinti atminties institucijose saugomų kultūros paveldo objektų
skaitmeninimą, uţtikrinti Lietuvos kultūros paveldo saugojimą, integravimą į virtualią kultūros
paveldo erdvę ir sklaidą pasaulyje.
2009 m. geguţės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 464 ir 2009 m.
geguţės 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 465 buvo pakeista Viešojo
administravimo iki 2010 metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m.

43

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

balandţio 28 d. nutarimu Nr. 488; šiais pakeitimais Viešojo administravimo iki 2010 metų strategija
buvo papildyta Elektroninės valdţios koncepcijos ir jos įgyvendinimo priemonių plano nuostatomis.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. spalio 14 d. nutarimu (Ţin., 2009, Nr.
125-5388) patikslinta ir atnaujinta Lietuvių kalbos informacinėje visuomenėje 2007-2010 metų
programa.
Patvirtinta Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2015 metų programa.
Šie dokumentai, numatantys informacinės visuomenės plėtros projektų, finansuojamų iš ES
struktūrinės paramos lėšų, įgyvendinimą, sudaro strateginį pagrindą tikslingai ir sklandţiai
atrenkant bei įgyvendinant ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamus informacinės
visuomenės plėtros projektus.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas
2009 m. bendradarbiaujant su Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo prieţiūros darbo
grupės (toliau – darbo grupės), susidedančios iš socialinių, ekonominių partnerių ir uţ ES
struktūrinės paramos panaudojimą atsakingų institucijų atstovų, nariais parengtos „Horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės―7
(toliau – gairės), kurios buvo patvirtintos darbo grupės posėdyje, vykusiame 2009 m. balandţio 30
d. Gairėmis, apibrėţiančiomis horizontaliuosius prioritetus, jų pagrindinius tikslus, tikslines grupes,
įgyvendinimo rodiklius bei pateikus pavyzdţius, kaip projektas galėtų prisidėti prie horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo, siekiama palengvinti ES struktūrinę paramą administruojančioms
institucijoms geriau uţtikrinti horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimą. Minėtame darbo grupės
posėdyje taip pat buvo aptarta informacija, susijusi su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu, kuri
buvo pateikta 2008 m. veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitų projektuose bei pristatyti tyrimo
„Struktūrinių fondų naudojimo poveikis lyčių lygybės politikos įtvirtinimui Lietuvoje, siekiant
Europos Sąjungos lygybės strateginių tikslų― rezultatai.
2009 m. gruodţio 17 d. vykusiame darbo grupės posėdyje buvo pristatytas leidinys
„Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir projektų vykdytojams― 8 . Leidinyje,
kurio pagrindinė tikslinė grupė pareiškėjai ir projektų vykdytojai, įgyvendinantys ES struktūrinės
paramos lėšomis finansuojamus projektus, glaustai ir aiškiai pristatomi pagrindiniai 2007–2013 m.
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir ją įgyvendinančiose veiksmų programose
numatyti horizontalieji prioritetai, jų sampratos, tikslai, svarba ir teikiama nauda, pateikiami
patarimai, kaip kiekvieną horizontalųjį prioritetą galima įgyvendinti įvairiuose projekto etapuose ir
veiklose bei pateikiami gerosios praktikos pavyzdţiai, suteikiantys galimybę lengviau suvokti
horizontaliųjų prioritetų taikymo galimybes bei naudą. Taip pat minėtame posėdyje buvo pristatytos
„ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimo― 9
rekomendacijos, susijusios su horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimu.
Tinkamų išlaidų kategorijų supaprastinimas
Šiuo metu yra atliekama:

studija (tyrimas) dėl netiesioginių projektų išlaidų apmokėjimo taikant vienodo
dydţio normą (neviršijant 20 proc. nuo tiesioginių projekto išlaidų) iš ERDF bendrai
finansuojamuose projektuose.

studija (tyrimas) dėl vienodo dydţio išlaidų, pagrįstų fiksuotais vieneto įkainiais iš
ERDF ir ESF bendrai finansuojamuose projektuose, po kurios bus nuspręsta, kokiose srityse galima
naudoti šią išlaidų kategoriją ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisės aktai.
7

Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo įsisavinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinę paramą gairės:

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Metodikos/Gaires_latest_version.doc
8

Horizontalieji

prioritetai:

praktinis

vadovas

pareiškėjams

ir

projektų

vykdytojams:

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/Leidiniai2007–2013/Horizontalieji_prioritetai_leidinys_2009.pdf
9

ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo vertinimas:

http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Vertinimas_ESSP_Neringos/Ataskaitos_2008MVP/Suderinamumas_galutine_ataskaita_200
90918_f.pdf
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Artimiausiu metu planuojama atlikti studiją, siekiant nustatyti veiksmus, kuriems gali būti
taikomos bendrosios sumos, po kurios bus nuspręsta, kokiose srityse galima naudoti šią išlaidų
kategoriją ir pakeisti atitinkami nacionaliniai teisės aktai.
Pasikeitus socialinei-ekonominei situacijai šalyje įgyvendinant atitinkamų EAVP priemones
numatyta galimybė valstybės įsipareigojimų dalį padengti ES struktūrinės paramos lėšomis. EAVP
ši galimybė buvo panaudota įgyvendinant dviejų prioritetų priemones: 4 prioriteto Esminė
ekonominė infrastruktūra priemones – „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir maţinant
neigiamą poveikį aplinkai― ir ,,Valstybinės reikšmės kelių ir geleţinkelių infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas― bei 5 prioriteto Transeuropinių transporto tinklų plėtra priemonę
„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių
parametrų gerinimas―.
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2009 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta.
2.3. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi
joms įveikti
Įgyvendinant EAVP 2009 metais nebuvo susidurta su reikšmingomis problemomis.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
Reaguojant į smarkiai pasikeitusią ekonominę-socialinę situaciją ir blogėjančius ekonominius
rodiklius bei siekiant sumaţinti valstybės biudţeto deficitą ir išvengti, kad fiskalinis deficitas
neišaugtų iki 3 proc. bendrojo vidaus produkto, buvo priimtas sprendimas pakeisti veiksmų
programų finansinius planus, padidinant ES struktūrinės paramos naudojimo intensyvumą iki
maksimaliai galimo pagal Reglamento Nr. 1083/2006 53 straipsnio 2 punkto ir 54 straipsnio 2
punkto nuostatas, t. y. EAVP 6 prioriteto „Techninė parama EAVP įgyvendinimui finansavimas iš
ES struktūrinės paramos padidintas iki 100 proc.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
Įgyvendinant EAVP 2009 metrais nebuvo pakeitimų pagal Reglamento Nr. 1083/2006 57
straipsnio nuostatas. Pateikiame informaciją apie pokyčius Lietuvos nacionalinėje politikoje, kurie
galėtų įtakoti Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų laikymąsi.
Esminis pokytis nacionalinėje politikoje yra sietinas su atitinkamomis Lietuvos
Respublikos Vyriausybės programos nuostatomis, numatančiomis teritorinio valdymo pertvarką.
Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje LR Vyriausybės programoje numatyta 2011–2013 m.
įkurti regionus ir panaikinti apskritis, o jų funkcijas perduoti savivaldybėms ir ar kitoms
institucijoms. Dėl šio planuojamo atlikti pakeitimo iškyla rizika, kad gali būti neuţtikrinti
Reglamento Nr. 1083/006 57 straipsnio reikalavimai, numatantys, kad valstybė narė arba
vadovaujanti institucija turi uţtikrinti, kad projektui būtų toliau teikiama fondų parama tik tuo
atveju, jei per penkerius metus nuo projekto uţbaigimo arba trejus metus nuo projekto uţbaigimo
valstybėse narėse, kurios pasinaudojo galimybe sutrumpinti šį terminą siekdamos išlaikyti
investicijas arba MVĮ sukurtas darbo vietas, projekte nepadaroma esminių pakeitimų. Remiantis
Reglamento 57 straipsnio 1 punkto (a) bei (b) dalimis esminiu pakeitimu laikoma situacija, kai
pasikeičia projekto vykdymo metu sukurtos infrastruktūros nuosavybės pobūdis arba yra
nutraukiama veikla ir įvykę pokyčiai įtakoja projekto esmės pasikeitimą, arba įtakoja projekto
įgyvendinimo sąlygų pasikeitimą, arba suteikia bendrovei ar valstybinei įstaigai pernelyg didelį
pranašumą. Neuţtikrinus panaikintų apskričių administracijų* įgyvendintų projektų tęstinumo,
pareiškėjams sumokėtos sumos turi būti sugrąţintos pagal Reglamento Nr. 1083/2006 98 – 102
straipsnius.
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Šiuo atveju laikomasi pozicijos, kad uţ ES struktūrinę paramą atsakingos institucijos pagal
savo kompetenciją formuodamos ir įgyvendindamos atsakingų sektorių strateginiuose
dokumentuose įtvirtintas įgyvendinimo priemones, kurios gali būti finansuojamos ES lėšomis, taip
pat planuodamos veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimą, esant pagrįstai rizikai dėl
projektų tęstinumo privalo imtis tam tikrų veiksmų (pvz. laikinai netraukti pareiškėjų, dėl kurių
veiklos tęstinumo yra iškilusi pagrįsta rizika, į valstybės ir regioninių projektų sąrašus, kurie dar
nėra patvirtinti ministerijos ir (ar) kitos institucijos vadovo įsakymu, apsvarstyti galimybę perţiūrėti
jau patvirtintus valstybės ir regioninių projektų sąrašus, pratęsiant paraiškų pateikimo
įgyvendinančiai institucijai terminą konkretiems pareiškėjams, kol bus priimtas konkretus
sprendimas dėl jų veiklos tęstinumo, keisti veiksmų programos priedą ir (arba) atitinkamą
finansavimo sąlygų aprašą, papildomai įtraukiant galimus pareiškėjus ir (ar) partnerius, kuriems
būtų perduotos valstybės institucijos ir įstaigos funkcijos, dėl kurių veiklos tęstinumo yra iškilusi
pagrįsta rizika). Tokiu būdu, nestabdant priemonių įgyvendinimo proceso, būtų sudaryta galimybė
funkcijas perimančiai institucijai ar įstaigai perimti ir įsipareigojimus dėl projekto įgyvendinamo
bei tęstinumo nepaţeidţiant Reglamento Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų.
2009 metais įgyvendinant EAVP nebuvo skirtas finansavimas apskričių administracijų vykdomiems
projektams.
*

2.6. Papildomumas su kitomis priemonėmis
JEREMIE
„JEREMIE kontroliuojantysis fondas―. 2008 m. spalio 1 d. pasirašyta trišalė finansavimo
sutartis tarp Lietuvos Respublikos Finansų ir Ūkio ministerijų bei Europos investicijų fondo (toliau
– EIF) dėl JEREMIE (Bendros Europos lėšos maţosioms ir vidutinėms įmonėms)
kontroliuojančiojo fondo įsteigimo, kurio vertė fondo įsteigimo metu buvo apie 80 mln. eurų (275
mln. litų) (visos lėšos skirtos iš Europos regioninės plėtros fondo (toliau – ERPF)). 2009 m. šis
fondas padidintas iki 1 mlrd. litų, iš kurių apie 80 mln. eurų (275 mln. litų) sudaro bendrojo
finansavimo lėšos. Fondo lėšas jo steigimo metu numatyta skirti mikrokreditams, portfelinėms ir
individualioms garantijoms, rizikos kapitalo fondui ir bendrų investicijų fondui „Verslo angelai―.
ES Baltijos jūros regiono strategija
Lietuvos Respublikos finansų ministerija koordinuoja ES struktūrinės paramos lėšų, kaip
vieno pagrindinių ES Baltijos jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) finansavimo šaltinių,
panaudojimo prioritetų atitiktį ES BJRS tikslams ir prioritetinėms sritims. Net trys iš keturių ES
BJRS prioritetų (išskyrus saugumo didinimą) yra tinkami finansuoti ES struktūrinės paramos
lėšomis. EAVP, kuri yra finansuojama ERPF ir Sanglaudos fondo lėšomis, prieduose yra numatyta
galimybė bendradarbiauti su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis įgyvendinant bendrus projektus
srityse, kuriose yra bendrų interesų bei kuriose masto ekonomija ar kritinė masė galėtų padidinti
individualiai sunkiau įgyvendinamas galimybes. Dalis EAVP numatytų didelės apimties projektų
taip pat yra numatyti ES BJRS veiksmų plane kaip prioritetiniai projektai (pvz., Rail Baltica, Via
Baltica ir kt.). Lietuvos Respublikos finansų ministerija taip pat su kitomis institucijomis prisideda
rengiant šalies poziciją dėl ES BJRS, dalyvauja įvairiose renginiuose (nacionaliniame ir
regioniniame lygmenyje), skirtuose ES BJRS. Be to, 2009 m. birţelio 11–12 d. Visbyje, Gotlando
saloje (Švedijos karalystė) DG REGIO drauge su Lietuvos Respublikos finansų ministerija bei
Švedijos ekonominio ir regioninio augimo agentūra (Tillväxtverket) surengė konferenciją „Baltijos
jūros strategija – Sanglaudos politikos įgyvendinimas regionuose―, kuri buvo skirta diskusijai dėl
ES struktūrinės paramos panaudojimo galimybių ir ES struktūrinės paramos vadovaujančių
institucijų vaidmens įgyvendinant ES BJRS.
Taip pat svarbu paţymėti, kad, remiantis EK gairėmis dėl veiksmų programų suderinamumo
su ES BJRS, 2010 m. pirmajame pusmetyje Lietuvos Respublikos finansų ministerijos iniciatyva
planuojama atlikti „Baltijos jūros strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES
struktūrinę paramą vertinimą―, kurio metu siekiama įvertinti ES BJRS įgyvendinimo galimybes
panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Vertinimo metu bus nustatyta, kurios veiksmų programų
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priemonės gali prisidėti prie ES BJRS tikslų pasiekimo, kurie veiksmų programų rodikliai gali
identifikuoti veiksmų programų įgyvendinimo įtaką ES BJRS tikslų pasiekimui, kokie galimi /
reikalingi veiksmų programų, jų priemonių, projektų atrankos kriterijų ar kiti pakeitimai, kad
įgyvendinant veiksmų programas efektyviau būtų prisidedama prie ES BJRS tikslų įgyvendinimo.
Taip pat dalyvaujant Lietuvos Respublikos finansų, Lietuvos Respublikos uţsienio ir Lietuvos
Respublikos vidaus reikalų ministerijoms bei kitoms suinteresuotoms institucijoms 2010 m.
pirmajame pusmetyje planuojama sukurti nacionalinę ES BJRS įgyvendinimo analizės ir stebėsenos
sistemą, kuri nacionaliniame lygmenyje papildytų EK numatytą ES BJRS analizės ir stebėsenos
sistemą bei padėtų surinkti informaciją apie veiksmų programų ir kitų finansinių instrumentų indėlį
įgyvendinant ES BJRS. Be to, siekiant didinti ES BJRS ţinomumą visuomenėje ir jos sąsajas su ES
struktūrine parama, pagrindinė informacija, dokumentai ir įvykiai susiję su ES BJRS bus
publikuojami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt.
ES struktūrinės paramos ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą
uţtikrinančios priemonės
Siekiant tinkamai koordinuoti Europos ţemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŢŪFKP) ir
Europos ţuvininkystės fondo (EŢF) finansuojamus veiksmus ir ES struktūrinės paramos remiamas
veiklas, Finansų ministerijos atstovai dalyvauja Lietuvos 2007–2013 m. kaimo plėtros programos ir
Lietuvos 2007–2013 m. ţuvininkystės plėtros programos Stebėsenos komitetų veikloje. Atitinkamai
Ţemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama Lietuvos 2007–2013 m.
kaimo plėtros programą ir Lietuvos ţuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą,
dalyvauja Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo prieţiūrai atlikti, veikloje.
2.7 Susitarimai dėl stebėsenos
Įgyvendinant EAVP vykdoma finansinių bei fizinių įgyvendinimo rodiklių stebėsena.
ES fondų lėšų panaudojimo prieţiūrą vykdoma:
 iki kiekvieno mėnesio 10 dienos parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmų
programų prioritetus nurodomi duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki praėjusio mėnesio
paskutinės dienos;
 kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio 25 dienos parengiama
Veiksmų programų administravimo ir finansavimo taisyklių 108 punkte nurodyta ketvirčio ataskaita
LRV apie veiksmų programų įgyvendinimą. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta informacija
apie:
o paskelbtų kvietimų teikti paraiškas ir sudarytų valstybės bei regionų projektų sąrašų
apimtis;
o pateiktų paraiškų dėl projektų finansavimo apimtis;
o sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių pagal kiekvieną ES fondą,
veiksmų programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;
o pripaţintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų pagal kiekvieną ES fondą, veiksmų
programą ir jos prioritetus bei TI apimtis;
o pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar
planuojama imtis sprendţiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų sprendimo būdų;
o ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę.
 Nuolatinė prieţiūra: iki kiekvieno ketvirčio 10 d. pagal informacinės sistemos duomenis
tikrinama, ar pagal sudarytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis yra neviršijamas
EAVP nustatytas prioritetui ES fondo paramos intensyvumas bei skirta ES fondų lėšų suma.
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Fizinių veiksmų programų įgyvendinimo rodiklių stebėsena.
Siekiant uţtikrinti nuolatinę fizinių veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
planavimą bei prieţiūrą buvo patvirtintos veiksmų programų stebėsenos rodiklių skaičiavimo
rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos). Rekomendacijų tikslas – nustatyti rekomendacijas ir
reikalavimus dėl veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ir veiksmų programų
prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, planuojamų pasiekti jų
reikšmių nustatymo veiksmų programose ir veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėse,
stebėsenos, keitimo ir skaičiavimo taisykles.
Remiantis patvirtintomis rekomendacijomis, informacinėje sistemoje yra įdiegti
funkcionalumai, leidţiantys įvesti planuojamas pasiekti bei pasiektas stebėsenos rodiklių reikšmės.
Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių reikšmės yra apskaičiuojamos pagal projektų
duomenis remiantis Rekomendacijose patvirtintomis taisyklėmis.
Informacinė sistema:
2007–2013 m. struktūrinei paramai administruoti ir įsisavinimo stebėsenai atlikti, 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos lėšų valdymui ir kontrolei yra modifikuota ir išplėsta ES
struktūrinių fondų ir ES sanglaudos fondo kompiuterinė informacinė valdymo ir prieţiūros sistema
(toliau – SFMIS), sukuriant papildomą 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos posistemę (toliau
– SFMIS2007).
SFMIS2007 tikslas yra rinkti ir saugoti statistinius ir finansinius duomenis, susijusius su
2007–2013 m. periodo ES struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu, ES struktūrinės paramos
lėšų panaudojimu, uţtikrinti šių procesų tinkamą atskaitomybę, apskaitą ir kontrolę, duomenų
surinkimą ir pateikimą, nepaţeidţiant duomenų tvarkymą ir saugą reglamentuojančių teisės aktų
nuostatų.
Siekiant uţtikrinti visų, Įgyvendinimo reglamento III priede nurodytų duomenų
prieinamumą SFMIS2007 2009 metais buvo įdiegti šie sistemos funkcionalumai:
 Europos investicinio banko paskolos administravimas
 Mokėjimo prašymo teikimo grafiko sukūrimas, administravimas ir realizavimas
 Paţeidimų administravimas
 Priemonių ir rodiklių negaliojimas
 Vertinimo etapų rezultatų eiliškumo sutvarkymas, analizės aplikacijos pakeitimai
 Sutarties keitimų registravimo, elektroninio formato mokėjimo prašymo, bendras
mokėjimų administravimo, paraiškos asignavimų valdytojui registravimo tobulinimas
 Grąţintinų lėšų ir grąţinimų administravimas
 Mokėjimo prašymų teikimas per duomenų mainų svetainę
 iVBAMS: iVBAMS registrų perţiūra, iVBAMS išorinės sąsajos, sinchronizacija su
VBAMS, iVBAMS administravimas
 Kontrolės aplikacijoje: stebėsenos rodiklių administravimas
 Administravimo aplikacijoje: sąsaja su VBAMS, biudţeto ţinyno administravimas,
sistemos administravimas, veiksmų programų ţinynų administravimas
 Ataskaitų aplikacijoje; Analizės aplikacijos realizavimas ir tobulinimas
 Išlaidų deklaracijų rengimas ir teikimas
 N+2, N+3 ir prognozavimo stebėsenai planų duomenų registravimas ir ataskaitų
formavimas
 Patikrų vietoje registravimas, patikros lapo suformavimas
 Projektų uţbaigimo administravimas.
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ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas
Pagal Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklių,
patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, 6.8 punktą,
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama koordinuojančios institucijos funkcijas, 2009
m.:
nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2010 m.: 1) 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų tęstinio tinkamumo bei
nuoseklumo analizė, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; 2) ES politikos strateginių
prioritetų įgyvendinimas; 3) Stebėsenos nustatytų veiksmų programų (prioritetų) įgyvendinimo
problemos, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų; 4) veiksmų programų (prioritetų)
įgyvendinimo pokyčiai, siekiant nustatytų tikslų (tarpiniai vertinimai); 5) veiksmų programų
(prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eiga (kokybiškas veiksmų programų metinių
įgyvendinimo ataskaitų rengimas);
parengė ir patvirtino 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą (Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodţio 15 d. įsakymu 1K-445 „Dėl 2010 metų ES
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo― buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį
įtraukta 17 einamųjų strateginių ir veiklos vertinimų uţ 926.784,06 Eur; iš jų 2 vertinimai,
finansuojami iš Ekonomikos augimo veiksmų programos (95.574,61 Eur));
stebėjo 2008 ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą;
periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir Europos Komisiją (toliau – EK) apie ES
struktūrinės paramos vertinimo rezultatus;
organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą;
koordinavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą;
uţtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu
susijusios informacijos paskelbimą internetinėje svetainėje www.esparama.lt;
kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą.
Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Per 2009 m. buvo organizuoti penki Vertinimo koordinavimo grupės posėdţiai, kuriuose
buvo svarstyti šie aktualūs klausimai:
2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių
planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas ir
panaudojimo tendencijos;
pagal 2008 m. ir 2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų
projektų būklė ir jų įgyvendinimo problemos;
ES struktūrinės paramos vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo, ES struktūrinės
paramos vertinimo metodų, vertinimo projekto biudţeto nustatymo gairės;
projekto „ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje―
įgyvendinimo rezultatai bei pristatytas vertinimo galimybių stiprinimo priemonių planas;
2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2010 m. ES struktūrinės
paramos vertinimo plano rengimo eiga;
institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2010 m.;
pristatytas ir aptartas 2010 m. vertinimo plano projektas, pagrindţiant poreikių apimtį
ir numatytas lėšas;
diskutuojama apie vertinimų rekomendacijų priėmimą ir įgyvendinimą. Diskusijos
pasėkoje buvo pasiūlyta papildyti Vertinimo koordinavimo grupės funkcijas rekomendacijų
svarstymu, galimybe aptarti su visomis suinteresuotomis institucijomis, taip pat pakviečiant į
svarstymus ir socialinius-ekonominius partnerius.
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ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas
Stiprinant ES struktūrinės paramos vertinimo galimybes, 2009 m. buvo atlikti šie veiksmai:
1. suorganizuoti 6 seminarai Lietuvoje, kurių metu tikslinės grupės atstovams (visų pirma,
Vertinimo koordinavimo grupės nariams) suteikta konkrečių praktinių ţinių.
2. Parengti 3 metodiniai dokumentai: Vertinimo projekto rengimo ir įgyvendinimo gairės,.
Vertinimo metodų gairės, pasiūlymai dėl vertinimo projekto biudţeto nustatymo.
Šių metodinių dokumentų praktinę naudą labai gerai įvertino struktūrinius fondus
administruojančių institucijų atstovai (apklausa buvo atlikta projekto pabaigoje).
3. Suorganizuota tarptautinė konferencija. Konferencijoje, kurioje dalyvavo beveik 150
dalyvių iš Lietuvos ir 20 uţsienio valstybių, pranešimus skaitė EK atstovai, Lietuvos ir uţsienio
valstybių autoritetingiausi vertinimo ekspertai davė didelę naudą ne tik struktūrinius fondus
administruojančioms institucijoms (naujos ţinios, uţsienio geros praktikos pavyzdţiai, nauji
kontaktai su ţymiausiais uţsienio ekspertais ir kt.), bet ir prisidėjo prie Lietuvos įvaizdţio vertinimo
srityje formavimo.
Šiuo metu pagal 2009 m. planą įgyvendinamas vertinimo galimybių stiprinimo projektas
„Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas Lietuvoje – 2―.
Informacija apie 2009 metais atliktus vertinimus pateikiama ataskaitos 3.6 dalyje.
Stebėsenos komiteto veikla
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 12 Stebėsenos komiteto posėdţių, iš kurių 7 įvyko taikant
rašytinę procedūrą. Posėdţių metu buvo svarstyti klausimai, susiję su EAVP įgyvendinimu, iš kurių
pagrindiniai:
veiksmų programų tam tikrų prioritetų pavadinimų ir aprašymų keitimas, uţdavinių
aprašymų pakeitimas, paramos lėšų pasiskirstymo pagal prioritetus ir finansavimo šaltinius bei
kategorijas pakeitimas.
nutarta patikslinti EAVP šeštojo skyriaus „Įgyvendinimo nuostatos― aprašymą;
apţvelgti veiksmų programų įgyvendinimo rezultatai;
nutarta organizuoti apskritojo stalo diskusijas spartesniam Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimui aptarti, taip pat
organizuoti apskritojo stalo diskusiją papildomų galimybių aktyvinimui, siekiant didesnio
uţimtumo, aptarti.
Siekiant paskatinti ekonominių–socialinių partnerių dalyvavimą Stebėsenos komiteto
veikloje ir kartu su ekonominiais–socialiniais partneriais surasti Stebėsenos komiteto darbo
efektyvinimo priemonių 2008 m. gruodţio – 2009 m. sausio mėn. buvo atlikta ekonominių–
socialinių partnerių apklausa, kurios rezultatai pristatyti 2009 m. geguţės 29 d. Stebėsenos komiteto
posėdţio metu. Apklausoje dalyvavo 36 respondentai: 23 partneriai ir 13 valstybinių institucijų
atstovų. Remiantis apklausos rezultatais Stebėsenos komiteto posėdţio metu buvo pritarta darbo
grupių steigimui atskiriems teminiams klausimams nagrinėti bei papildomai stebėsenai ir projektų
naudingumo Lietuvai įvertinimui, uţtikrinant geresnį priemonių koordinavimą, stebėseną ir
vertinimą, efektyvesnį Stebėsenos komiteto darbą.
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupės veikla
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 sausio 7 d. įsakymu Nr. 1K-006 „Dėl
informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą koordinavimo grupės sudarymo―, sudaryta
Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupė. Ši grupė atlieka informavimo ir
viešinimo veiklų įgyvendinimo koordinavimą ir prieţiūrą. Informavimo apie ES struktūrinę paramą
koordinavimo grupės svarbiausios funkcijos taip pat apima pasiūlymų dėl informavimo apie ES
struktūrinę paramą plano bei metinių planų įgyvendinimo teikimą Vadovaujančiajai institucijai,
ketvirtinių informavimo planų sudarymą; pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per metus, metinio
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informavimo ir viešinimo plano įgyvendinimo svarstymą; informavimo apie ES struktūrinę paramą
ir jos viešinimo veiklose dalyvaujančių ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų
veiksmų koordinavimą ir kt.
Institucijos, atsakingos uţ ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos administravimą, į šią
grupę deleguoja po 2 savo atstovus. Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo grupė
renkasi į posėdţius ne rečiau kaip kartą per mėnesį.
Per 2009 metų laikotarpį įvyko 19 Informavimo apie ES struktūrinę paramą koordinavimo
grupės posėdţių, iš kurių 3 įvyko taikant rašytinę procedūrą. Posėdţių metu buvo svarstyti šie
pagrindiniai klausimai:
pristatytas tarp-institucinio bendradarbiavimo planas;
aptartas strateginis komunikacijos planas;
aptartas informacinių renginių regionuose organizavimas;
aptartas ekonomikos skatinimo plano viešinimas ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos rėmuose ir pritarta inovatyvių komunikacijos formų ieškojimui;
pritarta 2009–2009 m. informavimo ir viešinimo priemonių plano Informavimo apie
ES struktūrinę paramą planui įgyvendinti pakeitimo projektui;
aptartas EK Regioninės politikos direktorato INFORM grupės susitikimas ir nutarta
įpareigoti institucijas pasiūlyti projektus, kurie atitiktų pagrindinius Regio Stars 2010 m. atrankos
kriterijus;
svarstytas Centralizuotas projektas, kuriuo siekiama suderinti šiame projekte
dalyvaujančių institucijų poreikius bei interesus.
svarstytas 2010 m. informavimo ir viešinimo plano derinimas.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas (jei taikoma, ir tik dėl 2010 m. įgyvendinimo ataskaitos)
Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 50 straipsnyje nurodyta informacija.
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3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
3.1. 1 prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
8 lentelė. 1 uţdavinys „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Iš viso

2015

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros
projektų skaičius

Pasiekimas
Tikslas

Pradinis taškas
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

0

9

NA

NA

NA

NA

NA

NA

9
60

Rezultato rodikliai
0
NA

NA

NA

NA

NA

NA

0

10**
0

Pasiekimas

0

72,5

Tikslas*
Pradinis taškas

Sukurti ir veikiantys
mokslinių tyrimų
centrai

0

*

33

***

0

Pasiekimas

0

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

2
12

Tikslas*
**

Pradinis taškas
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MTTP bazės plėtros projektų skaičius. Pagal 1 uţdavinio priemones 2009 m. buvo pasirašytos 9 sutartys, pagal kurias bus skaičiuojami gavę
paramą ir baigti įgyvendinti mokslo tiriamosios bazės plėtrai skirti projektai.
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų). Planuojant konkrečias veiksmų programos priemones 1-ojo uţdavinio įgyvendinimui, paaiškėjo, kad
šis rodiklis nėra tinkamas matuoti rezultatus, tiesiogiai pasiektus įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos projektus. Įgyvendinant 2.1 prioriteto 1*

Šaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa.
BPD 1.5 priemonės projektai mokslinių tyrimų infrastruktūros srityje. Šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra.
***
Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės.
**
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ojo uţdavinio priemones, bus vykdomi viešojo sektoriaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) infrastruktūros projektai, kuriuose
privatūs ūkio subjektai negalės tiesiogiai dalyvauti nei kaip projekto vykdytojai, nei kaip projekto partneriai, kadangi tokiu atveju reikėtų taikyti
valstybės pagalbą. Tačiau MTTP infrastruktūros kūrimui ir/arba atnaujinimui valstybės pagalba ūkio subjektams negali būti teikiama – ji galėtų būti
teikiama tik moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui. Netiesioginiu būdu pritraukti privačių investicijų viešojo sektoriaus MTTP
infrastruktūros projektų vykdymui taip pat nebus galimybių, kadangi tam nėra palanki šiuo metu Lietuvoje veikianti turtinės nuosavybės teisių sistema:
ūkio subjektai nebūtų suinteresuoti investuoti į viešojo sektoriaus MTTP bazę, nes pagal dabar galiojančius teisės aktus jie neįgytų jokių turtinių teisių.
Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai. Šiuo rodikliu skaičiuojami mokslinių tyrimų centrai, kuriuose sukurta ir (arba) atnaujinta
materialinė bazė, technologinė ir informacinė infrastruktūra, tai yra, įgyvendinant pagal sutartis pasirašytus projektus atlikta pastatų (patalpų)
rekonstrukcija, kapitalinis remontas, remontas, įsigyta mokslinė įranga ir informacinės priemonės. 2009 metais vykdant projektus buvo įsteigti 2
mokslinių tyrimų centrai. 2010 m. numatoma įsteigti 3 mokslinių tyrimų centrus, o iki programavimo periodo pabaigos – ne maţiau kaip 14 centrų.
9 lentelė. 2 uţdavinys „Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Iš viso

2015

Produkto rodikliai
MTTP projektų skaičius

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
40

Tikslas*
26

Pradinis taškas*

Rezultato rodikliai
Bendrų darbo vietų skaičius
mokslinių tyrimų srityje

Pasiekimas

*

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Pasiekimas

5893
(2005)
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
100

Tikslas*
Pradinis taškas*

0
650

Tikslas*
Pradinis taškas*

Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys
tarp tyrimų institucijų ir
MVĮ

0

80

****

Šaltinis: Lietuvos 2007- 2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa.
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004 - 2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.

****
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MTTP projektų skaičius. Šiuo rodikliu bus skaičiuojami pagal veiksmų programos priemonę gavę paramą projektai, skirti moksliniams tyrimams
ir technologinės plėtros veiklai vykdyti. Ataskaitiniu laikotarpiu pagal antrąjį uţdavinį nebuvo patvirtinta priemonių, todėl nebuvo siekiama ir šio
produkto rodiklio. Tačiau 2010 m. numatoma patvirtinti naują priemonę, skirtą nacionalinių mokslo programų ir MTTP projektų vykdymui, pagal
kurią iki programavimo periodo pabaigos numatoma pasiekti minėtą rodiklį (40 projektų).
Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų srityje. Pagal patvirtintas priemones bus skaičiuojamos nuolatinės ir laikinos mokslininkų ir kitų
tyrėjų darbo vietos mokslinių tyrimų srityje. Iki programavimo periodo pabaigos numatoma sukurti ne maţiau kaip 445 darbo vietas, tai yra didesnę
dalį (68 proc.) iš 650 Veiksmų programoje numatytų darbo vietų. 2010 metais numatyta nauja priemonė, kurios įgyvendinimo metu iki programavimo
periodo pabaigos dar planuojama įsteigti ne maţiau 200 darbo vietų.
Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir MVĮ. Pagal šį rodiklį skaičiuojamos tarp tyrimų institucijų ir labai maţų, maţų ir
vidutinių įmonių pasirašytos sutartys uţsakymų iš ūkio subjektų vykdymui, atliekant mokslinius tyrimus, ir (arba) suteikiant galimybę jiems naudoti
projekto metu sukurtą infrastruktūrą mokslinių tyrimų vykdymui. Ataskaitiniu periodu rodiklis nebuvo pasiektas, nes vadovaujantis rodiklio matavimo
ir skaičiavimo metodika, jis pradedamas skaičiuoti tik po projekto įgyvendinimo pabaigos (per vienerius metus). Pirmieji rodiklio pasiekimai (ne
maţiau 15 sutarčių) numatomi 2010 metais, o iki 2015 metų numatoma pasiekti visą Veiksmų programoje nustatytą rodiklio reikšmę (100
bendradarbiavimo sutarčių).
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FINANSINĖ PAŢANGA
10 lentelė.
Uţdaviniai

1 Uţdavinys
2 Uţdavinys

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
Iš viso
ES lėšos
skiriamo
partnerio lėšų
finansavimo (BF) suma
2.898.93
2.464.095,06
434.840,30
0,00
5,36
0,00
0,00
0,00
0,00
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Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse
nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)
Iš viso

ES fondų
lėšos

68.291.419,0
0
0,00

58.047.706,
15
0,00

LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo (BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio
lėšų suma

10.243.712,85

0,00

0,00

0,00
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Kokybinė analizė

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos
gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus,
suma (eurais)

11 lentelė. Finansinių ir fizinių Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto rodiklių
pasiekimų santykis.

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

Iš viso
ES lėšos
LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų
suma

1 uţdavinys
2 uţdavinys
2.898.935,36
2.464.095,06

0,00
0,00
0,00

434.840,30
0,00

0,00

MTTP bazės plėtros
projektų skaičius
MTTP projektų skaičius

9

-

-

0

Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)
Sukurti ir veikiantys
mokslinių tyrimų centrai

0

-

2

-

Bendrų darbo vietų
skaičius mokslinių tyrimų
srityje

-

0

Pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys tarp tyrimų
institucijų ir MVĮ

-

0

Pagal 1 uţdavinio Švietimo ir mokslo misterijos administruojamas priemones 2009 m.
pripaţinta deklaruotinomis 2.898.935,36 eurų; 2009 m. pasirašytos 9 sutartys 68.291.419,00 eurų
sumai.
Nepaisant to, kad stebėsenos rodikliai 2009 metais nebuvo pasiekti, dauguma pradėtų
vykdyti projektų veiklų įgyvendinamos tinkamai ir laiku. Panaudojant šias lėšas pasiekti 2009 m.
planuoti fiziniai veiklų įgyvendinimo rodikliai (projekto lygmens): atlikti statybos, renovacijos,
remonto darbai, įstaigų patalpos aprūpintos įranga.
– 2009 metais buvo baigti įgyvendinti 2 projektai. Minėtiems dviems projektams buvo skirta
2.815.161,50 eurų 2009 m. deklaruotinų lėšų suma buvo 663.287,70 eurų, o projektų lėšų pripaţintų
deklaruotinomis 2010 metų pradţioje buvo 2.814.488,69 eurų.
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24 pav. Prisiimta įsipareigojimų nuo Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos
lėšų sumos (su nacionaliniu finansavimu, eur.)

68.291.419 €

Prisiimta įsipareigojimų (iš viso)
Likutis nuo veiksmų programoje
prioritetui skirtos lėšų sumos

266.707.811 €

2009 m. Švietimo ir mokslo ministerija prisiėmė įsipareigojimų uţ 68,29 mln. eurų, t. y.
20,4 proc. nuo Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamos lėšų sumos – 334,99 mln. eurų.
Pagal švietimo ir mokslo ministro patvirtintą įsipareigojimų planą 2009 m. buvo planuota prisiimti
įsipareigojimų uţ 269,76 mln. eurų. Maţesnę uţ planuotą prisiimtų įsipareigojimų sumą nulėmė
uţtrukęs dokumentų derinimo ir tvirtinimo, t. y. projektų finansavimo sąlygų aprašų derinimo,
veiksmų programos priedo keitimo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo priėmimo, procesas.
Sutarčių pasirašymas uţtruko dėl ekspertinio projektų vertinimo, siekiant uţtikrinti Slėnių,
Nacionalinių kompleksinių programų ir Jungtinių tyrimų programų suderinamumą ir papildomumą;
tikslingą, skaidrų ir efektyvų lėšų panaudojimą, siekiant didesnės socialinės-ekonominės naudos.
25 pav. Deklaruotinomis pripaţinta lėšų nuo Švietimo ir mokslo ministerijos
administruojamos lėšų sumos (su nacionaliniu finansavimu, eur.)
2.898.935 €

Pripažinta deklaruotinomis lėšų (iš
viso)
Likutis nuo veiksmų programoje
prioritetui skirtos lėšų sumos (eur)

332.100.295 €

2009 m. buvo pripaţinta deklaruotinomis 2,90 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos lėšų (ţr. 24 pav.). Struktūrinės paramos panaudojimo pradţia, turinti įtaką tolimesniam
lėšų įsisavinimui, vėlavo dėl ilgai uţtrukusio dokumentų derinimo. Tai turėjo įtakos Europos
Sąjungos struktūrinės paramos lėšų panaudojimui, kuris yra maţesnis negu planuotas (planuota
16,49 mln. eurų).
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26 pav. Deklaruotinomis pripaţintų Europos Sąjungos fondų lėšų palyginimas su Europos
Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano kritine reikšme (be nacionalinio finansavimo, tūkst. eur.)
16.000
14.015
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000

2.464

2.000
0
Pripažinta deklaruotinomis Europos
Sąjungos fondų lėšų (tūkst. eurų)

Akumuliuota kritinė pripažintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos
fondų lėšų suma (tūkst. eurų)

Remiantis Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų
deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009 m. šiam prioritetui buvo 14,02 mln. eurų.
2009 m. įgyvendinant šį prioritetą Europos Sąjungos lėšų naudojimo planas nebuvo įvykdytas (ţr.
25 pav.). 2009 m. pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma pagal šį prioritetą
sudarė 2,46 mln. eurų, t. y. 17,6 proc. planuotų pripaţinti deklaruotinomis lėšų. Lėtesnę uţ planuotą
Europos Sąjungos fondų lėšų panaudojimo spartą nulėmė maţiau negu planuota prisiimtų
įsipareigojimų (ţr. 23 pav.).
Siekiant paspartinti Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo prioriteto lėšų
įsisavinimą:
- spartinami priemonių įgyvendinimo procesai: dokumentų rengimas ir jų derinimas su
atsakingomis institucijomis vyksta lygiagrečiai, organizuojami kelių šalių susitikimai, siekiant
greitesnio galutinio rengiamų dokumentų suderinimo ar patvirtinimo;
- sukurtas informacinis mechanizmas, leidţiantis stebėti, kaip kiekvieną mėnesį vyksta
sutarčių pasirašymas ir lėšų deklaravimas pagal projekto vykdytojų įsipareigojimus 12-ai, 24 ar 36
mėnesiams;
- sukurtas projektų prieţiūros mechanizmas kartą per ketvirtį aptarti jų įgyvendinimo
paţangai;
- kiekvieną ketvirtį ministerijos programų valdymo komitetams pateikiama informacija apie
įgyvendinamų projektų lėšų įsisavinimą, vyksta aptarimai;
- patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų
2007 2013 metų veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo stebėsenos bei vertinimo
tvarkos aprašas;

60

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai pagal šiuo metu
vykdomus projektus yra netiesioginis. Pagal prioritetą įgyvendinamuosiuose projektuose bus
sukurta informacinė infrastruktūra, paremta naujausiomis informacinėmis ryšių technologijomis,
didinančiomis mokslo ţinių prieinamumą. Įgyvendinus pagal prioritetą finansuojamus projektus
įvairių Lietuvos regionų mokslo, verslo, švietimo atstovai galės naudotis čia kaupiamais
informaciniais ištekliais ir modernia infrastruktūra.
Ypač svarų poveikį šiai sričiai turės priemonė, skirta nacionalinio atviros prieigos mokslinės
komunikacijos ir informacijos centro kūrimui ir pagal ją vykdomas Vilniaus universiteto projektas
„Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas―. Sėkmingai
pradėto projekto metu bus įkurtas pirmasis Saulėtekio technologijų slėnio statinys Saulėtekio
universitetiniame miestelyje, kuris Vilniaus miesto bendrajame plane yra numatytas kaip ţinių
ekonomikos branduolio teritorija. Centro moderni organizacinė, kompiuterinė, auditorinė bei
specialioji įranga uţtikrins atvirą prieigą prie informacijos šaltinių universitetų studentams,
dėstytojams ir mokslininkams, mokslo ir verslo subjektams, taps tiesioginio komunikavimo tarp šių
tikslinių grupių centru. Įstaigoje bus kaupiami ir komplektuojami informacijos šaltiniai, vyks
elektroninių paslaugų plėtra, bus skatinama informacinė plėtra diegiant mokslo bei verslo
bendradarbiavimo priemones, tai yra, centre numatoma suteikti sąlygas idėjų apsikeitimui,
inovacijoms, uţtikrinti naujų mokslo bei švietimo programų spartesnį diegimą. Jau ataskaitiniu
laikotarpiu pagal parengtas projekto technines sąlygas ir vykdomus darbus pastebima, kad aukštos
architektūrinės vertės pastatas bus ergonomiškas, planuojamos diegti modernios sistemos sudarys
sąlygas informacinės visuomenės srities skatinimui.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
12 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Įgyvendinamų projektų
(regionai)
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
skaičius
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
(eurais)
Alytaus
14.057,28
3
Marijampolės
14.057,28
3
Tauragės
14.057,28
3
Telšių
14.057,28
3
Utenos
14.057,28
3
Maţeikiai
14.057,28
3
Visaginas
14.057,28
3
Iš 9 projektų, kurie pradėti įgyvendinti 2009 m. iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, 3
projektai (Vilniaus universiteto projektas „Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir
studijoms (OPTOMOS)―, Lietuvos energetikos instituto projektas „Vandenilio energetikos
technologijų centras― ir Vilniaus universiteto projektas „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės
komunikacijos ir informacijos centro kūrimas―) įgyvendinami visoje Lietuvoje, todėl šių projektų
naudą patirs visi septyni regioniniai ekonomikos augimo centrai.
Poveikis informacinei plėtrai bus projektams pasibaigus.
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
Švietimo ir mokslo sektoriaus pagal 1 uţdavinį diegiamos priemonės skatina darnios plėtros
principų įgyvendinimą, kadangi jos atitinka Nacionalinės darnaus vystymosi švietimo 2007–2015
metų programos įgyvendinimo 2007–2010 metų numatytas priemones10. Pagal Nacionalinę darnaus
vystymosi strategiją visuomenės švietimo ir mokslo plėtra yra darnaus vystymosi įgyvendinimo
prioritetas11.
Priemonių ir projektų, tikslingai orientuotų tik į darnios plėtros principų įgyvendinimą nėra,
tačiau jas įgyvendinus numatytus projektus bus sudarytas sąlygos skatinti plėtoti nacionalines
darnaus vystymosi švietimo nuostatų įgyvendinimą patobulinus Lietuvoje esamą mokslinės
komunikacijos ir informacijos, mokslo ir technologinės plėtros, studijų infrastruktūrą. Paţangių
technologijų, naujų studijų sąlygų sudarymas prisidės prie institucijų gebėjimų informuoti aplinkos
klausimais ir aplinkosauginio švietimo funkcijų stiprinimo. Taip pat, mokslo ir studijų institucijose
bus sudarytos sąlygos atlikti darnaus vystymosi ir darnaus vystymosi švietimo mokslinius tyrimus,
sveikatai ir aplinkai palankios gyvensenos galimybių tyrimus, skatinti studentus domėtis darniu
vystymusi, naujausiomis aplinkai palankiomis technologijomis.
Didţiausią poveikį darnios plėtros sričiai turės priemonė, skirta bendrosios mokslo ir
studijų infrastruktūros stiprinimui. Pagal priemonę skiriamos investicijos prisidės prie
„Saulėtekio―, „Santakos―, „Santaros―, „Nemuno― ir „Jūrinio― slėnių sukūrimo numatomuose
įgyvendinti 19 projektų. Visus projektus vykdys mokslo ir studijų institucijos, esančios
didţiausiuose Lietuvos miestuose.
Reikšmingi nagrinėjamai sričiai yra keli projektai. Vienas jų yra „Tausojančio gamtinių
išteklių naudojimo agronominių tyrimų bazės Lietuvos Ţemdirbystės institute modernizavimas― –
dėka atnaujintos aukšto lygio agronominių mokslinių tyrimų technologinės bazės institute yra
vykdomi tyrimai, glaudţiai susiję su aplinkos kokybės gerinimu, gamtos išteklių tausojimu,
aplinkos apsauga ir klimato pokyčiais. Naudojantis kiekybiškai ir kokybiškai atnaujinta gamtinių
išteklių naudojimo agronominių tyrimų baze, savo kvalifikaciją kels pagrindinių šalies regionų,
kuriuose įsikūrę instituto filialai, mokslininkai ir tyrėjai. Tai turės įtakos regionų ţemės ir susijusių
ūkio šakų gamybos produktyvumo didinimui, kokybės gerinimui, išsivystymo netolygumų
maţinimui.
Projekto „Optoelektronikos technologijų plėtra mokslui ir studijoms (OPTOMOS)―
vykdymo metu yra kuriamas aukštųjų optoelektronikos technologijų centras, vyksta jo aprūpinimas
šiuolaikine mokymo ir mokslo tiriamąja technologine ir charakterizavimo įranga. Centre bus
sukurtos sąlygos pasaulinio lygio moksliniams ir taikomiesiems tyrimams, o jo patalpose bus
įrengtas unikalus švaros modulis (ISO Class 7), skirtas darbui su nauja technologine įranga.
Projekto įgyvendinimo metu bus įsigytos trys pagrindinės šiuolaikinės plonų sluoksnių auginimo
technologijų įrangos. Centras įsigys pagalbinės technologinės bei mokslinės tiriamosios įrangos
auginamų darinių, kuriamų optoelektronikos prietaisų struktūriniam, optiniam bei elektriniam
charakterizavimui.
2009 m. baigtas įgyvendinti projektas „Vandenilio energetikos technologijų centras―. Centre
sukaupta nanokristalinių medţiagų sintezės, skirtų vandenilio gavybos, saugojimo ir kuro elementų
technologijų ir analizės įranga, kuri sudaro sąlygas tenkinti būsimus Lietuvos ūkio poreikius naujų
ţinių generavimu, taip pat leidţia sėkmingai konkuruoti vandenilio energetikos tyrimų srityje ES
mastu. Centre atliekami tyrimai skatina ekologiškai švarios energetikos pagrindų kūrimą, nes
vandenilio kuro elementų bei metalų hidridų, skirtų vandenilio saugojimui, technologijos neteršia
aplinkos, o tokių technologijų naudojimo augimas maţina aplinkos uţterštumą.

10

Nacionalinė darnaus vystymosi švietimo 2007–2015 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. spalio 2 d. nutarimu Nr. 1443 (Ţin.2007, NR. 106-4348 ).
11
Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d.
nutarimu Nr. 1160 (Ţin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).
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Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Dvigubo finansavimo prevencija įgyvendinant prioriteto projektus vykdoma:
- parengiamajame planinio projekto atsiradimo etape iki patvirtinant projektų aprašymus
ekspertai perţiūri planuojamas vykdyti veiklas ir įrangos sąrašus, patikrina, ar nesikartoja projekto
veiklos su BPD 2004–2006 m. periode įgyvendintais projektais. Jeigu praėjusio periodo ir 2007 –
2013 m. laikotarpio projekto veiklos yra panašios, vertinama, ar nesikartoja veiklų aprašymas
teikiamame planiniame projekte su 2004–2006 m. vykdytomis ir
galutinėse ataskaitose
nurodytomis įgyvendintomis veiklomis, taip pat planuojami pasiekti rodikliai su jau 2004-2006 m.
periode pasiektais rodikliais;
- projektų paraiškų vertinimo metu pagal atsakymus į dvigubo finansavimo rizikai nustatyti
skirtus vertintojų patikros lapų klausimus tikrinama, ar vertinamuose projektuose nėra dvigubo
finansavimo rizikos;
- projekto įgyvendinimo metu dvigubo finansavimo rizika tikrinama pagal SFMIS2007
teikiamą informaciją apie kartu su mokėjimo prašymais apmokėti teikiamas sąskaitas.
Informacija dėl dvigubo finansavimo rizikos tikrinama remiantis SFMIS2007 duomenimis,
turimais Norvegijos finansinio mechanizmo sutarčių sąrašais ir pareiškėjo paraiškos B dalyje
teikiama informacija apie anksčiau įgyvendintus ar įgyvendinamus su vertinama paraiška susijusius
projektus.
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Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
13 lentelė. 3 uţdavinys „Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai

(MTTP projektų
skaičius (įmonių
mokslinių tyrimų ir
technologinės
plėtros veikla))

Pasiekimas

0

0

173

NA

NA

NA

NA

NA

NA

173
120

Tikslas
42
Pradinis taškas
Rezultato rodikliai

(Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų))

Pasiekimas

0

0

7,2

NA

NA

NA

NA

NA

7,2
57

Tikslas
Pradinis taškas

NA

9,2

MTTP projektų skaičius (įmonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla) – skaičiuojamos įgyvendinamos sutartys.
Pritraukta privačių investicijų (mln. litų) – 7,2 mln. eurų (4,9 mln. Lt) projekto vykdytojo įnašas š tiesiogines ir netiesiogines projekto išlaidas
(privatus įnašas).
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14 lentelė. 4 uţdavinys „Pagerinti ţinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Iš viso

2015

Produkto rodikliai
(MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektų skaičius)

Pasiekimas

0

0

14

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

14
40

11
Rezultato rodikliai

(Naujai sukurtų
technologinių įmonių
skaičius)*

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas
*

NA

0
15

4

pagal pasirašytas sutartis numatyta sukurti 53 naujos technologinės įmonės, vadinasi rezultato rodiklis bus pasiektas ir viršytas.
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FINANSINĖ PAŢANGA
15 lentelė.
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma (eurais)

Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse
nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)

Iš viso

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš vykdytojo ir
ES fondų lėšos
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma

1 prioritetas „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“
Uţdavinys
VP2-1.3
„Padidinti
MTTP veiklos
aktyvumą
privačiame
sektoriuje―
Uţdavinys
VP2-1.4
„Pagerinti ţinių
ir technologijų
sklaidos terpę,
skatinti verslo ir
mokslo
bendradarbiavi
mą MTTP
srityje―

9.448.964,00

4.984.944,47

0,00

4.464.019,53

78.610.073,57

39.808.916,94

0,00

38.801.156,63

289.581,74

282.817,12

0,00

6.764,62

6.768.158,60

6.421.542,23

0,00

346.616,37
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Kokybinė analizė
16 lentelė. Finansinių ir fizinių Ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto rodiklių pasiekimų
santykis.
3 uţdavinys

Deklaruotinų
išlaidų, kurios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos buvo
įtrauktos į paramos
gavėjų pateiktus
mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)

Produkto rodikliai

Iš viso

9.448.964,00

289.581,74

ES lėšos

4.984.944,47

282.817,12

0,00

0,00

4.464.019,53

6.764,62

173

-

-

14

Pritraukta privačių
investicijų (mln. eur)

7,2

-

Naujai sukurtų
technologinių įmonių
skaičius

-

0

LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų suma

MTTP projektų skaičius
(įmonių mokslinių tyrimų
ir technologinės plėtros
veikla)
MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektų skaičius

Rezultato rodikliai

4 uţdavinys

Pagal 3 uţdavinį iki 2009 m. pabaigos buvo gautos 426 paraiškos 165,35 mln. eurų sumai.
Sudarytos 173 sutartys 64,598 mln. eurų sumai. Išmokėta 9,796 mln. eurų.
Pagal pasirašytas sutartis numatoma pritraukti privačių investicijų uţ 38,5 mln. eurų (t.y. 67,54
procentai rodiklio tikslo).
Pagal 4 uţdavinį iki 2009 m. pabaigos buvo gautos 29 paraiškos 11,74 mln. eurų sumai.
Sudaryta 14sutarčių 6,42 mln. eurų sumai. Išmokėta 0,45 mln. eurų.
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27 Paveikslas. MTTP priemonių įgyvendinimo būklė

Iki 2009 m. pabaigos buvo sukontraktuota 24,54 procentai 3 uţdaviniui numatytų lėšų.
1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių įgyvendinimas 2009 m. siekė 36,83 procentus siektino ES fondų
lėšų naudojimo plano, tačiau pagal 2010 metų prognozes planuojama įgyvendinti jau 60,24
procentus siektino plano, o 2011 m. pasiekti 100 procentų.
Siekiant paskatinti 4 uţdavinio priemonių „Inoklaster LT―, bei „Inoklaster LT+― įgyvendinimą,
2009 m. lapkričio 3 d. buvo organizuotas seminaras, vieša konsultacija „Parama klasteriams:
sudėkime taškus ant i―
28 Paveikslas. Siektino ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymas
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Sutarčių, pasirašytų pagal priemones, kurios įgyvendina 3 uţdavinį „Padidinti MTTP veiklos
aktyvumą privačiame sektoriuje―, dalis pagal visus uţdavinius - 6,78 procentai. Tuo tarpu dalis
pagal deklaruotinas išlaidas – 2,79 procentai.
Sutarčių, pasirašytų pagal priemones, kurios įgyvendina 4 uţdavinį „Pagerinti ţinių ir
technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje―, dalis pagal
visus uţdavinius – 1,09 procentai. Tuo tarpu dalis pagal deklaruotinas išlaidas – 0,09 procentai
HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra
neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
Paţymėtina, kad skatinant tolygesnę ekonomikos plėtrą įvairiose Lietuvos teritorijose
projektams, įgyvendinamiems LRV pripaţintoje probleminėje teritorijoje arba ekonomikos augimo
centruose, suteikiami papildomi balai naudos ir kokybės vertinimo metu.
17 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
(regionai)

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)

Įgyvendinamų projektų skaičius*.

145.146,47
79
Alytaus
71.522,98
77
Marijampolės
71.522,98
77
Tauragės
71.522,98
77
Telšių
126.633,98
80
Utenos
82.895,32
77
Maţeikiai
106.812,34
78
Visaginas
*Projektų skaičius pagal pasirašytas sutartis (įtraukiant dar nebaigtus projektus).
Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
1 prioriteto 3 ir 4 uţdavinių poveikis darniai plėtrai yra neutralus. Tačiau galima teigti, kad
Ūkio ministerijos kuruojamos MTTP priemonės prisideda prie darnios plėtros principų
įgyvendinimo. Vykdomų projektų pagalba bus sukuriamos švaresnės technologijos, aplinkai
draugiškesni produktai ir pan. Taip pat, MTTP infrastruktūros kūrimas ir plėtra sudaro prielaidas
papildyti darnios plėtros principų įgyvendinimą.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo vykdoma dvigubo
tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencija:
Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmų programose aiškiai
apibrėţiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai.
Projektų vertinimo etape: vertinant paraiškas įgyvendinančiosios institucijos turi įsitikinti,
kad tos pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių. Todėl su paraiška būtina gauti
informaciją, kad galėtum įvertinti dvigubo finansavimo riziką. Projektai, kurie panašias veiklas jau
yra įgyvendinę arba įgyvendina identifikuojami kaip rizikingesni dvigubo finansavimo poţiūriu
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todėl jiems taikomos išsamesnės kontrolės procedūros. Informacija apie kitą gautą finansavimą
pateikiama paraiškos B dalyje, taip pat duomenys gali būti gaunami iš SFMIS.
Projektų įgyvendinimo etape: numatyta, kad pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdo
įgyvendinančiosios institucijos, tikrindamos projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo,
paslaugų sutartis, mokėjimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus inicijuodama
papildomą sukurtų produktų ekspertizę ir pan.; bus kaupiama informaciją apie įgyvendinant
projektus nustatytus paţeidimus dėl dvigubo finansavimo.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui
10 Ūkio ministerijos administruojamų priemonių, tame tarpe 3 MTTP priemonėse, numatytas
rezultato ar produkto rodiklis yra darbo vietų sukūrimas. 2009 m. gruodţio 31 d. duomenimis pagal
pasirašytas sutartis numatoma sukurti 548 darbo vietas, iki metų pabaigos jau buvo sukurta 61
darbo vieta.
18 lentelė. Sukurtų darbo vietų skaičius
Pavadinimas

Veiksmų programų
priede numatyta
pasiekti rodiklio
reikšmė

Sutartyje nurodyta
planuojama pasiekti
reikšmė

iki 2009.12.31 dienai
sukurtos darbo vietos

sukurta ilgalaikių tyrėjų
ir pagalbinio personalo
darbo vietų

60

406,5*

54

100

0

0

50

141,5

7

20

0

0

sukurtos ilgalaikių tyrėjų
ir pagalbinio personalo
darbo vietos per 3 metus
po projekto
įgyvendinimo

* Skaičiuojamos tiesiogiai dėl projekto įgyvendinimo sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo
vietos. Tyrėjų darbo vietos – Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005), 2 pozicijoje, apibrėţtos darbo
vietos. Pagalbinio personalo darbo vietos – Lietuvos profesijų klasifikatoriuje (LPK-2005), 3 pozicijoje,
apibrėţtos darbo vietos.
3.1.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms įveikti
Prioriteto lėšų įsisavinimo sparta didţiąja dalimi priklauso nuo Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) programoms įgyvendinti numatytų projektų įgyvendinimo spartos.
Švietimo ir mokslo ministerijai kartu su įgyvendinančiąja institucija siūloma aktyviai kontroliuoti
slėnių projektų įgyvendinimo eigą bei suteikti techninę pagalbą rengiant viešųjų pirkimų dokumentaciją,
mokėjimo prašymus, sprendţiant kitas su projektų įgyvendinimu susijusias problemas.
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Siekiant uţtikrinti ES struktūrinės paramos priemonių lėšų panaudojimo spartą bei kilus pagrįstų
abejonių dėl Ūkio ministerijos administruojamų prioritetą įgyvendinimo priemonėms numatytų lėšų
panaudojimo, planuojama minėtas lėšas perskirstyti.
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3.2. 2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 2 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
19 lentelė. 1 uţdavinys „Padidinti įmonių produktyvumą―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
(Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ
projektus, skaičius)

Pasiekimas

0

0

606 (iš jų 484
MVĮ)

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

606 (iš
jų 484
MVĮ)
300, iš
jų 250
(MVĮ)

51
Pradinis taškas
Rezultato rodikliai
(Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Pasiekimas

0

0

44,2

NA

173

Tikslas
Pradinis taškas

44,2

98

Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus, skaičius (įmonių mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veikla) –
skaičiuojamos įgyvendinamos sutartys.
Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų) – 44,2 mln. eurų (152,61 mln. Lt) projekto vykdytojo įnašas į tiesiogines ir netiesiogines projekto
išlaidas (privatus įnašas).
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20 lentelė. 2 uţdavinys „Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
(Verslo aplinkos
gerinimo projektų
skaičius)

Pasiekimas

0

0

NA

6

NA

NA

NA

NA

NA

6
120

NA

NA

NA

NA

NA

0

Tikslas
Pradinis taškas

39

Rezultato rodikliai
(Struktūrinių fondų
lėšomis paremtuose
inkubatoriuose
veikiančių įmonių
skaičius)

Pasiekimas

0

0

0

NA

70

Tikslas
Pradinis taškas

20

Rodiklio „Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius― - skaičiuojamos įgyvendinamos sutartys. Rodiklio pasiekimai neţymūs, nes 2009 m. pagal
priemonę „Asistentas-2― nebuvo pradėti įgyvendinti projektai ir buvo panaikinta priemonė „Asistentas-1―. Dėl pastarosios prieţasties rodiklis gali būti
nepasiektas.
Rodiklis „Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose inkubatoriuose veikiančių įmonių skaičius― nėra pasiektas, nes 2009 m. pagal priemonę „Asistentas2― nebuvo pradėti įgyvendinti projektai.
21 lentelė. 3 uţdavinys „Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
(Finansų inţinerijos
priemonėmis paremtų
SVV subjektų
skaičius)

Pasiekimas

0

0

370

NA

Tikslas
Pradinis taškas

346 (2006)**

Rezultato rodikliai

75

NA

NA

NA

NA

NA

370
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Rodikliai
(Finansų inţinerijos
priemonėmis
pritrauktos privačios
investicijos (mln.
eurų)

Pasiekimas

2007

2008
0

0

2009

2010

0.65

NA

2011
NA

2012
NA

2013
NA

2014
NA

2015
NA

Iš viso
0.65
380

Tikslas
55,8 (2006) ***

Pradinis taškas

* Finansų inţinerijos priemonėmis paremtas SVV subjektas – SVV subjektas, kuriam finansinis tarpininkas pagal su SVV subjektu sudarytą
sutartį išmokėjo bent dalį lėšų į SVV subjekto sąskaitą arba investavo į akcinį kapitalą arba iš dalies akcinį kapitalą. Sumuojamos finansinių tarpininkų
su finansų inţinerijos priemonėmis paremtais SVV subjektais pasirašytos sutartys (jei su tuo pačiu SVV subjektu sudarytos kelios sutartys,
sumuojamos visos sutartys).
**Įmonės, kurioms UAB „Investicijų ir verslo garantijos― suteiktos paskolų garantijos.
*** su UAB „Investicijų ir verslo garantijos― garantija suteiktos paskolos.
2009 m. prie 3 uţdavinio „Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių― rodiklių pasiekimo prisidėjo tik INVEGOS fondo
priemonės. Daugiausia kreditų buvo suteikta per šio fondo priemonę „Maţų kreditų teikimas― (358 kreditai), kuri yra finansuojama tik EAVP lėšomis
ir, atsiţvelgiant į sudėtingą ekonominę situaciją 2009 m., bankų nebuvo prašoma savo lėšomis prisidėti prie priemonės įgyvendinimo. Tačiau nuo
2009 m. pabaigos buvo pradėta įgyvendinti nauja INVEGOS fondo priemonė – „Atviras kreditų fondas―. Pagal šią priemonę bankai papildomai
prisideda prie priemonės įgyvendinimo ne maţiau kaip 25 proc. savo lėšų.
Iš viso prie šio uţdavinio rodiklių pasiekimo prisideda 2 priemonės „Kontroliuojantieji fondai― ir „Garantijų fondas―. Šių priemonių instrumentai
kuriami ir keičiami atsiţvelgiant į EAVP tikslus, nacionalinių teisės aktų nuostatas ir rinkos poreikį. Pakeitus priemonių instrumentus, tikėtina, kad
produkto rodiklis „Finansų inţinerijos priemonėmis paremtų SVV subjektų skaičius― gali būti nepasiektas.
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22 lentelė. 4 uţdavinys „Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
(Investicijoms
paruoštų viešųjų
teritorijų plotas (ha)

Pasiekimas

0

0

NA

0

NA

NA

NA

NA

NA

0
400

NA

NA

NA

NA

NA

0

Tikslas
Pradinis taškas

170

Rezultato rodikliai
(Pritraukta privačių
investicijų (mln. litų)

Pasiekimas

0

0

NA

0

144

Tikslas
Pradinis taškas

116

Per 2009 m. rodikliai nebuvo pasiekti. Projektai dar tik pradėti įgyvendinti.
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FINANSINĖ PAŢANGA
23 lentelė.
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma (eurais)

Uţdaviniai

Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo (BF)
lėšų suma

Iš viso

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
ES fondų lėšos
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo (BF)
lėšų suma

2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“
Uţdavinys VP2-2.1
„Padidinti įmonių
produktyvumą―
Uţdavinys VP2-2.2
„Padidinti veikiančių
įmonių gyvybingumą ir
paskatinti verslumą―
Uţdavinys VP2-2.3
„Pagerinti SVV subjektų
priėjimą prie finansavimo
šaltinių―
Uţdavinys VP2-2.4
„Pritaikyti viešąsias
teritorijas investicijoms
pritraukti―

42.992.211,3714.935.579,93

0,00

28.056.631,44

172.072.003,42

65.957.193,03

0,00

106.114.810,39

1.227.667,19 1.224.932,47

0,00

2.734,72

4.921.205,69

4.914.046,57

0,00

7.159,12

277.222.232,4277.222.232,4
7
7

0

0

415.025.486,56

335.379.981,46

79.645.505,10

0

2.429.653,68 2.010.295,45

419.358,23

0,00

19.492.540,26

14.254.801,28

2.973.626,67

2.264.112,31
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Kokybinė analizė
24 lentelė. Finansinių ir fizinių ŪM administruojamų 1 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
2 uţdavinys

3 uţdavinys

4 uţdavinys

Iš viso

42.992.211,37

1.227.667,19

277.222.232,48

2.429.653,68

ES lėšos

14.935.579,93

1.224.932,47

277.222.232,48

2.010.295,45

0,00

0,00

0

419.358,23

28.056.631,44

2.734,72

0

0,00

606

-

-

-

Verslo aplinkos
gerinimo projektų
skaičius

-

6

-

-

Finansų inţinerijos
priemonėmis paremtų
SVV subjektų skaičius

-

-

370

-

Investicijoms paruoštų
viešųjų teritorijų plotas
(ha)

-

-

-

0

44,32

-

-

0

Struktūrinių fondų
lėšomis paremtuose
inkubatoriuose
veikiančių įmonių
skaičius

-

0

-

-

Finansų inţinerijos
priemonėmis
pritrauktos privačios
investicijos (mln.
eurų)

-

-

0,65

-

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma
(eurais)

1 uţdavinys

LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų
suma
Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ
projektus, skaičius

Produkto
rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Rezultato
rodikliai

1 uţdavinys. Pagal šiuo metu sudarytas sutartis numatyta, kad per projektų įgyvendinimo
laikotarpį bus pritraukta 111 mln. eurų privačių investicijų, kas sudaro 64 procentus rodiklio
„Pritraukta privačių investicijų― dalies.
2 uţdavinys. Iki 2009 m. pabaigos buvo gauta 10 paraiškų 10,033 mln. eurų sumai. Sudarytos 6
sutartys 4,914 mln. eurų sumai. Išmokėta 1,378 mln. eurų (9,6 procentai priemonei skirtų lėšų).
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3 uţdavinys. 2009 m. buvo įsteigtas antrasis kontroliuojantysis fondas – INVEGOS fondas,
kurio valdytoju buvo paskirta uţdaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos― (toliau –
INVEGA). Pagal pasirašytą Finansavimo sutartį 2009 m. INVEGA paskelbė kvietimus finansinių
tarpininkų, norinčių įgyvendinti SVV subjektų finansavimui skirtas priemones, atrankai. INVEGA
įvertino finansinių tarpininkų pateiktas paraiškas bei atrinko patraukliausius pasiūlymus pateikusius
bankus. Šiuo metu INVEGOS fondas įgyvendina dvi finansų inţinerijos priemones: „Maţų kreditų
teikimas – 2 etapas― ir „Atviras kreditų fondas―. Iš viso šioms priemonėms skirta 57.924.003,71
EUR, pasirašyta 11 sutarčių su finansiniais tarpininkais (bankais). Bankai su SVV subjektais
pasirašė 422 paskolų sutartis uţ 31 392 087,29 EUR, iš kurių pagal 370 pasirašytas sutartis
įmonėms išmokėta 26.067.634,38 EUR.
2008 m. įsteigtas JEREMIE kontroliuojantysis fondas yra labiausiai paţengęs EIF valdomas
JEREMIE projektas Europoje. 2009 metų pradţioje dėl blogėjančių ekonominių sąlygų ir
kreditavimo krizės Ūkio ir Finansų ministerijos nusprendė skirti papildomų lėšų finansų inţinerijos
priemonėms ir padidinti JEREMIE kontroliuojantįjį fondą iki 290 mln. EUR. 2009 metais EIF
paskelbė 3 kvietimus finansiniams tarpininkams teikti pasiūlymus, pagal kuriuos gauta 31 paraiška.
Išsamiai įvertinus paraiškas, atrinkti ir patvirtinti 7 finansiniai tarpininkai. Pirma sutartis su
finansiniu tarpininku pasirašyta 2009 spalį, kitas planuojama pasirašyti 2010 m. pirmoje pusėje.
Ūkio ministerijai atlikus viešąjį pirkimą, 2009 m. rugpjūčio 31 d. buvo pasirašyta trišalė
sutartis dėl Garantijų fondo finansavimo tarp Ūkio ministerijos, Finansų ministerijos ir INVEGA.
Šiam projektui skirta 37.360.982,39 EUR. 2009 m. Garantijų fondo portfelis nebuvo formuojamas.
Priemonei „Dalinis palūkanų kompensavimas―, kuri papildo finansų inţinerijos
priemones, iš viso skirta 30.120.481,93 EUR. 2009-12-31 panaudota 3.531.314,96 EUR t.y. 11,72
proc. lėšų, priimta 1390 sprendimų finansuoti SVV subjektus iš numatytų visam priemonės
įgyvendinimo periodui 2400 t.y. 57,92 proc. Priemonė „Dalinis palūkanų kompensavimas―
įgyvendinama sėkmingai. Tikėtina, kad iki programavimo periodo pabaigos pavyks pasiekti
numatytas produkto rodiklio (papildomas, ne EAVP rodiklis) reikšmes.
Apibendrinant 2 prioriteto įgyvendinimą, paţymėtina, kad iki 2009 m. pabaigos buvo
sukontraktuota 31,96 procentai 1 uţdaviniui numatytų ES lėšų, 15,49 procentų 2 uţdaviniui
numatytų ES lėšų, 100 procentų 3 uţdaviniui numatytų ES lėšų ir 45,06 procentai 4 uţdaviniui
numatytų ES lėšų.
29 paveikslas. 2 prioriteto uţdaviniams skirtos ES lėšos ir kiekvienam uţdaviniui tenkanti pasirašytų
sutarčių ES lėšų suma.
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30 paveikslas. Eklaruotinų išlaidų (ES lėšos), kurios iki 2009 m. pabaigos buvo įtrauktos į paramos
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, sumos pagal 2 prioriteto uţdavinius, t.y. koks procentas tenka
kiekvienam uţdaviniui

31 Paveikslas. 2 prioriteto Ūkio ministerijos priemonių deklaruotinų išlaidų (ES lėšos), pasiskirstymas
pagal uţdavinius.

2 prioriteto įgyvendinimas 2009 m. siekė 96,44 procentus siektino ES fondų lėšų naudojimo
plano, pagal 2010 metų prognozes planuojama įgyvendinti 99,06 procentus siektino plano.
Paţymėtina, kad siekiant paspartinti ES lėšų panaudojimą buvo palengvintos projektų
finansavimo sąlygos: leistas avansinis mokėjimas, padidintas finansavimo intensyvumas,
palengvintos sąlygos dėl privataus indėlio lėšų uţtikrinimo.
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32 Paveikslas. Siektino ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymas.

HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
2 prioriteto poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
2 prioriteto poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
25 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
(regionai)

Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Maţeikiai
Visaginas

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
101.268,51+4.620.370,54=4.721.639.05
264.083,90+4.620.370,54=4.884.454,45
101.268,51+4.620.370,54=4.721.639,05
370.794,94+4.620.370,54=4.991.165,48
104.485,02+4.620.370,54=4.724.855,56
350.018,51+4.620.370,54=4.970.389,05
101.268,51+4.620.370,54=4.721.639,05

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
2 prioriteto poveikis darniai plėtrai yra neutralus.
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JEREMIE įgyvendinimas
Finansų
inţinerijos
projekto
pavadinimas

Taikomas
instrumentas

Finansų inţinerijos
projekto vertė nurodyta
Projekto administravimo
ir finansavimo sutartyje
(eurais)
ES lėšos

1 projektas
JEREMIE
kontroliuojanty
sis fondas

2 projektas
INVEGOS
fondas

3 projektas
Garantijų
fondas

LR
valstybės
biudţeto
lėšos

Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma (eurais)
ES lėšos
LR
valstybės
biudţeto
lėšos

Rezultatų rodiklių reikšmės*

Produkto rodiklių reikšmės*

Produkto
rodikliai

Pasiekta

Planuoja
ma iki
2015

Rodikliai

Pasiekta

Planuojam
a iki 2015

finansuojamo
rizikos
pasidalinimo
priemonė
(paskolos);
portfelinės
garantijos;
rizikos kapitalo
fondai;
• bendro
investavimo
fondas „verslo
angelai
2 paskolų
priemonės –
maţų kreditų
schema ir atviras
kreditų fondas

209.974.51
3,44

79.645.505,
10

209.974.513, 0
44

1. Finansų
0
inţinerijos
priemonėmis
paremtų SVV
subjektų
skaičius

846-1975

1. Finansų
inţinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos
(mln. eurų)

0

202,15

57.924.003
,71

0

57.924.003,7 0
1

1. Finansų
370
inţinerijos
priemonėmis
paremtų SVV
subjektų
skaičius

400

0,65

7,24

garantijos

37.360.982
,39

0

5.792.400,37 0

1. Finansų
0
inţinerijos
priemonėmis
paremtų SVV
subjektų
skaičius

1100

1. Finansų
inţinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos
(mln. eurų)
1. Finansų
inţinerijos
priemonėmis
pritrauktos
privačios
investicijos
(mln. eurų)

0

140, 17
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Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Siekiant išvengti dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo vykdoma dvigubo
tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevencija:
Programavimo etape: nustatant investavimo kryptis, t. y.: veiksmų programose aiškiai
apibrėţiami panašių veiklų atskyrimo tarp skirtingų priemonių ir finansavimo šaltinių kriterijai.
Projektų vertinimo etape: vertinant paraiškas įgyvendinančiosios institucijos turi įsitikinti,
kad tos pačios projektų veiklos nebus finansuojamos iš kelių šaltinių. Todėl su paraiška būtina gauti
informaciją, kad galėtum įvertinti dvigubo finansavimo riziką. Projektai, kurie panašias veiklas jau
yra įgyvendinę arba įgyvendina identifikuojami kaip rizikingesni dvigubo finansavimo poţiūriu
todėl jiems taikomos išsamesnės kontrolės procedūros. Informacija apie kitą gautą finansavimą
pateikiama paraiškos B dalyje, taip pat duomenys gali būti gaunami iš SFMIS.
Projektų įgyvendinimo etape: numatyta, kad pirminę dvigubo finansavimo kontrolę vykdo
įgyvendinančiosios institucijos, tikrindamos projekto vykdytojo sudaromas rangos, tiekimo,
paslaugų sutartis, mokėjimo prašymus, atlikdama projektų patikras vietoje, prireikus inicijuodama
papildomą sukurtų produktų ekspertizę ir pan.; bus kaupiama informaciją apie įgyvendinant
projektus nustatytus paţeidimus dėl dvigubo finansavimo.
Pagal vykdomą priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas― tinkamos išlaidos yra
sumokėtos paskolos palūkanos. Siekiant tinkamai vykdyti dvigubo finansavimo prevenciją
atliekami šie išankstinės prevencijos veiksmai ir procedūros:
- Pareiškėjas pildydamas prašymą iš dalies kompensuoti palūkanas pagal priemonę „Dalinis
palūkanų kompensavimas― deklaruoja, ar palūkanos yra kompensuojamos ir/ar numatyta jas
kompensuoti pagal kitas paramos priemones, jei kompensuojamos - ar palūkanų kompensacijos
dydis neviršys 50 proc. sumokamų palūkanų (prašymo 11 punktas). Teigiamas sprendimas iš dalies
kompensuoti palūkanas pagal priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas― priimamas tik
pareiškėjui deklaravus, kad palūkanos nėra ir nenumatyta jas antrą kartą kompensuoti iš kitų
paramos šaltinių.
- Jei projektui numatyta skirti kita parama iš ES lėšų ar nacionalinių lėšų, iki sprendimo dėl
palūkanų kompensavimo priėmimo pareiškėjas turi pateikti visas paramos sutartis bei sprendimus
dėl paramos skyrimo, kurie susiję su šio vykdomo projekto finansavimu. Iki sprendimo priėmimo
atliekama vertinimo procedūra, kurios metu įvertinama, ar pagal pateiktus dokumentus ir
sprendimus yra galimybė pareiškėjui gauti tų pačių išlaidų dvigubą finansavimą. Jei pateiktos
sutartys bei sprendimai patvirtina, kad pareiškėjui yra skirtas paskolų palūkanų kompensavimas iš
kitų finansavimo šaltinių, priimamas sprendimas nekompensuoti paskolos palūkanas pagal
priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas―. Ir šis sprendimas galioja visą projekto vykdymo
laikotarpį (paskolos grąţinimo laikotarpį).
- prieš atliekant mokėjimus, tikrinama, kad kompensuojama palūkanų suma būtų sumokėta
tiesiogiai pareiškėjo (uţ pareiškėją sumokėtos palūkanos nėra kompensuojamos). Palūkanos
kompensuojamos pagal banko, o ne pagal pareiškėjo pateiktus duomenis. Banko teikiamų duomenų
(ataskaitų) teisingumas tikrinimas periodinių atrankinių patikrų metu.
- apie suteiktą de minimis pagalbą palūkanų kompensavimo forma paţymima Konkurencijos
tarybos administruojamame Suteiktos nereikšmingos de minimis pagalbos registre, taip pat
informacija periodiškai teikiama ir skelbiama interneto puslapyje www.esparama.lt, taip pat apie
suteiktą de minimis pagalbą ir jos dydį bei šaltinius informuojamas kiekvienas pareiškėjas raštu.
Informacija apie kryţminį finansavimą
2009 m. kryţminis finansavimas numatytas tik vienoje Ūkio ministerijos administruojamoje
šio prioriteto priemonėje - „Invest LT+―. Šios priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše,
patvirtintame 2009 m. gruodţio 10 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-672 (Ţin.,
2010, Nr. 148-6634), yra numatyta galimybė taikyti kryţminį finansavimą darbuotojų specialiojo
mokymo organizavimo paslaugų pirkimui, tačiau 2009 m. nebuvo sudarytas valstybės projektų
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sąrašas pagal šią priemonę ir priemonė nubuvo pradėta įgyvendinti, todėl kryţminio finansavimo
lėšos nebuvo skirtos.
2010 m. planuojame keisti priemonės „Asistentas-3― projektų finansavimo sąlygų aprašą,
kuriame numatytume galimybę taikyti kryţminį finansavimą priemonės veikloms, kurios susijusios
su mokymais ir metodikų parengimu.
3.2.2. Reikšmingos problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms įveikti

EIF susidūrė su kliūtimis įgyvendinant portfelinių garantijų priemonę per JEREMIE
kontroliuojantįjį fondą. Po ilgai trukusių diskusijų dėl išlaidų tinkamumo pagal portfelinių garantijų
priemonę su Regioninės politikos generalinio direktorato atstovais, Europos Komisija pateikė
išaiškinimus, dėl kurių EIF sustabdė paskelbtos priemonės įgyvendinimą ir pradėjo kurti atnaujintą
finansinį instrumentą, atspindintį Europos Komisijos pateiktus išaiškinimus.
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3.2. 3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“
Informacinio visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės administruojamų 3 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo
analizė
27 Lentelė. 1 uţdavinys Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje
Rodikliai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Iš viso
Produkto rodikliai
Paremtų interaktyvių
elektroninių viešųjų
paslaugų skaičius
Paremtų projektų,
skirtų elektroninio
verslo plėtrai, skaiči

Pasiekimas

0

0

30

NA

NA

NA

NA

NA

NA

100

Tikslas
Pradinis taškas

24

Pasiekimas

0

0

0

-

-

-

-

-

-

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

30

10

0
Rezultato rodikliai

Gyventojų,
besilankančių viešųjų
institucijų interneto
svetainėse, dalies
padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu).
Verslo įmonių,
pardavinėjančių prekes

12

0

0

8

8

Pasiekimas

NA

40
Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

1512
0

0

0

NA

Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
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NA

NA

NA

NA
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Rodikliai
ir paslaugas internetu,
dalies padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu).

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso
25

Tikslas

Pradinis taškas

1513

Paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos. Pagal kiekvieną priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės
viešosios paslaugos, t.y. elektroninės viešosios paslaugos, kurias teikiant elektroniniu būdu vyksta sąveika tarp paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo
(paslaugų gavėjui kreipiantis dėl paslaugos suteikimo, teikiant reikalingus duomenis ir/ar informaciją, gaunant paslaugos rezultatą ir kt.). Paremtos
paslaugos šiame rodiklyje apibrėţiamos kaip atitinkamų priemonių lėšomis įdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninės viešosios
paslaugos.
Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo plėtrai, skaičius. Šiuo metu šio rodiklio įgyvendinimo stebėsena nevykdoma, nes projektų,
siekiančių šio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu).
Gyventojai – visi 16–74 m. amţiaus Lietuvos gyventojai, apsilankę bent vienos viešosios institucijos interneto svetainėje bent kartą per pastaruosius 12
mėn. Viešųjų institucijų interneto svetainės šiame rodiklyje apibrėţiamos, kaip valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldos institucijų, įstaigų ir
įmonių, sveikatos prieţiūros įstaigų, kultūros įstaigų, mokslo ir studijų institucijų interneto svetainės. Skaičiuojant šį rodiklį, stebimas gyventojų,
besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas, lyginant su pradiniu (2005 m.) rodikliu. Dauguma projektų, gavusių
finansavimą pagal Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros
plėtra―, buvo pabaigti įgyvendinti 2008 m. pabaigoje, o naujojo programavimo laikotarpio projektai 2008-2009 m. tik prasidėjo, tačiau prie rodiklio
augimo prisideda ne tik pabaigtų praėjusio laikotarpio projektų rezultatų naudojimas ir viešinimas, bet ir informacijos apie paramą gaunančius naujus
projektus sklaida, kuri skatina gyventojus domėtis naujomis elektroninių paslaugų teikiamomis galimybėmis.
. Prie šio
prioriteto uţdavinio rodiklio pasiekimo prisideda tik viena prioriteto įgyvendinimo priemonė „Elektroninis verslas―, tačiau 2009 m. laikotarpį ši
priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti (vėlavo strateginio dokumento, t.y. Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2015 metų programos, parengimo
darbai, programa patvirtinta tik 2009 m. gruodţio 18 d.), todėl uţdavinio rodiklio skaitinė reikšmė 0.

13
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28 lentelė. VP2-3.2 uţdavinys Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje
Rodikliai
2007
2008
2009
2010
2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1.

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

770

Tikslas
Pradinis taškas
2. Paremtų projektų,
susijusių su saugos
klausimais, skaičius

Pasiekimas

43014
0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
10

Tikslas
Pradinis taškas

0

215
Rezultato rodikliai

Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
paslaugų vartotojais,
dalies padidėjimas
(procentiniais
punktais, lyginant su
2005 metų rodikliu)
2. Interneto vartotojų,
internete

Pasiekimas

-

0

8

NA

NA

NA

NA

NA

NA

0
23

Tikslas
7216

8017

0

0

Pradinis taškas
0

0

Pasiekimas

NA

14

NA

Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
16
Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
17
Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas― atliekamo tyrimo ataskaita; 2008 m. rodiklis buvo 80 proc.
15
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susiduriančių su
saugos problemomis,
dalies sumaţėjimas
(procentiniais
punktais, lyginant su
2005 metų rodikliu)

20
Tikslas

Pradinis taškas

6018

. Miesteliai ir kaimai šiame rodiklyje apibrėţiami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu. Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo, šiame rodiklyje
apibrėţiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, įgyvendinus projektą, bus prijungti prie plačiajuosčio ryšio tinklo (t. y. kuriuose bus pastatyti tinklo
mazgai). 2008 m. rodiklis buvo pasiektas, įgyvendinus 2004-2004 m. struktūrinės paramos laikotarpiu vykdytą plačiajuosčio interneto ryšio kaimiškose
šalies vietovėse projektą. Atsiskaitomuoju periodu baigtų įgyvendinti naujų projektų nebuvo (projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, siekiančio šio rodiklio, finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. gruodţio 7 d., jo veiklos dar
tik pradedamos įgyvendinti), todėl skaitinė šio rodiklio reikšmė nurodoma tokia pati, kokia buvo 2008 m., t.y. prijungti 468 miesteliai ir kaimai.
. Šiuo metu šio rodiklio įgyvendinimo stebėsena nevykdoma, nes projektų, siekiančių
šio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo.
Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų
rodikliu). 2008 m. rodiklis buvo pasiektas, įgyvendinus 2004-2004 m. struktūrinės paramos laikotarpiu vykdytą plačiajuosčio interneto ryšio
kaimiškose šalies vietovėse projektą. Atsiskaitomuoju periodu baigtų įgyvendinti naujų projektų nebuvo (projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, siekiančio šio rodiklio, finansavimo ir administravimo sutartis buvo pasirašyta 2009 m. gruodţio 7 d.,
jo veiklos dar tik pradedamos įgyvendinti.
Interneto vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumaţėjimas. Šiuo metu šio rodiklio įgyvendinimo stebėsena
nevykdoma, nes projektų, siekiančių šio rodiklio, ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo. Duomenys apie šiuos rodiklius bus pradedami teikti pradėjus
įgyvendinti projektus, siekiančius minėto rodiklio. Atsiţvelgiant į tai, kad šio rodiklio pasiekimui buvo numatyta tik viena IVV prioriteto priemonė
„Informacinių technologijų sauga―, o šios priemonės lėšomis numatoma finansuoti projektus, skirtus svarbiausių valstybės informacinių sistemų
saugos uţtikrinimui, būtų tikslinga pakeisti rodiklio formuluotę į „Interneto vartotojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su viešosiomis
institucijomis saugumu, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)― (rodiklio įverčiai: 2005 m. – neţinoma; 2015 m. –
50 proc.), kuri geriau atitiktų numatomų įgyvendinti projektų pobūdį.

18

Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
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FINANSINĖ PAŢANGA
29 lentelė
Uţdaviniai

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma (eurais)
Iš viso
ES lėšos
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo ( lėšų suma
BF)
1.
Uţdavinys
„Plėtoti 2.733.571,42
2.323.535,70
410.035,72
0,00
elektroninius
sprendimus,
didinant viešojo sektoriaus
institucijų efektyvumą, ir
skatinti elektroninio verslo
iniciatyvas šalyje―
2. Uţdavinys „Sukurti
0,00
0,00
0,00
0,00
tolygią ir saugią elektroninių
tinklų infrastruktūrą šalyje―

93

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse
nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)
Iš viso

ES fondų
lėšos

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

30.295.529,02

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo (
BF)
5.326.472,74

35.622.001,76

60.501.863,70

51.426.584,15

8.096.396,33

978.883,23

0,00
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KOKYBINĖ ANALIZĖ
30 lentelė. Finansinių ir fizinių IVPK administruojamų 3 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis.

Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma
(eurais)

1 uţdavinys

Produkto
rodikliai

Rezultato
rodikliai

Iš viso
ES lėšos
LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų suma

Paremtų interaktyvių
elektroninių viešųjų
paslaugų skaičius

Miesteliai ir kaimai,
prijungti prie sukurto
plačiajuosčio tinklo
Paremtų projektų,
susijusių su saugos
klausimais, skaičius
Gyventojų, besilankančių
viešųjų institucijų
interneto svetainėse,
dalies padidėjimas
(palyginant su 2005 metų
rodikliu).

Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
paslaugų vartotojais,
dalies padidėjimas
(lyginant su 2005 metų
rodikliu)
Interneto vartotojų,
internete susiduriančių su
saugos problemomis,
dalies sumaţėjimas

2 uţdavinys
2.733.571,42
2.323.535,70

0,00*
0,00

410.035,72

0,00

0,00

0,00

30

-

0**

-

-

0

-

0

8

-

0**

-

-

0

-

0

* Prie antrojo uţdavinio rodiklių pasiekimo prisideda tik dvi prioriteto įgyvendinimo
priemonės, tačiau 2009 m. laikotarpį tik viena iš priemonių buvo pradėta įgyvendinti. Projekto
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, finansuojamo
priemonės „Plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklai― lėšomis, finansavimo ir administravimo sutartis
buvo pasirašyta tik 2009 m. gruodţio 7 d., todėl išmokėjimų 2009 m. laikotarpį nebuvo, o uţdavinio
rodikliai nepasiekti. Pagrindinės prieţastys, lėmusios įgyvendinimo pradţios vėlavimą, buvo šios:
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uţsitęsęs Completion Note gavimo procesas ir laiku nepakeisti Lietuvos teisės aktai, leidţiantys
skirti finansavimą didelės apimties projektui, Europos Komisijai dar nepriėmus sprendimo.
Nurodytos prieţastys išsamiau aptariamos paragrafe 3.3.2 Svarbiausios problemos.
** Prie šio prioriteto uţdavinio rodiklių pasiekimo prisideda tik viena prioriteto
įgyvendinimo priemonė, tačiau 2009 m. laikotarpį ši priemonė nebuvo pradėta įgyvendinti (vėlavo
strateginio dokumento, t.y. Elektroninio verslo plėtros skatinimo 2010-2015 metų programos,
parengimo darbai, programa patvirtinta tik 2009 m. gruodţio 18 d.), todėl uţdavinio rodiklių
skaitinės reikšmės 0.
Iš viso 2009 m. laikotarpiu į valstybės ir regionų projektų sąrašus įtraukta 70 projektų, kurių
bendra vertė siekia 126 226 344 eurų (Į Valstybės projektų sąrašus iš viso įtraukti 28 projektai uţ
120 667 266 eurų sumą ir į Regionų projektų sąrašus iš viso įtraukti 42 projektai uţ 5 559 078 eurų
sumą).
2009 m. laikotarpiu finansavimas skirtas 30 projektų įgyvendinimui uţ 98 491 151 eurų (18
valstybės projektų uţ 97 219 687 eurų sumą ir 12 regioninių projektų uţ 1 271 464 eurų sumą).
Pasirašyta 21 projekto finansavimo ir administravimo sutartis uţ 95 144 982 eurų (16
sutarčių uţ 94 668 654 eurų (valstybės projektų) ir 5 sutartys uţ 476 328 eurų sumą (regioniniai
projektai).
Lėšų įsisavinimo sparta neatitinka Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano. Remiantis
šiuo planu, akumuliuota kritinė pripaţintų deklaruotinomis Europos Sąjungos fondų lėšų suma 2009
m. buvo 46 706 tūkst. litų.
Vertinant projektų įgyvendinimo eigą ir įvykdytus pirkimus, galima tvirtinti, kad lėšos pagal
šias priemones bus sėkmingai įsisavintos iki programavimo laikotarpio pabaigos.
33 paveikslas. ES fondų lėšų panaudojimo plano vykdymas.
Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo plano vykdymo
ataskaita 2009 m. gruodžio 31 d.

14,000
12,000

13,526

13,526

Siektina ES fondų lėšų suma
numatyta naudojimo plane 2009
m. pabaigai

10,000

Kritinė ES fondų lėšų suma
numatyta naudojimo plane 2009
m. pabaigai

8,000
6,000

Nuo veiksmų programų
įgyvendinimo pradžios iki 2009
m. gruodžio 31 d. pasiekta

4,000
2,323

2,000
0,000
Mln. Eur
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34 paveikslas. Projektams skiriamo finansavimo lėšos
Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetui skirtų ES
fondų lėšų kontraktavimas

Pagal 3 prioritetą numatyta
paskirstyti lėšų suma (Mln. Eur)

81,705
240,086

Projektams skirtas finansavimas
pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo
sutartis (Mln. Eur)

Per 2009 m. IVPK išmokėjo 7 projektų vykdytojams 2 813 943 eurų sumą. 2009 m.
deklaruotinomis Europos komisijai pripaţinta 2 733 571 eurų suma ir iš jų deklaruota Europos
komisijai 1 873 121 eurų lėšų suma.
Siekiant paspartinti lėšų įsisavinimą, buvo imtasi šių veiksmų: projektų finansavimo sąlygų
aprašuose įrašė nuostatą, įpareigojančią projektų vykdytojus pradėti pagrindinius viešuosius
pirkimus (pavyzdţiui, informacinės sistemos specifikacijos parengimo ir/ar informacinės sistemos
kūrimo bei techninės įrangos įsigijimo pirkimus), skirtus projektui įgyvendinti, iki projekto
finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo; rengiami mokymai pareiškėjams ir projekto
vykdytojams, sutrumpinti paraiškų dėl projektų įtraukimo į valstybės projektų sąrašus vertinimo ir
sutarčių derinimo terminai.
35 paveikslas.
Pasirašytų sutarčių tinkamų finansuoti išlaidų dalis pripažinta
tinkama deklaruoti Europos Komisijai

2,323
Projektams skirtas finansavimas
pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo
sutartis (Mln. Eur)

81,705

Pripažintų deklaruotinomis EK
tinkamų finansuoti projektų
išlaidų suma (Mln. Eur)
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HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Projektai, įgyvendinami pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems―, atitinka lyčių
lygybės ir nediskriminavimo politikos nuostatas.
Pasirenkant priemones, susijusias su lyčių lygybės ir nediskriminavimo politikos nuostatų
įgyvendinimu informacinės visuomenės plėtros srityje, vadovaujamasi „elektroninės įtraukties―
politikos pagrindiniu principu, t.y. kuriant elektronines paslaugas turi būti uţtikrinama (ten, kur yra
įmanoma), kad informacinės visuomenės nauda galėtų naudotis kiekvienas norintis, nepriklausomai
nuo negalios, išsilavinimo, amţiaus, lyties ir t.t. Pareiškėjai turi įvertinti Europos Sąjungos
iniciatyvas „elektroninės įtraukties― politikos srityje, tokias kaip IRT senstančioje visuomenėje,
elektroninis prieinamumas ir kt.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
Visi projektai, įgyvendinami pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems―, tiesiogiai
prisideda prie informacinės visuomenės plėtros ir daro šiems procesams tiesioginį poveikį.
Pavyzdţiui, įgyvendinus projektą „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo
elektroninės paslaugos― bus sudaryta galimybė elektroniniu būdu pateikti prašymą išduoti, pvz.
gimimo liudijimą ir gauti informavimą apie šios paslaugos atlikimą. Gyventojai taip pat galės
stebėti paslaugos atlikimo procesą, uţsisakyti, kad liudijimas būtų pateiktas nurodytu adresu, o
įdiegus elektroninį parašą būtų realizuota galimybė parsisiųsti elektroninį liudijimą.
Įgyvendinus projektą „Virtuali aklųjų biblioteka― regos negalią turintys ţmonės galės
internetu parsisiųsti, skaityti ir klausyti įgarsintas knygas, nereikės vykti į bibliotekas, o tai regos
negalią turintiems ţmonėms yra ypač aktualu. Galiausiai, maţuose miesteliuose bei kaimuose, kur
nėra regos negalią turintiems ţmonėms pritaikytų bibliotekų, tokia virtuali aklųjų biblioteka yra
ypač svarbi ir skatina ne tik informacinės visuomenės, tačiau ir regioninės plėtros ir sanglaudos
procesus.
Įgyvendinus projektą „Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema
bus sudaryta galimybė Lietuvos gyventojams ir uţsieniečiams vienoje interneto svetainėje,
centralizuotai gauti išsamią informaciją apie valstybiniuose miškuose esančius lankytinus objektus,
jų tikslią vietą, kaip nuvykti iki norimo objekto bei meteorologinę informaciją. Be to, verslo
subjektai bei gyventojai galės internetu operatyviai gauti informaciją apie medienos, miško ir
dekoratyvinių sodmenų pardavimą miškų urėdijose. Gyventojai ir verslo įmonės elektroniniu būdu
galės teikti informaciją apie esamą sanitarinę, priešgaisrinę padėtį miškuose, o medţioklės ūkio
subjektams ir gyventojams bus sudaryta galimybė rasti informaciją apie medţioklės ūkį
valstybiniuose miškuose.
Įgyvendinus projektą „Viešosios policijos paslaugos „Pranešimų policijai teikimas―
perkėlimas į elektroninę erdvę―, visi Lietuvos gyventojai, kur jie bebūtų, galės operatyviai ir
patogiai internetu pateikti pranešimus policijai.
Tai tik keli pavyzdţiai IVV prioriteto priemonių projektų, kurie plėtos visuomenei svarbias
ir reikalingas elektronines paslaugas.
Be to, Lietuvos informacinės visuomenės plėtros poţiūriu labai projektas „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―. Šis projektas kuria tolygiai ir
sklandţiai informacinės visuomenės plėtrai būtiną infrastruktūrą kaimiškose šalies vietovėse, taip
tiesiogiai prisidėdamas prie skaitmeninės įtraukties skatinimo ir informacinių technologijų
prieinamumo visiems šalies gyventojams didinimo.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
Visi projektai, įgyvendinami pagal prioritetą „Informacinė visuomenė visiems―, tiesiogiai
prisideda prie regioninės plėtros skatinimo, kadangi šių projektų dėka maţinami regioniniai
skirtumai – sukurtomis elektroninėmis paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos gyventojai,
nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietovės (taip pat tokių charakteristikų, kaip uţsiėmimas,
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išsilavinimas, pajamos, amţius ar kt.). Šių projektų rezultatai ypač naudingi geografiškai nutolusių
regionų gyventojams, jie vienodai prieinama tiek regioninių ekonomikos augimo centrų, tiek
probleminių teritorijų gyventojams.
Įgyvendinus projektą „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS)
diegimas Lietuvos muziejuose― bus sukurta informacinė sistema, kurioje bus talpinami
suskaitmeninti Lietuvos nacionalinių ir respublikinių muziejų eksponatai. Šie eksponatai (t.y. jų
suskaitmenintos kopijos: vaizdai, įrašai) bus prieinami internetu visiems, nepriklausomai nuo
gyvenamosios vietos. Tai prisidės prie geografinių ir ekonominių veiksnių nulemtos skaitmeninės
gyventojų atskirties maţinimo, skatins geografiškai tolygią informacinės visuomenės procesų raidą.
Įgyvendinus projektą „Virtualios elektroninio paveldo sistemos plėtra―, institucijose
saugomi kultūros paveldo objektai bus perkelti į elektroninę erdvę, taip apsaugant juos nuo turinio
sunykimo. Interneto portale www.epaveldas.lt šie suskaitmeninti kultūros paveldo objektai bus
pasiekiami visiems gyventojams, kurie galės su jais nuodugniai susipaţinti, nepriklausomai nuo jų
gyvenamosios vietovės ar kitų socio-ekonominių charakteristikų.
Atskirai paminėtina priemonė „Elektroninė demokratija: regionai―, kurios projektais
kuriamos elektroninės priemonės, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės
gyvenimo klausimais, teikti pastabas dėl vietos valdţios institucijų rengiamų teisės aktų, susipaţinti
su aktualia, lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdţios institucijų rengiamus ir priimtus
sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis. Pavyzdţiui, įgyvendinus projektą „Elektroninės
demokratijos priemonių diegimas Kalvarijos savivaldybėje―, jo metu sukurtos elektroninės
paslaugos sudarys sąlygas informacinės visuomenės plėtrai visoje Kalvarijos savivaldybėje:
savivaldybės atstovai galės internetu pateikti visuomenei klausimus, dėl kurių gyventojai kviečiami
balsuoti ir išreikšti savo nuomonę, viešins balsavimo rezultatus, o Kalvarijos gyventojai galės
internetu pareikšti nuomonę dėl įvairių Kalvarijos savivaldybės tarybos svarstomų ir priimamų
sprendimų.
31 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 5 regioniniuose ekonomikos augimo centruose.
Apskritys
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius.
(regionai)
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Visagino
Maţeikių

2,734 mln. Eur.**
2,734 mln. Eur.
2,734 mln. Eur.
2,734 mln. Eur.
2,734 mln. Eur.
2,734 mln. Eur.
2,734 mln. Eur.

16*+1
16
16
16
16+1
16
16

*Skaičiai nurodyti lentelėje buvo apskaičiuoti taip: 2009 m. laikotarpiu pasirašyta 21 projekto
finansavimo ir administravimo sutartį, iš kurių 5 buvo regioninių projektų sutartys ir 16
nacionalinių projektų sutarčių. Atsiţvelgiant į tai, kad nacionalinių projektų rezultatais gali naudotis
visi Lietuvos gyventojai nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos, tai lentelės skirsnyje
„Įgyvendinamų projektų skaičius― nurodytas skaičius 16, tačiau iš 5 regioninių projektų 2 projektai
įgyvendinami konkrečiuose regioniniuose ekonomikos augimo centruose, t.y. Alytaus ir Utenos
centruose, todėl šiose eilutėse nurodoma po papildomą projektą.
**Sumos sutampa, nes regioniniai projektai 2009 m. laikotarpiu nepatyrė išlaidų. Nurodyta
deklaruotinų išlaidų suma.

98

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
Visi projektai, įgyvendinami pagal prioritetą tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie darnios
plėtros skatinimo. Įgyvendinant šiuos projektus numatoma kurti vartotojui patogias, lengvai
pasiekiamas ir naudingas elektronines viešąsias paslaugas, plėtoti elektroninius sprendimus,
didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje,
bei sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje.
Įgyvendinamų projektų dėka išaugs įstaigų, įgyvendinančių projektus, veiklos efektyvumas,
kadangi finansavimo lėšomis kuriamos informacinės sistemos leis greičiau ir našiau aptarnauti
gyventojus ir/ar įmones, atlikti vidaus procedūras. Gyventojai ir įmonės galės patogiai, greitai,
nevykdami į konkrečią paslaugos suteikimo vietą uţsisakyti paslaugą, stebėti jos atlikimo procesą ir
paslaugą gauti. Paslaugų teikimas elektroniniu būdu didins jų prieinamumą, kokybę, skaidrumą bei
maţins jų suteikimo trukmę, leis taupyti paslaugos suteikimui ir gavimui reikalingus išteklius (tiek
iš paslaugos teikėjų, tiek iš jos gavėjų pusės – laiko, ţmogiškuosius, transporto ir kt.). Elektroninės
demokratijos plėtojimui skirti projektai didins gyventojų galimybes dalyvauti priimant svarbius jų
gyvenimui sprendimus, diskutuoti, keistis nuomonėmis, teikti pasiūlymus, tai didins visuomenės
dalyvavimą ir pilietinį sąmoningumą. Elektroninių ryšių infrastruktūros nuoseklus plėtojimas visoje
šalyje uţtikrins ne tik miestų, bet ir maţų miestelių bei kaimiškų vietovių gyventojų lygias
galimybes dalyvauti informacinės visuomenės procesuose, naudotis jos teikiamomis galimybėmis
visose jų gyvenimo srityse. Tokiu būdu projektai prisidės prie darnios plėtros vystymosi.
Pabrėţtina ir tai, kad šio prioriteto priemonės projektuose nėra numatyta veiksmų, kurie
darytų neigiamą poveikį aplinkai. Projektuose numatomos vykdyti veiklos nėra įtrauktos į LR
Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 1 ir 2 priedus, todėl galima teigti,
kad projektų veiklos neturi neigiamo poveikio aplinkosaugai (aplinkos kokybei ir gamtos
ištekliams, klimato kaitai, aplinkos apsaugai).
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Rizika, susijusi su dvigubu finansavimu, visų pirma vertinama projekto tinkamumo
finansuoti vertinimo etape. IVV prioriteto pareiškėjų prašoma Paraiškos dėl projekto finansavimo
specialiosios (B) dalies formoje pateikti informaciją apie planuojamo projekto veiklų galimas
sąsajas su ES programomis ir kitais finansavimo šaltiniais, nurodant kito projekto pavadinimą,
finansavimo šaltinį, vertę, įgyvendinimo laikotarpį ir pagrindţiant planuojamo projekto veiklų
atskyrimą nuo kito projekto veiklų. Vertinimo metu, vertindami projekto veiklų pobūdį ir
pareiškėją, vertintojai taip pat tikrina, ar neidentifikuota dvigubo finansavimo rizika pagal Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinio mechanizmo, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo
programos projektus.
Projektų įgyvendinimo etape tikrinama, ar deklaruojamos išlaidos nebuvo patvirtintos
tinkamomis:
- tikrinant informaciją SFMIS2007;
- tikrinant informaciją pagalbinėse mokėjimo prašymo patikros lapo lentelėse.
Informacija apie kryţminį finansavimą.
32 lentelė.
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
kryţminiam finansavimui tekusių
deklaruotinų lėšų suma (eurais)
0,00

0,00

Veiklos, kurioms buvo skirtos kryţminio finansavimo lėšos.

Mokymai, skirti darbuotojų gebėjimų prisitaikyti prie
pokyčių, kuriuos sąlygojo paslaugų perkėlimas į elektroninę
erdvę, ugdymui.
Metodikų ir darbo procedūrų aprašymų, susijusių su
paslaugų perkėlimu į elektroninę erdvę, rengimas.
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2009 m. išlaidų, susijusių su kryţminiu finansavimu, nebuvo.
3.3.2 Svarbiausios problemos
Pagrindiniai veiksniai, kurie turėjo neigiamos įtakos IVV prioriteto priemonių
įgyvendinimui 2009 m. periode, buvo šie:
Teisinė bazė – teisinė bazė nebuvo pritaikyta valstybės projektų planavimo būdui, t.y.
dalis IVV prioriteto priemonių negalėjo būti pradėtos įgyvendinti visa apimtimi ar nustatytu laiku,
nes nebuvo laiku parengti ir (ar) patvirtinti reikalingi teisės aktai. Pavyzdţiui, priemonių
„Elektroninės sveikatos paslaugos― ir „Elektroninės sveikatos paslaugos: regionai― įgyvendinimas
buvo nukeltas į 2010 m., nes laiku nebuvo patvirtinta „E. sveikatos sistemos 2009–2015 metų
plėtros programa―.
Teritorinio valdymo pertvarka - Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. gruodţio 9 d.
nutarimu Nr. XI-52 (Ţin., 2008, Nr. 146-5870) patvirtinus Lietuvos Respublikos Vyriausybės
programą ir jos III dalyje numačius teritorinio valdymo pertvarką, kurios metu 2011-2013 m.
planuojama įkurti regionus ir panaikinti apskritis, jų funkcijas perduodant savivaldybėms, iškilo
problema, ar dėl planuojamos teritorinio valdymo pertvarkos bus galima uţtikrinti 2006 m. liepos
11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos
regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) 57 straipsnio nuostatą, pagal kurią
valstybė narė arba vadovaujanti institucija turi uţtikrinti Europos Sąjungos fondų lėšomis
finansuojamų projektų veiklų tęstinumą bent 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos,
įgyvendinimą. Dėl šios prieţasties priemonės „Elektroninė demokratija: regionai― įgyvendinimo
paruošiamieji darbai uţtruko, nes nebuvo aišku, ar tikslinga skirti Europos Sąjungos struktūrinių
fondų finansavimą apskričių viršininkų administracijoms, kuomet jų numatomų įgyvendinti veiklų
tęstinumas nėra aiškus.
Uţtrukusios viešųjų pirkimų procedūros – uţtruko didţioji dalis projektų vykdytojų
paskelbtų viešųjų pirkimų, kas ţenkliai įtakoja lėšų įsisavinimą. Siekiant pašalinti šią prieţastį,
pareiškėjams organizuojami seminarai ir teikiamos konsultacijos, projektų vykdytojams teikiama
informacija, kaip paspartinti viešųjų pirkimų procedūras bei parengti kokybišką viešųjų pirkimų
dokumentaciją. Be to, IVPK į projektų finansavimo sąlygų aprašus įtraukė nuostatas,
įpareigojančias pareiškėjus iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pateikimo
pasirašymui Komitetui dienos pradėti pagrindinius viešuosius pirkimus (pavyzdţiui, informacinės
sistemos specifikacijos parengimo ir/ar informacinės sistemos kūrimo bei techninės įrangos
įsigijimo pirkimus), skirtus projektui įgyvendinti.
Uţtrukęs finansavimo skyrimas didelės apimties projektui – 2009 m. birţelio 26 d.
IVPK gavo CPVA parengtą IVV prioriteto įgyvendinimo priemonės „Plačiajuosčių elektroninių
ryšių tinklai― Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą Nr. 1,
siūlančią skirti finansavimą didelės apimties projektui „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra―, tačiau pagal tuo metu galiojančių Projektų
finansavimo ir administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m.
gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Ţin, 2008, Nr. 4-132), 17 punktą, IVPK negalėjo skirti
finansavimo didelės apimties projektui anksčiau negu Europos Komisija priims sprendimą dėl
didelės apimties projekto finansavimo. Pakeitus Projektų finansavimo ir administravimo taisykles ir
numačius galimybę skirti finansavimą projektui iki Europos Komisijos sprendimo priėmimo, IVPK
2009 m. lapkričio 23 d. skyrė finansavimą projektui „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra― įgyvendinti. Didelės apimties projekto paraiškos
pateikimas Europos Komisijai uţtruko, kadangi JASPERS ekspertas Completion Note pateikė tik
2009 m. gruodţio 15 d.
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3.2. 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
33 Lentelė. 1 uţdavinys „Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir dujų rinką―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. produkto rodiklis
(Naujai dujofikuotų
vietovių skaičius)

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0
10

1

Rezultato rodikliai
1. rezultato rodiklis
(Papildomas gamtinių
dujų vartotojų
skaičius,
aptarnaujamas dėl
išplėsto tinklo)

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

0
60000

Tikslas
Pradinis taškas

NA

540720

Rodikliams „Naujai dujofikuotų vietovių skaičius― ir „Papildomas gamtinių dujų vartotojų skaičius, aptarnaujamas dėl išplėsto tinklo― pasiekti nėra
pasirašyta nei viena finansavimo ir administravimo sutartis.
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34 Lentelė. 2 uţdavinys „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą―
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. produkto rodiklis
(Modernizuota
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų
(sutartinių 100 mm
skersmens viengubų
vamzdţių) (km.))

Pasiekimas

0

0

51,3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

51,3
1800

7140
Pradinis taškas

Rezultato rodikliai
1. rezultato rodiklis
(Šilumos vartotojų,
kuriems pagerėjo
šilumos tiekimo
patikimumas ir
kokybė, skaičius)

Pasiekimas

0

0

54540

NA

54540
300000

Tikslas
600000

Pradinis taškas

2009 metais projektai dar tik pradėti įgyvendinti, nes projektų finansavimo ir administravimo sutartys buvo pasirašomos 2009 m. III ir IV
ketvirtį.
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FINANSINĖ PAŢANGA
35 lentelė.
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma (eurais)

Uţdaviniai

Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo (BF)
lėšų suma

Iš viso

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
ES fondų lėšos
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo (BF)
lėšų suma

4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“
Uţdavinys VP2-4.1
„Sudaryti technines
galimybes ir
aplinkosaugines prielaidas
0,00
0,00
Lietuvos elektros ir dujų
rinkų integracijai į vieningą
ES elektros ir dujų rinką―
Uţdavinys VP2-4.2
„Padidinti energijos tiekimo 4.960.303,82 2.457.233,51
patikimumą ir saugumą―

0,00

0,00

32.435.357,39

12.553.633,86

0,00

19.881.723,53

0,00

2.503.070,31

69.827.869,27

25.273.529,31

0,00

44.554.339,96
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KOKYBINĖ ANALIZĖ
36 lentelė. Finansinių ir fizinių Ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis

Deklaruotinų
išlaidų, kurios iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos buvo
įtrauktos į
paramos gavėjų
pateiktus
mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
Produkto
rodikliai

1 uţdavinys

2 uţdavinys

Iš viso

0,00

4.960.303,82

ES lėšos

0,00

2.457.233,51

LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)

0,00

Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų suma

0,00

0,00

2.503.070,31

Naujai dujofikuotų
vietovių skaičius

0

Modernizuota
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų (sutartinių
100 mm skersmens
viengubų vamzdţių)
(km.)
Rezultato
rodikliai

-

51,3
-

Papildomas gamtinių dujų
vartotojų skaičius,
aptarnaujamas dėl išplėsto
tinklo

0

Šilumos vartotojų,
kuriems pagerėjo šilumos
tiekimo patikimumas ir
kokybė, skaičius

-

54540
-

1 uţdavinys. 2009 m. įgyvendinančiajai institucijai buvo pateiktos trijų projektų paraiškos,
pasirašytos dvi projektų finansavimo ir administravimo sutartys 12,56 mln. eurų. Tai sudarė 20
proc. 1 uţdavinio priemonėms įgyvendinti skirtų lėšų.
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36 paveikslas. 1 uţdaviniui skirtų lėšų sukontraktavimas

2 uţdavinys. Uţdavinio įgyvendinimo rodikliai dar nėra pasiekti, kadangi projektų
administravimo sutartys buvo pasirašomos tik III-IV ketv., o šilumos tiekimo sistemos
modernizavimo ir plėtros darbus galima atlikti ribotą laiką – nešildymo sezono metu.
2009 m. finansavimas skirtas 30 projektų 19,95 mln. eurų sumai, sudaryta 25 projektų
finansavimo ir administravimo sutarčių 25,27 mln. eurų sumai.
2009 m. sudaryta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių 25,27 mln. eurų sumai.
Tai sudarė 26,5 proc. visos uţdaviniui įgyvendinti skirtos 95,35 eurų sumos.
37 paveikslas. 2 uţdaviniui skirtų lėšų sukontraktavimas

Pagal 4 prioriteto 2 uţdavinio priemones iki 2009 m. pabaigos sudarytos projektų
finansavimo ir administravimo sutartys sudarė 4,3 proc. visų pagal Ūkio ministerijos
administruojamas EAVP priemones pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių
1,47 proc. deklaruotinų išlaidų, t. y. 4,96 mln. eurų, sudaro pagal EAVP 4 prioriteto 2
uţdavinio priemones deklaruotinos išlaidos.
4 prioriteto priemonėms skirtų lėšų įsisavinimas 2009 m. siekė beveik 8 proc. ES fondų lėšų
naudojimo plano. Tačiau 2010 m. planuojama lėšų įsisavinimo sparta – daugiau kaip 20 proc., 2011
m. – 70 proc., 2012 m. – beveik 100 proc. Būtent tokią lėšų panaudojimo spartą galima paaiškinti
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tuo, kad pagal šio prioriteto priemones įgyvendinami projektai – labai specifiški: dalis jų ilgai (net
iki penkerių metų) trunkantys, dalies veiklos gali būti vykdomos ne visus metus. Be to, 2009 m.
pabaigoje nebuvo įvertintos visos pagal šio uţdavinio priemones gautos paraiškos.
38 paveikslas. Siektino ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymas

HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra
neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
4 prioriteto 1 ir 2 uţdavinių poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
37 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
(regionai)

Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Maţeikiai
Visaginas

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
0
0
0
0
0
0
0

Įgyvendinamų projektų skaičius.

2
0
1
0
0
2
0

Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra― 1 ir 2 uţdavinio priemonės atitinka
Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje nustatytą energetikos ilgalaikį tikslą „formuoti darnų
energetikos sektorių, sugebantį konkuruoti atviroje tarptautinėje energetikos rinkoje, patikimai ir
saugiai aprūpinantį energija visas Lietuvos ūkio šakas, didinti energijos gamybos ir paskirstymo
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efektyvumą―. Įgyvendinus prioriteto priemones bus modernizuotos ir išplėstos centralizuoto
šilumos tiekimo sistemos, atnaujinta elektros energijos tiekimo infrastruktūra, kas padės pasiekti
minėtą energetikos ilgalaikį tikslą.
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Dvigubo finansavimo rizika vertinama visuose administravimo etapuose:
- vertintojas, siekdamas išvengti dvigubo tų pačių išlaidų finansavimo, vertina, ar nėra
rizikos, kad paraiškoje numatytos veiklos buvo finansuotos anksčiau arba finansuojamos šiuo metu
iš kitų finansavimo šaltinių (įskaitant, bet neapsiribojant – ar pareiškėjas nevykdo kitų projektų; ar
pareiškėjas yra įgyvendinęs projektų arba šiuo metu vykdo kitus projektus kaip projekto vykdytojas
arba partneris; ar veiklos vykdomuose (vykdytuose) projektuose panašios ir t.t.);
- projekto vadovas gali pateikti uţklausimą atlikti patikrą vietoje, jei įtariama dvigubo
finansavimo galimybė; tikrinant galutinę ataskaitą ir galutinį mokėjimo prašymą, išnagrinėjama ir
nustatoma, ar projekto įgyvendinimo laikotarpiu nebuvo nustatytas dvigubas finansavimas;
- mokėjimų prašymų patikros metu išlaidos yra patikrinamos SFMIS2007 arba kitu būdu dėl
dvigubo finansavimo, taip pat stebima, ar nebuvo jau pripaţintų tinkamomis išlaidų pakartotinio
deklaravimo.
Informacija apie kryžminį finansavimą.
Kryţminis finansavimas netaikomas.
3.4. Svarbiausios problemos
2009 m. pablogėjusi ekonominė situacija apsunkino prioriteto priemonių įgyvendinimą. Visų
pirma, pareiškėjams kilo problemų dėl nuosavų lėšų, reikalingų projekto vykdymui, dėl to pagal kai
kurias priemones pareiškėjų aktyvumas buvo maţesnis nei tikėtasi. Bankams itin sugrieţtinus
paskolų išdavimo sąlygas bei pabrangus skolinimuisi, pareiškėjams teko koreguoti planus dėl
nuosavo piniginio indėlio. Atsiţvelgiant į sudėtingą ekonominę situaciją, pareiškėjams buvo
pratęsiami nuosavą indėlį patvirtinančių dokumentų terminai, taip pareiškėjams suteikiant galimybę
sėkmingai ir kiek galima naudingiau pabaigti derybas su banku.
Dalies paraiškų vertinimas uţtruko, nes reikėjo perskaičiuoti paraiškose nurodytas
planuojamas investicijas, kurios buvo skaičiuotos remiantis ekonominio augimo metu buvusiomis
darbų/ paslaugų/ prekių kainomis.
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Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
38 Lentelė. 3 uţdavinys. Eismo saugos inţinerinių priemonių diegimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. Įdiegtos didesnio
avaringumo rizikos
ruoţuose saugaus
eismo gerinimo ir
aplinkosaugos
priemonės (vnt)

Pasiekimas
0

0

27

NA

NA

NA

NA

NA

NA

27

Tikslas
35
Pradinis taškas

35
Rezultato rodikliai

1. Panaikintos
„juodosios dėmės―
(skaičius)

Pasiekimas

0

0

0*

NA

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA

0
25

247

* – Nėra duomenų. Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruoţuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių poveikis vertinamas keturis metus po jų
įdiegimo. Dėl to 2009 m. įdiegtų priemonių poveikis ,,juodųjų dėmių― sumaţėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 metams.
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39 Lentelė. 4 uţdavinys. Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
automobilių keliai
(valstybinės reikšmės
keliai, nepriklausantys
TEN-T tinklui) (km)

Pasiekimas

268,37

678,3

NA

NA

NA

NA

NA

NA

678,3

Tikslas
850
Pradinis taškas

2. Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
geleţinkelių keliai (km)

0

Pasiekimas

19711

0

0

0**

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0
50

671
Rezultato rodikliai

1. Sutaupytas laikas veţant
krovinius rekonstruotais
geleţinkeliais (mln. tonų
valandų)

Pasiekimas

0

0

0*

NA

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA

0
4

–*

* – Nėra duomenų. Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta įvertinti pradinę situaciją ir sukurti stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką. Studiją
numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje.
** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
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40 Lentelė. 5 uţdavinys. Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. Pastatytos ir
rekonstruotos
prieplaukos (vnt)

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0
2

–*
Rezultato rodikliai

1. Aptarnauta laivų
vidutiniškai per metus
(skaičius)

Pasiekimas

0

0

0

NA

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA

0

3000

3000

–*

* – Nėra duomenų. Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta įvertinti pradinę situaciją ir sukurti stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką. Studiją
numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje.
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FINANSINĖ PAŢANGA
41 lentelė
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)

Uţdaviniai

3 uţdavinys. Eismo saugos
inţinerinių priemonių diegimas
4 uţdavinys. Valstybinės ir
regioninės reikšmės transporto
infrastruktūros techninių
parametrų gerinimas
5 uţdavinys. Regioninės vandens
transporto infrastruktūros plėtra

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose
sutartyse nurodyta projekto išlaidų suma (eurais)

Iš viso

ES lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo

7.896.967

7.713.870

0

183.097

7.896.967

7.713.870

0,00

183.097

236.863.717

169.770.286

236.529

66.856.902

379.419.832

303.281.083

2.566.338

73.572.411

129.631

110.186

19.445

0

129.631

110.186

19.445

0
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Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Iš viso

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma
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KOKYBINĖ ANALIZĖ

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)

42 Lentelė. Finansinių ir fizinių SM administruojamų 1 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
3 uţdavinys
4 uţdavinys
5 uţdavinys

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

Iš viso
ES lėšos
LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto vykdytojo
ir partnerio (-ių)
lėšų suma

7.896.967
7.713.870

236.863.717,00
169.770.286,00

129.631
110.186

0

236.529,00

19.445

183.097

66.856.902,00

0

27

-

-

-

678,30

-

-

0**

-

-

0***

-

Įdiegtos didesnio
avaringumo rizikos
ruoţuose saugaus
eismo gerinimo ir
aplinkosaugos
priemonės (vnt)
Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
automobilių keliai
(valstybinės
reikšmės keliai,
nepriklausantys
TEN-T tinklui)
(km)
Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
geleţinkelių keliai
(km)
Pastatytos ir
rekonstruotos
prieplaukos (vnt)
Panaikintos
„juodosios dėmės―
(skaičius)

Sutaupytas laikas
veţant krovinius
rekonstruotais
0****
geleţinkeliais (mln.
tonų valandų)
Aptarnauta laivų
vidutiniškai per
metus (skaičius
* – Baigtas vienas projektas, skirtas techninio projekto parengimui finansuoti
** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
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*** – Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruoţuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių
poveikis vertinamas keturis metus po jų įdiegimo. Dėl to 2009 m. įdiegtų priemonių poveikis ,,juodųjų
dėmių― sumaţėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 metams.
**** – Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta įvertinti pradinę situaciją ir sukurti
stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką. Studiją numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje.

-

3 uţdavinio stebėsenos rodiklio – panaikintų „juodųjų dėmių― skaičių bus galima įvertinti
praėjus 4 metams po saugaus eismo gerinimo priemonių įdiegimo.
Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta sukurti stebėsenos rodiklių
skaičiavimo metodiką. Studiją numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje. Tada bus patikslinti
ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti stebėsenos rodikliai.
33 paveikslas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse numatyto finansavimo
(ES fondų) panaudojimas

29%
Sukontraktuotos lėšos:
313.690.922 Eur
Nesukontraktuotos lėšos:
129.015.692 Eur
71%

34 paveikslas. Įgyvendinant prioritetą projektams skiriamo finansavimo ir deklaruotinų lėšų santykis
350.000.000,00
300.000.000,00

313.690.922,4
7

250.000.000,00
200.000.000,00

177.850.316,9
3

150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Skirta finansavimo

Deklaruotina
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39 paveikslas. ES fondų naudojimo plano tikslų pasiekimas
Nuo veiksmų programų
įgyvendinimo pradžios iki
2009 12 31 d. Pasiekta
MEUR

178

Numatyta kritinė ES fondų
lėšų suma naudojimo
plane 2009 m. pab., MEUR

59

Numatyta siektina ES
fondų lėšų suma
naudojimo plane 2009 m.
pab., MEUR

106

0

Series1

50

100

150

200

Numatyta siektina ES
fondų lėšų suma
naudojimo plane 2009

Numatyta kritinė ES
fondų lėšų suma
naudojimo plane 2009

Nuo veiksmų programų
įgyvendinimo pradžios
iki 2009 12 31 d.

106

59

178

Skirtų lėšų įsisavinimo sparta atitinka ES fondų panaudojimo planą.
HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
Poveikis neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
43 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius.
(regionai)
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
2.742.702
15
Marijampolės
18.686.284
18
Tauragės
19.294486
22
Telšių
8.398.981
21
Utenos
14.608.438
19
Maţeikiai
17.015.176
22
Visaginas
3.710.032
16
Informacijos šaltinis www.esparama.lt
PASTABA. lentelėje pateikti transporto sektoriaus projektų įgyvendinimo duomenys (4 ir 5
prioritetų kartu)
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Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
Pagal EAVP 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uţdavinius įgyvendinami projektai prisideda prie 2007 –
2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darniojo vystymosi tikslų:
- vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, maţinant neigiamą poveikį
aplinkai (pavyzdţiui, išasfaltavus ţvyrkelius, sumaţėja triukšmo lygis, ţenkliai sumaţėja
tarša dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias
įgyvendinami eismo saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas maţesnis
autotransporto naudojimas vietinio susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo
triukšmo lygio bei oro taršos sumaţėjimas);
- maţinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumaţinamas transporto aukų skaičius,
plėtojami dviračių takai, maţinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas
didesnis ţmonių fizinis aktyvumas maţindami autoįvykių skaičių, prisidėdami prie ţmonių
sveikatos ir gyvybės išsaugojimo, asfaltuojant ţvyrkelius sumaţinamas aplinkos veiksnių
neigiamas poveikis sveikatai).
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją Susisiekimo
ministerija atlieka rengdama veiksmų programas, veiksmų programų priedus, planuodama valstybės
projektus ir sudarydamas šių projektų sąrašus, vykdydama kontrolę įgyvendinančiosios institucijos
atliekamuose veiksmuose, susijusiuose su projektų vertinimu, mokėjimų prašymų tikrinimu.
Informacija apie kryţminį finansavimą.
Kryţminis finansavimas netaikomas.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui.
Poveikis uţimtumui netiesioginis.
3.4.2 Svarbiausios problemos
Nepakankamai sparčiai įgyvendinami regionų projektai. Dėl nekokybiškai parengtų
projektų dokumentų, stringančių viešųjų pirkimų regionų plėtros tarybos nukėlė vėlesniam terminui
daugiau nei 70 regionų projektų paraiškų pateikimo terminus Įgyvendinančiajai institucijai, dėl to
nebuvo sudaryta dalis planuotų projektų finansavimo sutarčių. Atsiţvelgus į tai, buvo patvirtinta
2007–2013 m. Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamų regionų projektų dokumentacijos
rengimo ataskaitos forma, kurią visos savivaldybės kiekvieną mėnesį turi teikti Susisiekimo
ministerijai. Kiekvieną mėnesį analizuojama savivaldybių padaryta paţanga, kokios problemos kyla
rengiant būtiną dokumentaciją. Jeigu savivaldybės ir toliau neteiks tinkamai ir laiku parengtų
paraiškų, bus inicijuojamas ES struktūrinių fondų lėšų perskirstymas kitoms apskritims, kurios
paraiškas teikia laiku ir kurių projektų įgyvendinimui trūksta lėšų.
Padidėjus konkurencijai, įmonės sutinka vykdyti projektus uţ ţymiai maţesnę kainą, nei
buvo planuota skirti lėšų. Dėl to 2010 m. gali būti prisiimta maţiau įsipareigojimų bei panaudota
maţiau lėšų, nei planuota.
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3.5. 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamų 5 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
44 Lentelė. 1 uţdavinys. Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto
tinklais išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
TEN-T tinklo
automobilių keliai
(km)

Pasiekimas

2. Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
TEN-T tinklo
geleţinkelių keliai
(km)

Pasiekimas

0

2,25

95,61

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas

315
1617
0

0

0***

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas

95,61

0
170

1100
Rezultato rodikliai

1. Padidėjęs TEN-T
tinklo automobilių
kelias gabentų
krovinių kiekis (mln.
t)
2. Padidėjęs TEN-T
tinklo geleţinkelių
kelias gabentų
krovinių kiekis (mln.
t)

Pasiekimas

0

0

0*

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

12
110**
0

0

0*

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0

NA

NA

NA

NA -

0
11

110**

** – bendras automobilių keliais ir geleţinkeliais perveţtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus.
*** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
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45 Lentelė. 2 uţdavinys. Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas
Rodikliai
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Iš viso
Produkto rodikliai
1. Pastatytos ir
rekonstruotos krantinės
(m)

Pasiekimas

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas

0
775

17859
Rezultato rodikliai

1. Padidėjęs ro-ro,
ro-PAX laivais
gabenamų krovinių
kiekis (mln.t)

Pasiekimas

0

0

0*

NA

NA

NA

NA

NA

Tikslas

-

-

-

-

-

-

-

-

NA -

1,5

Pradinis taškas
2. Padidėjęs ro-ro,
ro-PAX laivais
gabenamų keleivių
kiekis (tūkst.keleivių)

Pasiekimas

3
0

0

0*

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0

NA

NA

NA

NA

NA -

0
83

166

* – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
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46 Lentelė. 3 uţdavinys. Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1.Įgyvendinti
projektai (skaičius)

Pasiekimas

0

0

4

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas

4
6

5
Rezultato rodikliai

1. Papildomai
aptarnauti keleiviai
(mln. keleivių)

Pasiekimas

0

0

0,43

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

Tikslas
Pradinis taškas

0,43
1,16

1,44

47 Lentelė. 4 uţdavinys. Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle maţinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
1. Nutiesti ir
rekonstruoti keliai
(km)

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis taškas

0

0

0**

NA

NA

NA

NA

NA

NA -

0
24

4
Rezultato rodikliai

1. Sutaupytas laikas
(mln. automobilių h)

Pasiekimas

0

0

0*

NA

Tikslas
Pradinis taškas

NA

NA

NA

NA

NA -

0
18,4

–*

* – Nėra duomenų. Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta įvertinti pradinę situaciją ir sukurti stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką. Studiją
numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje.
** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.
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FINANSINĖ PAŢANGA
48 lentelė
Uţdaviniai

1 uţdavinys.
Nepakankamų sausumos
transporto infrastruktūros
jungčių su kitomis ES
valstybėmis ir trečiųjų šalių
transporto tinklais išplėtojimas,
transeuropinio (TEN-T) tinklo
pritaikymas augančiam eismo
intensyvumui
2 uţdavinys.
Svarbiausio šalies tranzito
mazgo – Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto – geresnis potencialo
panaudojimas ir
konkurencingumo didinimas
3 uţdavinys.
Tarptautinių oro uostų
infrastruktūros pajėgumo
išvystymas.
4 uţdavinys.
Transporto avaringumo ir
grūsčių (TEN-T) tinkle
maţinimas

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma (eurais)
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
Iš viso
ES lėšos
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma
(BF)

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse nurodyta projekto
išlaidų suma (eurais)
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos iš
vykdytojo ir
Iš viso
ES fondų lėšos
skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma
(BF)

146.444.324

104.440.965

0

42.003.359

304.146.142

253.154.493

0

50.991.649

4.701.538

3.996.307

0,00

705.231

37.674.619

32.023.426

0,00

5.651.193

53.860.123

28.186.855

4.974.355

20.698.913

59.797.717

33.165.696

5.852.974

20.779.047

1.992.048

1.571.541

138.663

281.844

47.111.909

37.166.937

3.279.367

6.665.605
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KOKYBINĖ ANALIZĖ
49 Lentelė. Finansinių ir fizinių SM administruojamų 1 prioriteto rodiklių pasiekimų santykis
1 uţdavinys
2 uţdavinys
3 uţdavinys
4 uţdavinys
Deklaruotinų išlaidų, kurios
iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į
paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma
(eurais)

Iš viso
ES lėšos
LR valstybės
biudţeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo (BF)
Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Produkto
rodikliai

Rezultato
rodikliai

Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
TEN-T tinklo
automobilių keliai
(km)
Nutiesti nauji ir
rekonstruoti esami
TEN-T tinklo
geleţinkelių keliai
(km)
Pastatytos ir
rekonstruotos
krantinės (m)
Įgyvendinti
projektai
(skaičius)
Nutiesti ir
rekonstruoti keliai
(km)
Padidėjęs TEN-T
tinklo automobilių
kelias gabentų
krovinių kiekis
(mln. t)
Padidėjęs ro-ro,
ro-PAX laivais
gabenamų
keleivių kiekis
(tūkst.keleivių)
Padidėjęs ro-ro,
ro-PAX laivais
gabenamų
krovinių kiekis
(mln.t)
Padidėjęs ro-ro,
ro-PAX laivais
gabenamų
keleivių kiekis
(tūkst.keleivių)

146.444.324,00
104.440.966,00

4.701.538
3.996.307

53.860.123
28.186.855

1.992.048
1.571.541

0,00

0

4.974.355

138.663

42.003.358,00

705.231

20.698.913

281.844

95,61

–

0**

0

4

0

0*

–

0*

0*

0*
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1 uţdavinys

2 uţdavinys

3 uţdavinys

4 uţdavinys

Papildomai
aptarnauti
0,43
keleiviai (mln.
keleivių)
Sutaupytas laikas
(mln. automobilių
0*
h)
* – Nėra duomenų. Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta įvertinti pradinę situaciją ir
sukurti stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodiką. Studiją numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje.
** – Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas uţbaigus projektus.

-

Susisiekimo ministerijos uţsakymu rengiama studija, skirta sukurti stebėsenos rodiklių
skaičiavimo metodiką. Studiją numatoma parengti 2010 m. II ketvirtyje. Tada bus patikslinti
ataskaitiniu laikotarpiu pasiekti stebėsenos rodikliai.
40 paveikslas. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudarytose sutartyse numatyto finansavimo
(ES fondų) panaudojimas

34%

Sukontraktuotos lėšos:
364.642.894 Eur
Nesukontraktuotos lėšos:
722.823.703 Eur

66%

41 paveikslas. Įgyvendinant prioritetą projektams skiriamo finansavimo ir deklaruotinų lėšų santykis
400.000.000,00

364.642.894,14

350.000.000,00
300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00

143.308.685,74
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
Skirta finansavimo
Deklaruotina
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42 paveikslas. Ataskaitinio laikotarpio deklaruotinų išlaidų numatyto finansavimo
(ES fondų) panaudojimas
Nuo veiksmų programų įgyvendinimo
pradžios iki 2009 12 31 d. Pasiekta MEUR

138,20

Numatyta kritinė ES fondų lėšų suma
naudojimo plane 2009 m. pab., MEUR

137,60

Numatyta siektina ES fondų lėšų suma
naudojimo plane 2009 m. pab., MEUR

139,50

136,5 137,0 137,5 138,0 138,5 139,0 139,5 140,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Numatyta
Numatyta kritinė Nuo veiksmų
siektina ES
ES fondų lėšų
programų
Series1

139,50

137,60

138,20

Skirtų lėšų įsisavinimo sparta atitinka ES fondų panaudojimo planą.
HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai.
Poveikis neutralus.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai.
50 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose).
Apskritys
Deklaruotinų
išlaidų,
kurios
iki Įgyvendinamų projektų skaičius.
(regionai)
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo
įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma (eurais)
Alytaus
2.742.702
15
Marijampolės
18.686.284
18
Tauragės
19.294486
22
Telšių
8.398.981
21
Utenos
14.608.438
19
Maţeikiai
17.015.176
22
Visaginas
3.710.032
16
Informacijos šaltinis www.esparama.lt
PASTABA. lentelėje pateikti transporto sektoriaus projektų įgyvendinimo duomenys (4 ir 5
prioritetų kartu)
Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai.
Pagal EAVP 5 prioritetą įgyvendinami projektai prisideda prie 2007 – 2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darniojo vystymosi tikslų:
vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, maţinant neigiamą
poveikį aplinkai (pavyzdţiui, išasfaltavus ţvyrkelius, sumaţėja triukšmo lygis, ţenkliai sumaţėja
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tarša dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias įgyvendinami
eismo saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas maţesnis autotransporto naudojimas
vietinio susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo triukšmo lygio bei oro taršos
sumaţėjimas);
maţinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumaţinamas transporto aukų skaičius, plėtojami
dviračių takai, maţinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas didesnis ţmonių
fizinis aktyvumas maţindami autoįvykių skaičių, prisidėdami prie ţmonių sveikatos ir gyvybės
išsaugojimo, asfaltuojant ţvyrkelius sumaţinamas aplinkos veiksnių neigiamas poveikis sveikatai)
Informacija apie dvigubo finansavimo prevenciją.
Dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją Susisiekimo
ministerija atlieka rengdama veiksmų programas, veiksmų programų priedus, planuodama valstybės
projektus ir sudarydamas šių projektų sąrašus, vykdydama kontrolę įgyvendinančiosios institucijos
atliekamuose veiksmuose, susijusiuose su projektų vertinimu, mokėjimų prašymų tikrinimu.
Informacija apie kryţminį finansavimą.
Kryţminis finansavimas netaikomas.
Prioriteto įgyvendinimo poveikis uţimtumui.
Poveikis uţimtumui netiesioginis.
3.5.2 Svarbiausios problemos
Dėl sudėtingų ir ilgų procedūrų rengiant projektų techninę dokumentaciją (galimybių
studijas, techninius projektus ir t.t.), vykdant viešuosius pirkimus tikėtina, kad gali vėluoti kai kurių
projektų paraiškų dėl projekto finansavimo pateikimas įgyvendinančiajai institucijai.
Padidėjus konkurencijai, įmonės sutinka vykdyti projektus uţ ţymiai maţesnę kainą, nei
buvo planuota skirti lėšų. Dėl to 2010 m. gali būti prisiimta maţiau įsipareigojimų bei panaudota
maţiau lėšų, nei planuota: gali uţtrukti sutaupyto finansavimo perskirstymas tarp priemonių.
Finansavimo nepakanka labai svarbiems transporto sektoriaus projektams. Į rezervinių
projektų sąrašus įtrauktų projektų finansavimui trūksta daugiau nei 1 mlrd. Lt ES fondų lėšų.
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3.6. 6 prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinimui“
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamų 6 prioriteto uţdavinių įgyvendinimo analizė
51 Lentelė. 1 uţdavinys. Uţtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimą įgyvendinant šią EAVP
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
EAVP įgyvendinimo
srityje dirbančių
valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
kurie patobulino
kvalifikaciją ne maţiau
kaip kartą per
metus, skaičius

Pasiekimas

0

0

99

Tikslas

90

90

90

Pradinis taškas

430

430

352

NA

NA

NA

NA

NA

NA

99

NA

NA

NA

NA

NA

93

Rezultato rodikliai
Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
patobulino kvalifikaciją*
ir dirba ne
trumpiau kaip vienerius
metus EAVP
įgyvendinimo srityje,
procentas

Pasiekimas

Tikslas

Pradinis taškas

0

0

27 proc.
93

387
90 proc.

387
90 proc.

26
90 proc.

430

430

29

NA

Pradinis taškas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad produkto rodiklio pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų
(toliau – darbuotojai), dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių
darbuotojų skaičius kinta, bei siekiant nustatyti rodiklio pradinį tašką, atliekamas tyrimas. 2010 m. atlikto tyrimo metu, buvo nustatyta, kad 2009 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbo 352 darbuotojai. Į šį darbuotojų skaičių įskaičiuojami darbuotojai,
administruojantys ES struktūrinę paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu bei darbuotojai, kurių funkcijos
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dalinai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, t. y. tokie darbuotojai, kurie ne tik administruoja ES struktūrinę paramą, bet ir atlieka
kitas funkcijas. Atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo
veiksmų programos įgyvendinimui― priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas― ES 2007–2013 m. techninė
parama buvo skirta 5 institucijoms.
Tikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad ne maţiau kaip 90 darbuotojų, dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo srityje turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais, t. y. dalyvauti mokymuose bent kartą per 2009 metus.
Pasiekimas. Atlikus minėtą tyrimą, nustatyta, kad 99 darbuotojai, dirbantys Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje,
2009 m. pakėlė kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent kartą per 2009 m. Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
Informacija apie rezultato rodiklio įgyvendinimą.
Pradinis taškas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje numatyta, kad rezultato rodiklio pradinis taškas – 430 darbuotojų, dirbančių
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie patobulino kvalifikaciją. Atsiţvelgiant į tai, kad kiekvienais metais šių darbuotojų
skaičius kinta, bei į šio rodiklio specifiką (būtina nustatyti darbuotojų, kurie patobulino kvalifikaciją ir toliau dirba ne trumpiau kaip vienerius metus po
mokymų programos uţbaigimo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, skaičių), buvo atliekamas prieš ataskaitinius metus
ėjusių (2008 m.) ir ataskaitinių metų (2009 m.) tyrimas. Atlikus šį tyrimą buvo nustatyta, kad iš visų 2008 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 29 darbuotojai bent kartą per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas rodiklio pradinis taškas – 29
darbuotojai, dirbantys Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie bent kartą per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y.
patobulino kvalifikaciją.
Tikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programoje nustatyta, kad ne maţiau kaip 90 proc. darbuotojų, dirbančių Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo srityje, kurie patobulino kvalifikaciją, ir toliau turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo programos
uţbaigimo Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje. Pagal atliktą tyrimą nustatyta, kad ne maţiau kaip 26 darbuotojai, dirbantys
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje, kurie patobulino kvalifikaciją, t. y. dalyvavo mokymuose bent vieną kartą per 2008 m.,
2009 m. ir toliau turėjo likti dirbti Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje.
Pasiekimas. Atlikus minėtą tyrimą nustatyta, kad iš visų 2008 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių
darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2008 m., 27 darbuotojai 2009 m. ir toliau liko dirbti Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimo srityje, t. y. 93 proc. visų 2008 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą
per 2008 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją, 2009 m. ir toliau liko dirbti Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo
srityje. Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
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52 Lentelė. 2 uţdavinys. Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP
vertinimą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
Įgyvendintų informavimo
iniciatyvų skaičius
(informavimo
kampanijos,
konferencijos, seminarų
ciklai, interneto puslapiai
ir t.t.)

Pasiekimas

0

0

2

NA

NA

NA

NA

NA

NA

21

Tikslas
Pradinis taškas

0

0
Rezultato rodikliai

Galimi paramos gavėjai,
kurie ţino apie ES
struktūrinę paramą
ekonomikos augimo
skatinimui, procentais

Pasiekimas

0

0

86

NA

NA

NA

NA

NA

86
75

Tikslas
Pradinis taškas

NA

26

Detali informacija apie viešinimo rodiklius bei jų pasiekimą pateikiama ataskaitos 7 dalyje.
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FINANSINĖ PAŢANGA
53 lentelė
Uţdaviniai

1. Uţdavinys
―Uţtikrinti efektyvų
ES struktūrinės
paramos, gaunamos
pagal konvergencijos
tikslą, valdymo ir
kontrolės sistemos
funkcionavimą
įgyvendinant šią
EAVP―
2. Uţdavinys
„Gerinti visuomenės
informuotumą apie
EAVP teikiamą
paramą bei
įgyvendinimo
rezultatus, vykdyti
EAVP vertinimą―

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma (Eur)
Iš viso
ES lėšos
LR valstybės
Projekto
biudţeto lėšos vykdytojo ir
iš skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo
sutartyse numatytų lėšų suma (Eur).
Iš viso

ES fondų
lėšos

LR valstybės
biudţeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

1.950.462,20

1.950.462,20

0,00

0,00

10.509.737,02

10.509.737,02

0,00

0,00

3.786,63

3.786,63

0,00

0,00

204.182,11

204.182,11

0,00

0,00

129

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

130

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

KOKYBINĖ ANALIZĖ
54 lentelė.
1 uţdavinys
Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma

Iš viso (Eur)
ES lėšos (Eur)
LR valstybės biudţeto
lėšos iš skiriamo
finansavimo (BF)
(Eur)
Projekto vykdytojo ir
partnerio (-ių) lėšų
suma (Eur)
EAVP įgyvendinimo
srityje dirbančių
valstybės
tarnautojų
ir
darbuotojų,
kurie
patobulino
kvalifikaciją
ne
maţiau kaip kartą per
metus, skaičius.

Produkto
rodikliai

Rezultato
rodikliai

Įgyvendintų
informavimo iniciatyvų
skaičius (informavimo
kampanijos,
konferencijos, seminarų
ciklai, interneto
puslapiai ir t.t.)
Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
patobulino kvalifikaciją
ir dirba ne
trumpiau kaip vienerius
metus EAVP
įgyvendinimo srityje,
procentas.
Galimi paramos gavėjai,
kurie ţino apie ES
struktūrinę paramą
ekonomikos augimo
skatinimui, procentais

2 uţdavinys

1.950.462,20
1.950.462,20

3786,63
3786,63

0,00

0,00

0,00

0,00

99

-

-

2

23
93 proc.

-

-

N/A

* Informacija bus pateikta vėliau, kadangi šiuo metu dar renkami duomenys apie rodiklio įgyvendinimą.
Per ataskaitinį laikotarpį pagal EAVP 6 prioriteto „Techninė parama EAVP įgyvendinimui―
veikloms, finansuotinoms iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinti skirtas finansavimo
lėšas techninės paramos gavėjai naudojo tikslingai:
1. valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, uţmokesčiui mokėti uţ
funkcijas, kurios susijusios su ES struktūrinė paramos administravimu;
2. struktūrinę paramą administruojančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos
kėlimo išlaidoms apmokėti. Mokymai buvo organizuojami kursų, seminarų, konferencijų ar kitų
renginių forma Lietuvoje ir ES šalyse, siekiant įgyti daugiau ir kokybiškesnių ţinių apie kitų ES
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valstybių geriausią praktiką ES struktūrinių fondų valdymo srityje, pasidalinti problemomis ir jų
sprendimų būdais ir šias ţinias pritaikyti Lietuvoje;
3. konsultavimo, vertimo, studijų ir tyrimų, audito ir kitų patikrinimų, susijusių su ES 2007–
2013 metų struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema, išlaidoms apmokėti;
4. koordinuojančiosios arba vadovaujančiosios institucijos ES 2007–2013 metų struktūrinės
paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir prieţiūros sistemos sukūrimo, eksploatavimo ir
tobulinimo išlaidoms apmokėti;
5. renginių, susijusių su struktūrinės paramos administravimu, organizavimo ir struktūrinę
paramą administruojančių valstybės tarnautojų, darbuotojų bei kitų renginių dalyvių, jeigu jų
dalyvavimas yra būtinas veiksmingam struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti, dalyvavimo
juose išlaidoms apmokėti;
6. informavimo ir viešinimo veiklų, skirtų skleisti informaciją apie ES struktūrinės paramos
teikiamas galimybes ir įgyvendinimo rezultatus bei teikti informaciją apie ES struktūrinės paramos
teikimo sąlygas, projektų finansavimo paraiškų rengimą, atranką, vertinimą ir įgyvendinimą,
vykdymo išlaidoms apmokėti;
7. vertinimo veiklų, skirtų pagerinti ir įvertinti ES struktūrinės paramos kokybę,
veiksmingumą ir nuoseklumą, veiksmų programų strategiją ir įgyvendinimą, vykdymo išlaidoms
apmokėti;
8. patalpų, reikalingų struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti, nuomos,
nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto (išskyrus patalpose atliekamo kapitalinio remonto
ir rekonstravimo išlaidas) išlaidoms apmokėti;
9. turto, reikalingo struktūrinės paramos administravimui, įsigijimo (išskyrus patalpų ir
transporto priemonių įsigijimo išlaidas), nuomos, eksploatavimo, draudimo, remonto išlaidoms
apmokėti;
10. kitų paslaugų ir prekių, reikalingų struktūrinės paramos administravimui uţtikrinti,
įsigijimo ir nuomos išlaidoms apmokėti;
11. transporto priemonių, reikalingų struktūrinės paramos administravimui, nuomos,
nusidėvėjimo, eksploatavimo, draudimo, remonto ir kitoms išlaidoms apmokėti.
Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos
augimo veiksmų programos įgyvendinimui― priemonių įgyvendinimui pagal pasirašytas projektų
finansavimo ir administravimo sutartis (toliau – sutartis) iki 2009 m. gruodţio 31 d. bendrai skirta
10.713.919,13 Eur
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, t. y. iki 2009 m. gruodţio 31 d., pagal dvi Ekonomikos
augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimui― priemones pripaţinta tinkamomis finansuoti ES 2007–2013 m. techninės
paramos lėšų suma bendrai sudaro 1.954.248,83 Eur.
43 paveikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas 2009 metais
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EAVP 6 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2009
m. (mln. Eurų)

5,67

6

1,95

4
2
0
2009 m. kritinis planas

2009 m. kritinio plano vykdymas

44 paveikslas. Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto įgyvendinimo analizė
2009m. pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, bei įsisavintas lėšas.
Bendra EAVP 6 prioriteto įgyvendinimo situacija

Užkontraktuota lėšų suma, Eur
8.759.670,30

Panaudota lėšų suma, Eur
10.713.919,13
Likusi nepanaudota lėšų suma,
Eur

1.954.248,83

Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui― 1 uţdavinį „Uţtikrinti efektyvų ES
struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimą įgyvendinant šią Ekonomikos augimo veiksmų programą―, tiek produkto, tiek
rezultato stebėsenos rodikliai 2009 m. pasiekti.
Įgyvendinant minėtą uţdavinį, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas
2009 m. buvo nepakankamai spartus: iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytos ES 2007–2013 m.
techninės paramos lėšos pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudaro
29,31 % nuo Ekonomikos augimo veiksmų programoje priemonei „ES struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas― numatyto finansavimo, o deklaruotinomis deklaruotinomis EK lėšos sudaro 18,56 % nuo iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytų ES 2007–
2013 m. techninės paramos lėšų pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis
pagal priemonę „ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas―.
Pagrindinės prieţastys, sąlygojusios tokį lėšų panaudojimą, aptariamos ataskaitos 3.6.2 dalyje.
ES struktūrinės paramos vertinimas tikslas – pagerinti ES fondų, skiriamų Ekonomikos
augimo plėtros veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą,
patobulinti šios veiksmų programos strategiją ir įgyvendinimą.
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Iki 2009 m. gruodţio 31 d. paskirstytos ES 2007-2013 m. techninės paramos lėšos skirtos
ES struktūrinės paramos vertinimui pagal pasirašytas projektų administravimo ir finansavimo
sutartis sudaro 1,34 % nuo EAVP šiai priemonei numatyto finansavimo.
Numatoma, kad 2010 m. lėšų, skirtų priemonės įgyvendinimui panaudojimas paspartės, nes
į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti du aktualūs EAVP einamieji veiklos
vertinimai. 2010 m. numatoma pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartis vertinimams
finansuoti uţ 211.422,61 Eur (9,2 proc. nuo vertinimams 2007-2013 m numatyto finansavimo) ir
išmokėti apie 173.772,01 Eur (t. y. 6,46 proc. nuo 2007-2013 m. numatyto finansavimo).
Per 2009 m. priemonės produkto ir rezultato rodikliai nebuvo pasiekti. Rodiklių neįvykdymą
sąlygojo tos pačios prieţastys, kaip ir lėtą priemonei skirtų lėšų įsisavinimą. Prognozuojama, kad
priemonės įgyvendinimo rodikliai bus pasiekti 2010-2011 m., nes įsibėgėjo EAVP įgyvendinimas,
tikėtina, kad ir į 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą bus įtraukta su EAVP
įgyvendinimu susijusių vertinimų.
ES struktūrinės paramos vertinimų įgyvendinimą sąlygojo šie veiksniai:
bendros EAVP įgyvendinimo eigą sąlygojusios prieţastys – socialinė ekonominė
šalies situacija, viešųjų išlaidų taupymo politika;
EAVP įgyvendinimo stadija (2008 m., 2009 m. – programos startas, 2010 m. jau
planuojami programos įgyvendinimo vidutinės trukmės vertinimai);
metiniuose vertinimo planuose nustatyti vertinimo prioritetai;
EK iniciatyvos dėl vertinimo temų.
Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įgyvendinami du vertinimo projektai:
į 2008 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtrauktas einamasis veiklos
vertinimas „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas―. Šio projekto
vykdytojas – Susisiekimo ministerija. Vertinimo tikslas - nustatyti EAVP 4 prioriteto 2 ir 3
uţdavinių bei 5 prioriteto 4 uţdavinio įgyvendinimo rodiklių pradinę situaciją, siekiant uţtikrinti
kokybišką veiksmų programos įgyvendinimo stebėseną. Vertinimo projekto įgyvendinimas vėluoja
dėl uţsitęsusių viešojo pirkimo procedūrų (teko nutraukti pirkimą ir skelbti konkursą iš naujo dėl
per didelės pasiūlytos kainos). Metinės ataskaitos rengimo metu vertinimas yra baigiamojoje
stadijoje.
2009 m. ES struktūrinės paramos vertinimo plane numatytas einamasis veiklos
vertinimas „ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų finansinės inţinerijos priemonių
steigimo ir valdymo Lietuvoje teisinės ir institucinės sistemos tinkamumo vertinimas―. Šio projekto
vykdytojas – Ūkio ministerija. Vertinimo tikslas - tobulinti ES struktūrinės paramos lėšomis
finansuojamų finansinės inţinerijos priemonių steigimo ir valdymo Lietuvoje teisinę ir institucinę
sistemą, įvertinant esamos teisinės ir institucinės finansinių priemonių smulkaus ir vidutinio verslo
plėtrai sistemos tinkamumą. Vertinimo projekto įgyvendinimas vėluoja dėl uţsitęsusių viešojo
pirkimo procedūrų bei nenumatytų sunkumų pasirašant paramos sutartį. Metinės ataskaitos rengimo
metu vertinimas yra parengiamojoje stadijoje, jį planuojama baigti 2010 m. antrojoje pusėje.
59 lentelė. Į 2010 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą įtraukti du EAVP
įgyvendinimo einamieji veiklos vertinimai:
Nr.
Vertinimo pavadinimas
Tikslas ir uţdaviniai
Nauda
1.
„Verslo
sektoriaus Tikslas:
Vertinimo rekomendacijos
finansavimo ir valstybės Tobulinti verslo skatinimo padės nustatyti, kokiais
pagalbos teikimo iš įvairių priemonių įgyvendinimą.
būdais pasikeitus socialineifinansavimo šaltinių (ţemės Uţdaviniai:
ekonominei situacijai šalyje
ūkio fondai, struktūriniai 1) išanalizuoti Lietuvoje galima būtų našiau skatinti
fondai,
nacionaliniai) naudojamus
verslo verslą.
koordinavimo vertinimas―
skatinimo būdus ir šaltinius
2) įvertinti jų pakankamumą
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Nr.

Vertinimo pavadinimas

2.

„Lietuvos mokslo ir verslo
sričių
bendradarbiavimo
efektyvumo
bei
finansavimo
galimybių
koordinavimo vertinimas―

Tikslas ir uţdaviniai
ir efektyvumą.
3) pateikti rekomendacijas
dėl
verslo
skatinimo
tobulinimo.
Tikslas:
Gerinti struktūrinių fondų
lėšų, skirtų viešojo ir
privataus sektorių
bendradarbiavimui
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) ir
inovacijų srityse skatinti,
panaudojimą.
Uţdaviniai:
1) įvertinti lėšų, skirtų
viešojo ir privačiojo
sektorių bendradarbiavimui
mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) ir
inovacijų srityse,
panaudojimo efektyvumą;
2) įvertinti koordinavimo su
kitais finansavimo šaltiniais
veiksmingumą;
3) įvertinti koordinavimo
bei institucinės MTEP ir
inovacijų finansavimo ir
skatinimo
sistemos
tinkamumą
ir
veiklos
efektyvumą;
4) pateikti rekomendacijas
dėl viešojo ir privačiojo
sektorių bendradarbiavimo
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
(toliau
–
MTEP)
ir
inovacijų srityse.

Nauda

Vertinimo rekomendacijos
turės
įtakos
skatinant
viešojo
ir
privačiojo
sektorių bendradarbiavimą
mokslinių
tyrimų
ir
eksperimentinės
plėtros
(toliau
–
MTEP)
ir
inovacijų srityse.

Detali informaciją apie informavimo ir viešinimo veiksmus pateikiama ataskaitos 7 dalyje.
HORIZONTALIOS POLITIKOS
Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Nacionaliniai teisės aktai nustato, jog ţmogaus teisių negalima varţyti ir teikti jam
privilegijų dėl jo lyties. Techninės paramos gavėjai, įgyvendindami veiklas, finansuotinas iš ES
2007–2013 m. techninės paramos, prisideda prie šio reikalavimo įgyvendinimo, t. y. veiklos,
finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės paramos turi prisidėti prie horizontaliųjų prioritetų
įgyvendinimo: darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principo uţtikrinimo. Tai yra
vienas iš paraiškų vertinimo kriterijų, t. y. veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės
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paramos turi atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Atsiţvelgiant į tai, techninės
paramos gavėjai, administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, uţtikrina, kad veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių
lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.
3.6.2 Svarbiausios problemos
Įgyvendinant veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, pagal
Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioritetą „Techninė parama Ekonomikos augimo
veiksmų programos įgyvendinimui―, buvo susidurta ir su problemomis bei išoriniais veiksniais,
kurie įtakojo ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų įsisavinimo spartą:
1. dėl sudėtingos ekonominės situacijos, t. y. dėl lėšų taupymo nebuvo prisiimti visi 2009 m.
pradţioje ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjų planuoti įsipareigojimai, o paramos teikimo
sutartys pasirašytos maţesnėms sumoms nei buvo planuota, taip pat dėl minėtos prieţasties
sumaţėjo lėšų panaudojimas;
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų įsisavinimą įtakojo ir viešojo sektoriaus išlaidų
maţinimo politika, dėl kurios sumaţintas darbo uţmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams,
dirbantiems pagal darbo sutartis, administruojantiems ES 2007–2013 m. struktūrinę paramą,
sustabdytas konkursų į laisvus etatus, įsteigtus ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos
administravimui, organizavimas, sumaţintos išlaidos kvalifikacijos tobulinimui, ribojama galimybė
organizuoti viešuosius pirkimus ir kt.
Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą:
1. institucijose, gaunančiose ES 2007–2013 techninę paramą, nustatytas dalinai su ES
struktūrine parama dirbančių darbuotojų funkcijų susiejimas, kuris suteikė galimybę ES 2007-2013
m. techninės paramos lėšomis finansuoti darbo uţmokestį ne tik tiems darbuotojams, kurių
funkcijos visa apimtimi susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, bet ir tiems
darbuotojams, kurie administruoja ne tik ES struktūrinė paramą, tačiau atlieka ir kitas funkcijas;
2. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami grieţtai laikytis mokėjimo
prašymų teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama uţtikrinti savalaikį
patirtų ir apmokėtų išlaidų pripaţinimą tinkamomis deklaruoti EK išlaidomis. ES 2007–2013 m.
techninės paramos gavėjai privalo deklaruoti įgyvendinančiajai institucijai jau patirtas ir apmokėtas
išlaidas per Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatytą terminą. Apie
mokėjimo prašymų teikimo terminų nesilaikymą ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai
informuojami raštu, el. paštu, telefonu ir įgyvendinančiosios institucijos organizuojamų mokymų
metu.
3. 2009 m. pakeista Ekonomikos augimo veiksmų programa ir šios veiksmų programos
priedas, nustatant 100 proc. veiklų, finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos,
finansavimą ES lėšomis (be kofinansavimo iš nacionalinio biudţeto lėšų);
4. 2009 m. Lietuvos Respublikos finansų ministerija organizavo susitikimą su institucijomis
(ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjais), kuriame akcentavo ES 2007–2013 m. techninės
paramos įsisavinimo svarbą, aptarė naudojimo galimybes ir su ES 2007–2013 m. techninės paramos
naudojimu susijusius klausimus.
4. ESF PROGRAMOS: DARNA IR KONCENTRACIJA (netaikoma)
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5. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI

55 lentelė. Numatomi įgyvendinti didelės apimties projektai.
Eil.
Nr.

Sektori
us

Projekto
pavadinim
as

Informacija apie būtiną
parengti
dokumentaciją

Dokumenta
i

1.

Veiksmų
programa
/ Fondas
ERPF/SF

Numatoma
bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatomas ES Numatom
finansavimas a projekto
(eurais)
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

parengta
/
nepareng
ta
parengta Ekonomikos 58.010.889,71 49.309.256,25
augimo
veiksmų
parengta
programa /
ERPF
parengta

Švietim Nacionalinio Projekto
o
fizinių ir
aprašymas
technologijo Galimybių
s mokslų
studija
centro
Įgyvendinim
sukūrimas o planas
(grafikas)
Kaštų naudos parengta
analizė
Poveikio
netaikoma
aplinkai
vertinimas

Projekto JASPERS JASPERS JASPERS Projekto
įgyvendi * ekspertų paramos paramos paraiškos
nimo
parama statusas
statusas pateikimo
pradţios
(Taip /
2009 m.
2010 m. EK data
data
Ne)
pabaigoje
(Comple
tion
note,
Guidanc
e note,
etc.

2010-02

Taip
Taip
Taip

Taip
Ne
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1.
Guidance
Note
2009-1124
PJ/JASP
ERS/200
9 180
LT/AK
„Clarific
ation of
status of

2010-05
Completi
on note

2010-06
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Eil.
Nr.

Sektori
us

Projekto
pavadinim
as

Informacija apie būtiną
parengti
dokumentaciją

Dokumenta
i

Finansavimo
planai
(įskaitant
preliminarius
metinius
planus pagal
fondus
SF/ERPF )

Veiksmų
programa
/ Fondas
ERPF/SF

Numatoma
bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatomas ES Numatom
finansavimas a projekto
(eurais)
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

parengta
/
nepareng
ta
parengta

Projekto JASPERS JASPERS JASPERS Projekto
įgyvendi * ekspertų paramos paramos paraiškos
nimo
parama statusas
statusas pateikimo
pradţios
(Taip /
2009 m.
2010 m. EK data
data
Ne)
pabaigoje
(Comple
tion
note,
Guidanc
e note,
etc.

Taip
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operation
as Major
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2.
Guidance
Note
2009-1129
PJ/JASP
ERS/200
91546/IH/
so „State
Aid for
Major
R&D&I
Projects―
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Ei
l.
Nr
.

Sekto
rius

Projekto
pavadini
mas

Informacija apie būtiną parengti
dokumentaciją
dokumentai

Transportas

2.

Transportas

4.

Transeur
o-pinio
tinklo
kelias
E85.
Vilniaus
miesto
pietinio
apvaţiavi
mo
tiesimas

,,Transeu
ropinio
tinklo
jungtis –
Vilniaus
miesto
vakarinio
aplinkkeli
o II
etapas“

Projekto aprašymas
Galimybių studija
Įgyvendinimo planas
(grafikas)
Kaštų naudos analizė
Poveikio aplinkai
vertinimas
Finansavimo planai
(įskaitant
preliminarius metinius
planus pagal fondus
SF/ERPF )
Projekto aprašymas
Galimybių studija
Įgyvendinimo planas
(grafikas)
Kaštų naudos analizė
Poveikio aplinkai
vertinimas

Veiksm
ų
progra
ma /
Fondas
(ERPF/
SF)

Numatom
a bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatom
as ES
finansavi
mas
(eurais)

neparengt VP2/SF
a
neparengt
a
neparengt
a
neparengt
a
neparengt
a
neparengt
a

71.818.02
0

61.045.317

tikslinam
a
tikslinam
a
tikslinam
a
tikslinam
a
tikslinam
a

57.496.59
3

parengta
/
neparen
gta

VP2/SF

Numato
ma
projekto
paraiško
s
pateikim
o
Europos
Komisija
i data
2010 m.
IV ketv.

(Numatom
a)
projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

JASPER
S*
ekspertų
parama
(Taip /
Ne)

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Competio
n note,
Guidance
note, etc.

Numato
mas
JASPE
RS
paramo
s
statusas
2010 m.

2010 m. IV
ketv.

Taip

Parama
teikiama

Complet
ion note
2010 m.
III ketv.

Parama
teikiama

Guidanc
e note
2010 m.
II ketv.

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip

41.096.709

Projektas
kol kas
rezervini
ame
sąraše,
data
nenustaty
ta

Data
nenustatyta

Taip
Taip
Taip
Taip
Taip
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Ei
l.
Nr
.

Sekto
rius

Projekto
pavadini
mas

,,Keleivių
ir
krovinini
ų keltų
terminalo
infrastruk
tūros
įrengimas
“
Transportas

5.

Transportas

6.

IXB
koridoria
us
Vilniaus
aplinkkeli
o
Kyviškės–

Informacija apie būtiną parengti
dokumentaciją
dokumentai

parengta
/
neparen
gta

Finansavimo planai
(įskaitant
preliminarius metinius
planus pagal fondus
SF/ERPF )
Projekto aprašymas
Galimybių studija

tikslinam
a

Įgyvendinimo planas
(grafikas)
Kaštų naudos analizė
Poveikio aplinkai
vertinimas
Finansavimo planai
(įskaitant
preliminarius metinius
planus pagal fondus
SF/ERPF )
Projekto aprašymas
Galimybių studija
Įgyvendinimo planas
(grafikas)
Kaštų naudos analizė

Veiksm
ų
progra
ma /
Fondas
(ERPF/
SF)

Numatom
a bendra
projekto
vertė
(eurais)

Numatom
as ES
finansavi
mas
(eurais)

Numato
ma
projekto
paraiško
s
pateikim
o
Europos
Komisija
i data

(Numatom
a)
projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

50.828.55
7

26.435.936

2010 m.
IV ketv.

2010 m. III
ketv.

Numato
mas
JASPE
RS
paramo
s
statusas
2010 m.

Taip
Taip

Parama
teikiama

Complet
ion note
2010 m.
Planuoja
mas
Notificat
ion of
State
Aid
2010 m.
kovas

Parama
teikiama

Complet
ion note
2010 m.
II ketv.

Taip
Taip
Taip

neparengt
a

tikslinam
a

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Competio
n note,
Guidance
note, etc.

Taip

parengta VP2/SF
tikslinam
a
neparengt
a
neparengt
a
parengta

parengta
tikslinam
a
parengta

JASPER
S*
ekspertų
parama
(Taip /
Ne)

Taip

VP2/SF

46.833.36
0
(gali tapti
didelės
vertės,
parengus
techninį
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2010 m
IV ketv.

2010 m III
ketv.

Taip
Taip
Taip
Taip
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Ei
l.
Nr
.

Sekto
rius

Projekto
pavadini
mas

Valčiūnai
antrojo
kelio
statyba

Informacija apie būtiną parengti
dokumentaciją
dokumentai

parengta
/
neparen
gta

Poveikio aplinkai
vertinimas
Finansavimo planai
(įskaitant
preliminarius metinius
planus pagal fondus
SF/ERPF )

parengta

Veiksm
ų
progra
ma /
Fondas
(ERPF/
SF)

Numatom
a bendra
projekto
vertė
(eurais)

projektą)

parengta

Numatom
as ES
finansavi
mas
(eurais)

Numato
ma
projekto
paraiško
s
pateikim
o
Europos
Komisija
i data

(Numatom
a)
projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

JASPER
S*
ekspertų
parama
(Taip /
Ne)

Taip
Taip
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(Competio
n note,
Guidance
note, etc.

Numato
mas
JASPE
RS
paramo
s
statusas
2010 m.
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56 lentelė. Pradėti įgyvendinti didelės apimties projektai.
Eil.
Nr.

Sektorius

Projekto
pavadinimas

Veiksmų
programa /
Fondas
(ERPF/SF)

Projekto vertė (eur.)

Projekto vertė
(iš jų ES lėšos)

1.

Informacinių
technologijų

„Kaimiškųjų
vietovių
informacinių
technologijų
plačiajuosčio
tinklo RAIN
plėtra―

Ekonomikos 60.501.863,70
skatinimo
(59.522.980,47)
veiksmų
programa /
ERPF

Projekto
Numatoma JASPERS* JASPERS
įgyvendinimo
projekto
ekspertų
paramos
pradţios
įgyvendinimo
parama
statusas
data
pabaigos
(Taip / Ne)
2009 m.
data
pabaigoje
(Completi
on note,
Guidance
note, etc.

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
išmokėtų
deklaruotinų
lėšų suma
(iš jų ES
lėšos)
0

2009-12-07

2013-03-31

Taip

2009 m.
gruodţio
15 d.
pateiktas
Completio
n
Note 2008
050 LT
ENV R &
D

Numatom
as
JASPERS
paramos
statusas
2010 m.

Numatom
a
projekto
paraiškos
pateikimo
EK data

Baigtas

2009-1112

Didelės apimties projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra― paraiška Europos Komisijai pateikta 2009
m. lapkričio 12 d., ir tai pirmasis Lietuvos didelės apimties projektas, pateiktas Europos Komisijai. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. T-113 skirta parama projektui „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra― įgyvendinti. 2009 m. gruodţio 7 d. įvyko viešas Projekto finansavimo ir administravimo sutarties
pasirašymas. Šiuo metu projektas sėkmingai įgyvendinamas, jau yra įvykę šviesolaidinių kabelinių linijų statybos viešieji pirkimai 10 apskričių ir
pradėtas tinklo pasyvinių ir komutavimo elementų viešasis pirkimas.
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Eil.
Nr.

2.

Sektorius

Projekto
pavadinimas

Veiksmų
programa /
Fondas
(ERPF/SF)

Projekto vertė (eur.)
Projekto vertė
(iš jų ES
lėšos)

Iki
ataskaitinio
laikotarpio
pabaigos
išmokėtų
deklaruotinų
lėšų suma
(iš jų ES
lėšos)
Transportas „Transeuropinio Ekonomikos
62.761.020
7.374.821
(iš jų ES lėšos
(iš jų ES
tinklo kelio E85 augimo
veiksmų
–
lėšos –
(Vilnius –
programa /
62.761.020).
7.374.821)
Kaunas –
SF
Įgyvendinama
Klaipėda)
pirmoji
rekonstravimas.
projekto dalis
Estakados
– 32.449.389.
statyba Jakų
Bendra
sankryţoje“
projekto vertė
gali
pasikeisto po
antrosios
projekto
dalies viešojo
pirkimo
procedūrų

143

Projekto
įgyvendini
mo
pradţios
data

Numatoma
projekto
įgyvendini
mo
pabaigos
data

JASPERS*
ekspertų
parama
(Taip / Ne)

JASPERS
paramos
statusas
2009 m.
pabaigoje
(Competio
n note,
Guidance
note, etc.

JASPERS
paramos
statusas
2010 m.

Projekto
paraiškos
pateikimo
EK data

2009-06-12

2012 m. I
ketv.

Taip

Parama
teikiama

Completion
note 2010
m. IV ketv.

2011 m. I
ketv.
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6. TECHNINĖ PAGALBA

6.1. Techninės paramos paskirtis ir panaudojimas
ES 2007–2013 m. techninė parama skiriama funkcijoms, susijusioms su ES 2007–2013 m.
struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, administravimu ir (arba) pasirengimu
įgyvendinti programą, kitą programavimo laikotarpį pakeisiančią 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas, taip pat su veiklų,
finansuotinų iš ES 2007–2013 m. techninės paramos, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo
programavimo dokumento administravimu, uţbaigimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.
Detali informacija apie techninės paramos panaudojimą yra pateikiama ataskaitos 3.6.1
dalyje.
7. INFORMACIJA IR VIEŠINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 1K352 „Dėl 2008–2009 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo―, pagrindiniai informavimo apie ES
struktūrinę paramą ir jos viešinimo tikslai 2008–2009 m. yra:
1. informuoti apie ES struktūrinės paramos Lietuvai naują etapą ir kokybinius jo pokyčius,
stiprinti ES struktūrinės paramos ir jos rezultatų svarbos suvokimą tarp įvairių tikslinių grupių;
2. uţtikrinti informacijos apie ES struktūrinės paramos veiksmų programas sklaidą ir Europos
Bendrijos vaidmenį jas įgyvendinant, įvairius ES paramos panaudojimo ir administravimo aspektus,
skaidrų paramos administravimą;
3. stiprinti institucijų, atsakingų uţ ES struktūrinės paramos panaudojimą, administravimo
gebėjimus, informavimo ir viešinimo veiklų efektyvų planavimą, tarpinstitucinį koordinavimą.
Esama situacija
Siekiant nustatyti ES struktūrinės paramos ir atskirų veiksmų programų ţinomumą,
visuomenės informacijos apie ES struktūrinę paramą poreikį bei įvertinti informacijos apie ES
struktūrinę paramą šaltinius 2009 metų birţelio ir gruodţio mėn. buvo atlikti visuomenės nuomonės
tyrimai.
Remiantis paskutinio tyrimo rezultatais, dauguma apklausoje dalyvavusių Lietuvos gyventojų –
75 proc. – yra girdėję/ţino apie naują ES 2007–2013 m. struktūrinės paramos Lietuvai etapą. Apie
EAVP ţino 50 proc. respondentų.
ES struktūrinių fondų Lietuvai skiriamos paramos naudą junta vis didesnė dalis gyventojų (59
proc.), šis rodiklis per metus išaugo 18 proc.
Informacijos apie ES struktūrinius fondus trūkumą jaučiančius gyventojus (22 proc.) labiausiai
domintų informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su nauda pačiam gyventojui: ką naudingo
parama duoda Lietuvai (49 proc.), savivaldybei, kurioje gyvena (38 proc.); kokių remiamų projektų
nauda galima būtų pasinaudoti (31 proc.). Priimtinausi informacijos šaltiniai dominančiai
informacijai apie ES struktūrinę paramą gauti, pasak respondentų, yra televizija (50%), spauda
(29%) bei internetas (26%). Daţniausiai respondentai pageidauja, jog informacija apie ES 2007–
2013 m. struktūrinę paramą būtų skelbiama per nacionalinę televiziją.
2009 m. vasario mėn. atlikti pareiškėjų ir paramos gavėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos priemones nuomonės tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad 55 proc. pareiškėjų ţino apie
naująjį 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų etapą (dar 32 proc. kaţką girdėjo). Apie EAVP daug
ţino 26 proc. (kaţką girdėjo 55 proc.).
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57 lentelė. Apibendrinant esamą situaciją ir 2008-2009 m. informavimo plano įgyvendinimo
rodiklius, galima pateikti šią lentelę:
Rodiklis
Pradinė situacija Situacija 2009 m. Pokytis
(2008 m. gruodis) gruodis
Visuomenės dalis, ţinanti apie ES Daug ţino – 6 proc. Daug ţino – 13 proc. augimas 2,2
struktūrinę paramą Lietuvai 2007– Girdėjo – 38 proc. Girdėjo – 62 proc.
karto ir
2013 m.
1,6 karto
Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi 50 proc.
59 proc.
18 proc.
ES paramos naudą
augimas
Visuomenės dalis, palankiai vertinanti 38 proc.
29 proc.
ES struktūrinės paramos skirstymo 31 proc.
25 proc.
sumaţėjimas
efektyvumą ir skaidrumą
Ţiniasklaidos tonas
1882 paminėjimai, 3965 paminėjimai, 4 augimas
1 proc. neig.
proc. neig.
(2009 m. I ketv.) (2009 m. IV ketv.)
Galimi pareiškėjai ţinantys EAVP
81 proc.
86 proc.
padidėjimas
Interneto svetainės www.esparama.lt 22.318
unikalūs 39.778
unikalūs 78
proc.
lankomumo pokytis
lankytojai per mėn. lankytojai per mėn. augimas
Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
2009 m. geguţės - birţelio mėn. organizuota reklaminė kampanija „Su ES struktūriniais
fondais ir graţiausia svajonė gali tapti tikrove". Reklaminė kampanija pristato maţųjų Lietuvos
piliečių ateities vizijas.
2009 m. rugsėjo 29 d. buvo organizuojamas jau tradicija tapęs metinis renginys ES
finansuojamų projektų vykdytojams - kontaktų mugė. Joje buvo pristatomi aktualūs pranešimai.
Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius dr. R.
Vilpišauskas pristatė ekonominio sunkmečio faktines prieţastis ir pasekmes. Ţmogaus studijų centro
prezidentas dr. G. Chomentauskas kalbėjo apie lietuvio psichologinės būsenos ir ekonominio
sunkmečio sąryšį. Tuo tarpu, Lietuvos Respublikos finansų viceministras R. Kriščiūnas supaţindino
dalyvius su ES struktūrinės paramos atveriamomis galimybėmis duotuoju laikotarpiu. Renginio
dalyviai galėjo dalyvauti ir viešoje diskusijoje, kurioje kartu su jais diskutavo tiek pranešėjai, tiek
prie jų prisijungę ES struktūrinės paramos projektų vykdytojai. Kaip ir kiekvienais, taip ir šiais
metais renginio metu buvo apdovanoti geriausių projektų vykdytojai. Šiemet geriausiems
projektams buvo suteiktas „Europos burių― vardas. Burės – tai ES struktūrinė parama jau penkerius
metus mums padedanti kurti graţesnį ir patogesnį gyvenimą, skatinanti tobulėti, ir judėti pirmyn.
„Europos burių― nugalėtojus viešoje erdvėje išrinko Lietuvos gyventojai. Rinkimuose buvo įvardinti
ir interneto svetainėje www.delfi.lt išrinkti didţiausią naudą ţmogui, kraštui, visuomenei ir valstybei
teikiantys ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojami projektai bei jų vykdytojai.
2009 m. visuomenei buvo suorganizuoti 2 dideli visuomenei skirti renginiai, kuriuose
akivaizdţiai parodyta ES struktūrinės paramos nauda.
2009 m. geguţės 8-9 dienomis vyko Europos dienai skirti renginiai Rokiškyje ir Panevėţyje.
Šiose organizuojamose šventėse buvo puiki proga atkreipti panevėţiečių ir rokiškėnų dėmesį į ES
struktūrinės paramos teikiamas galimybes miesto plėtrai. Miestelėnai buvo pakviesti siūlyti idėjas,
kurias būtų galima įgyvendinti Panevėţyje ir Rokiškyje pasinaudojus ES struktūrinių fondų parama.
Miestiečių pasiūlyti trijų geriausių idėjų eskizai buvo nupiešti drobėse, kurias 2009 m. geguţės 8-9
d. buvo kviečiami spalvinti visi renginių dalyviai, šitaip prisidėdami prie naujos miesto vizijos
kūrimo. Šventės pabaigoje šios drobės kaip kūrybiškų, modernių, draugiškų aplinkai ir ţmogui
miestų simboliai buvo įteiktos Rokiškio ir Panevėţio miestams.
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2009 m. rugpjūčio 14 dieną Palangoje buvo organizuojamas renginys visuomenei „Laisva ir
suvienyta Europa―, skirtas Berlyno sienos griūčiai paminėti. Šiuo renginiu buvo siekiama meninėmis
priemonėmis informuoti visuomenę apie ES struktūrinę paramą Lietuvai. Renginio metu buvo
vykdomos šios kūrybines iniciatyvos: „Pagauk kampą― meninė improvizacija, kurios metu
profesionalūs aktoriai, pagal iš anksto suderintas tezes, atliko vaidinimus. Renginio koncepcija bei
vieta pasirinkta tikslingai, atsiţvelgiant į tai, kad rugpjūčio mėnesį pajūrio kurorte gausu
poilsiautojų, tad įvairiomis kūrybinėmis iniciatyvomis pavyko pritraukti daug dalyvių.
2009 m. visuomenės informavimo priemonėse buvo publikuojamos ar transliuojamos
informacinės rubrikos pagal iš anksto parengtus bei su informavimo apie ES struktūrinę paramą ir
jos viešinimo koordinavimo grupės nariais suderintus teminius planus. Šie planai buvo sudaryti
informacinių kampanijų principu, t. y. pagrindinė kampanijos tema buvo išplėtojama į keletą
potemių, padedančių atskleisti svarbiausius temos akcentus. Informacinės rubrikos buvo
publikuojamos tiek nacionalinėje, regioninėje televizijoje, nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje
bei verslo spaudoje, internetinėje ţiniasklaidoje, radijuje.
2009 m. buvo įgyvendintos tokios informacinės kampanijos:
Socialiai atsakingam verslui – naujos finansavimo galimybės;
E-paslaugų plėtra pasinaudojant ES struktūrine parama;
ES struktūrinė parama transporto sektoriui;
2007 – 2013 m. ES struktūrinė parama Lietuvai: naujo etapo iššūkiai ir galimybės;
Mokslo reformai – ES postūmis;
Finansų inţinerijos priemonės;
Ekonomikos skatinimo plano įgyvendinimas ES lėšomis.
2009 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007---2013 m.
techninės paramos, suorganizuotos šios apskritojo stalo diskusijos, susijusios su EAVP
įgyvendinimu:
1. 2009 m. balandţio 29 d., Vilniuje įvyko apskritojo stalo diskusija „Nevyriausybinių
organizacijų dalyvavimas ES struktūrinių fondų paramos procedūrų formavime ir galimybės
pasinaudoti 2007–2013 m. ES struktūriniais fondais―
2. 2009 m. geguţės 21 d. Rokiškio rajone įvyko apskritojo stalo diskusija, skirta pristatyti ir
įvertinti sėkmingai įgyvendintus projektus;
3. 2009 m. gruodţio 15 d. Telšiuose įvyko apskritojo stalo diskusija tema "Ar ES paramos
priemonės padės sušvelninti situaciją darbo rinkoje";
Galimų pareiškėjų ir projekto vykdytojų informavimas
2008 m. IV ketvirtį – 2009 m. VI ketvirtį įgyvendinant centralizuotą informavimo apie ES
struktūrinius fondus kampaniją buvo suorganizuota 40 renginių galimiems pareiškėjams,
pareiškėjams ir/arba projektų vykdytojams, kurie vyko skirtinguose Lietuvos regionuose. Renginiai
buvo skirti informuoti apie veiksmų programų finansavimo galimybes, paraiškų teikimo, projektų
rengimo, jų finansavimo, administravimo ir įgyvendinimo sąlygas, projektų atrankos kriterijus,
paraiškų vertinimo procedūras ir išsamesnę informaciją teikiančius asmenis.
2009 m. parengta ir išleista leidinių serija pareiškėjams ir projektų vykdytojams - "ES
paramos elementorius", kurią sudaro: "Apie paramą iš Esmės", „Svarbiausi dalykai apie ES paramą
pareiškėjams ir projektų vykdytojams", "Horizontalieji prioritetai: praktinis vadovas pareiškėjams ir
projektų vykdytojams", "Neperkančiųjų organizacijų pirkimai", „ES lėšomis finansuojamų projektų
viešinimo gairės", „Europos socialinio fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamų projektų išlaidų tinkamumas", "Europos
Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovas". Taip pat parengta ir išleista
lankstinukų serija „ES parama greičiau, paprasčiau, sklandţiau―: "Tinklapio www.esparama.lt
turinio aprašymas", "Duomenų mainų svetainė", "Elektroninė paraiškos forma", "Elektroninis
mokėjimo prašymas".
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Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija suorganizavo du seminarus „Kaštų
naudos analizė―, kurių tikslas buvo supaţindinti dalyvius su investicinių projektų finansinės ir
ekonominės analizės parengimo pagrindiniais principais bei reikalavimais, rizikos nustatymu,
siekiant tinkamai parengti galimybių studijas bei projektų paraiškas ES struktūrinei paramai gauti, 1
mokymus pareiškėjams (AB „Lietuvos Geleţinkeliai―) skirtus konsultuoti projektų parengimo ir
projektų paraiškų pildymo klausimais. Bei suorganizavo „Atvirų durų dienos― renginį pareiškėjams
ir projektų vykdytojams, siekiant paskatinti teikti paraiškas 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinei paramai gauti ir gerinti teikiamų paraiškų ir projektų kokybę.
Ūkio ministerija kartu su Lietuvos verslo paramos agentūra suorganizavo 18 mokomųjų
seminarų pareiškėjams regionuose, siekiant supaţindinti pagrindinėmis paramos teikimo sąlygomis,
reikalavimais, pristatyti aktualią dokumentaciją, paraiškų teikimo ypatumus, ir 11 mokomųjų
seminarų projektų vykdytojams, kurių metu buvo pristatomos daţniausiai pasitaikančios projektų
įgyvendinimo problemos, ypatingas dėmesys skiriamas galutinių projektų įgyvendinimo ataskaitų,
mokėjimų prašymų teikimui ir projektų uţbaigimui. Taip pat institucijų atstovai dalyvavo
konferencijose ir susitikimuose su verslo bendruomene, TV ir radijo laidose, teikė informaciją
ţiniasklaidai. Buvo pagamintos ir platinamos šios viešinimo priemonės - medţiaginiai maišeliai,
puodeliai, vizitinių kortelių dėklai, raktų pakabukai (dviejų rūšių), atšvaitai ir pan., kalėdiniai
sveikinimo atvirukai (kartu su darbo knyga, sieniniu kalendoriumi ir maţu kalendoriuku).
Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės ir
Centrinė projektų valdymo agentūra vykdė 17 mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams,
skirtus pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas bei
paraiškos A, B dalių pildymo ir investicinių projektų rengimo specifiką bei pagrindines finansavimo
sutarties nuostatas. Taip pat buvo rengiami pranešimai spaudai, komentarai ţiniasklaidai, bei
išleistos viešinimo priemonės – rašikliai, krepšiai dokumentams, energiją taupanti lemputė, knygos ir
jų dėklai, knygų skirtukai.
Šveitimo ir mokslo ministerija kartu su Centrine projektų valdymo agentūra vykdė 4
mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, skirtus pristatyti pagrindines finansavimo sąlygų
aprašuose numatytas sąlygas ir paraiškos pildymo specifiką bei pagrindines finansavimo sutarties
nuostatas. Taip pat buvo rengiami pranešimai spaudai, komentarai ţiniasklaidai, bei išleistos
viešinimo priemonės – rašikliai, krepšiai dokumentams, energiją taupanti lemputė, knygos ir jų
dėklai, knygų skirtukai. CPVA atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose
veiklose - renginiuose „2009 m. ES finansavimo prioritetai mokslo ir studijų srityje―, renginyje
„Projekto atviros mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas― sutarties pasirašymas―,
―Infonet‘as: informacijos apie Europos Sąjungos fondų finansavimą švietimui ir mokslui sklaida―,
prisidėjo prie leidinių „Mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) pristatymas―, „Europos Sąjungos
struktūriniai fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II etapas (2007-2013 m.)― lietuvių kalba,
„Europos Sąjungos struktūriniai fondai - Lietuvos švietimui ir mokslui II etapas (2007-2013 m.)―
anglų kalba gamybos.
Detalesnė informacija apie Susisiekimo ministerijos, Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ūkio ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos,
Centrinės projektų valdymo agentūros vykdytas veiklas nurodyta ţemiau.
Pagal Projekto administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodţio 19 d. nutarimu Nr. 1443, konkurso būdu atrenkamų
projektų kvietimus teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti įgyvendinančios institucijos
publikuoja „Valstybės ţinių― priede „Informaciniai pranešimai―, bent viename iš šalies dienraščių,
taip pat jie talpinami ir ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Įgyvendinančioji
institucija, atsiţvelgdama į tikslines pareiškėjų grupes, kvietimų teikti paraiškas skelbimus gali
papildomai publikuoti ir kituose leidiniuose.
Valstybės ir regionų projektų atrankos atveju, sudaryti ir patvirtinti valstybės ir regionų
projektų sąrašai taipogi skelbiami ES struktūrinės paramos svetainėje www.esparama.lt. Taip pat
visa kita galimiems pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktuali informacija apie 2007 – 2013 m.
ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai, metodinės rekomendacijos, teisės aktai,
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naujienos apie organizuojamus renginius ir kt. – skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje
www.esparama.lt.
Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas
2009 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę
paramą koordinavimo grupės nariams, bei ES struktūrinių fondų paramą administruojančių
institucijų atstovams. 2009 m. suorganizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: krizių
komunikacijos, viešo kalbėjimo, idėjų generavimo, kūrybinio rašymo, improvizuoto kalbėjimo. Taip
pat buvo organizuoti komunikacijos mokymai skirti tobulinti Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros,
įgyvendinančios būsto modernizacijos programą pagal JESSICĄ, darbuotojų komunikacinius bei
bendravimo telefonu įgūdţius.
UAB „Investicijų ir verslo garantijos― daug dėmesio skyrė bendradarbiavimui tiek su
verslininkais, tiek su kredito įstaigomis stiprinti bei plėsti, INVEGOS fondo priemonių viešinimui
verslo visuomenei. Iš viso praėjusiais metais visose Lietuvos apskrityse buvo susitikta su daugiau
kaip 1000 Lietuvos SVV atstovų, kuriems pristatytos naujos INVEGOS administruojamos
priemonės ir kitos teikiamos paslaugos. Kartu su INVEGA naujųjų priemonių viešinime dalyvavo ir
konkurso būdu atrinkti bankai.
Skelbdamas spaudos pranešimus bei pristatydamas JEREMIE kontroliuojančiojo fondo
veiklą tarptautiniuose bei verslo renginiuose Lietuvoje ir uţsienyje, Europos investicinis fondas
viešino JEREMIE kontroliuojančiojo fondo veiklą.
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58 lentelė. Susisiekimo ministerija ir Transporto investicijų direkcija atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:

Viešinimo priemonė
Renginys „Atvirų durų
dienos―

Kiekis
1

Seminaras „Kaštų naudos
analizė (I)―

1

Mokymai pareiškėjams

1

Seminaras „Kaštų naudos
analizė (II)―

1

Tikslinė grupė
Pareiškėjai, projektų vykdytojai

Lietuvos automobilių kelių direkcija,
AB „Lietuvos geleţinkeliai―, Oro
uostai, Klaipėdos jūrų uosto
direkcija, Vidaus vandens kelių
direkcija, Vilniaus savivaldybė,
konsultacinės įmonės
AB ―Lietuvos geleţinkeliai―
Lietuvos automobilių kelių direkcija,
AB „Lietuvos geleţinkeliai―, Oro
uostai

145

Tikslas
Skatinti teikti paraiškas 2007-2013 m. Europos Sąjungos
struktūrinei paramai gauti ir gerinti teikiamų paraiškų ir
projektų kokybę.
Skirtas informuoti galimus pareiškėjus apie projektų,
finansuotinų pagal EAVP 4 prioriteto „Esminė
ekonominė infrastruktūra― VP2-4.4-SM-02-R priemonę
„Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas
ir plėtra―, finansavimo sąlygų aprašo pasikeitimus,
projektų rengimą, jų atrankos bei vertinimo kriterijus,
projektų įgyvendinimą, paraiškų pildymo reikalavimus,
prie paraiškos pridedamų dokumentų tinkamumą,
daţniausiai pasitaikančias klaidas bei atsakyti į kitus
rūpimus klausimus.
Supaţindinti dalyvius su investicinių projektų finansinės
ir ekonominės analizės parengimo pagrindiniais
principais bei reikalavimais, rizikos nustatymu, siekiant
tinkamai parengti galimybių studijas bei projektų
paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Dalyvių skaičius
42 dalyviai (iš 24
skirtingų
savivaldybių)

Pateikti pastabas ir konsultuoti pareiškėją dėl projektų
parengimo ir projektų paraiškų pildymo klausimais.
Supaţindinti dalyvius su investicinių projektų finansinės
ir ekonominės analizės parengimo pagrindiniais
principais bei reikalavimais, rizikos nustatymu, siekiant
tinkamai parengti galimybių studijas bei projektų
paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

8 dalyviai

34 dalyviai

30 dalyvių
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59 lentelė. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:
Informavimo ar viešinimo
Kiekis
Tikslinė grupė
priemonė
Informavimo veiklos, skirtos tik IVPK priemonių tikslinėms grupėms
Mokymai
16
Pareiškėjai

Mokymai

1

Projektų vykdytojai

Tikslas

Dalyvių
skaičius

Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines finansavimo
sąlygų aprašuose numatytas sąlygas bei paraiškos A, B
dalių pildymo ir investicinių projektų rengimo specifiką.

270

Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines finansavimo
sutarties nuostatas - šalių teises ir pareigas, viešųjų
pirkimų organizavimo procesą, reikalavimus projekto
viešinimui, mokėjimo prašymų rengimo ir teikimo
tvarką, kt.

60

Kvietimai teikti paraiškas interneto
19
Pareiškėjai
Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti
svetainėje www.esparama.lt
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui gauti.
Viešinimo veiklos, skirtos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ ir visų CPVA administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių tikslinėms
grupėms
Paskelbtos ţinutės/pranešimai spaudai 3 (2 Visuomenė, pareiškėjai,
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES struktūrinės
www.cpva.lt, www.esparama.lt
bendrojo
projektų vykdytojai
paramos įsisavinimą/projektų įgyvendinimą.
pobūdţio, 1 prioritetu
„Informacinė
visuomenė
visiems―)
Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbinei veiklai ir
skatinančios tobulėti, diegti naujoves:
- Rašikliai
- Krepšiai dokumentams
- Energiją taupanti lemputė
- Knygos ir jų dėklai, knygų
skirtukai
Foto sesijos paslaugos

100
300
100
300
1

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,
socialiniai-ekonominiai
partneriai

Viešinti ES struktūrinę paramą ir CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančią instituciją.
Viešinimo priemonės dalinamos informacinių mokymų,
susitikimų metu.

-

Pareiškėjai, projektų vykdytojai,

2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių leidinių ciklą

-

146
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ţiniasklaida

Komentarai ţiniasklaidai

4 (2 bendrojo
pobūdţio, 2 susiję su
prioritetu
„Informacinė
visuomenė
visiems―)

CPVA administruojamų priemonių projektų
vykdytojams, t.y. rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo, leidybos paslaugas. Leidiniams iliustruoti
buvo suorganizuota CPVA darbuotojų kūrybinė foto
sesija. Foto sesijos nuotraukos bus naudojamos ir kitose
viešinimo veiklose, pvz. gaminant ES struktūrinę paramą
viešinantį kalendorių, iliustruojant CPVA darbuotojų,
dirbančių su ES struktūrine parama interviu
ţiniasklaidai.
Informuoti apie ES struktūrinės paramos įgyvendinimą,
formuoti teigiamą CPVA kaip ES struktūrinę paramą
administruojančios institucijos įvaizdį.

Visuomenė

-

60 lentelė. Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:
Viešinimo priemonė

Kiekis

Tikslinė grupė

Publikacijos regioninėje ir nacionalinėje
spaudoje

36

Visos Ūkio ministerijos
tikslinės grupės

Reklaminiai maketai spaudoje ir
nacionalinėje spaudoje
Verslo ţinių priedai*

95

Visos Ūkio ministerijos
tikslinės grupės
Verslininkai, potencialūs
pareiškėjai

TV rubrikos*

42

Visuomenė, verslininkai,
potencialūs pareiškėjai

Radijo rubrikos*

15

Visuomenė, verslininkai,
potencialūs pareiškėjai

Rubrikos internete*

6

Visuomenė, verslininkai,

3

147

Tikslas

Dalyvių skaičius

Informuoti apie galimybes pasinadoti ES struktūrine
parama, teikiama pagal Ūkio ministerijos
administruojamas ES struktūrinės paramos priemones
Informuoti apie ES struktūrinės paramos
panaudojimo rezultatus, pristatyti „sėkmės istorijas―
Informuoti apie galimybes pasinadoti ES struktūrine
parama, teikiama pagal Ūkio ministerijos
administruojamas ES struktūrinės paramos priemones
Informuoti apie Ūkio ministerijos adminsitruojamos
ES struktūrinės paramos aktualijas, galimybes gauti
paramą, supaţindinti su paramos rezultatais
Informuoti apie Ūkio ministerijos administruojamos
ES struktūrinės paramos aktualijas, galimybes gauti
paramą, supaţindinti su paramos rezultatais
Informuoti apie Ūkio ministerijos administruojamos

-

-

-

-

-
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Viešinimo priemonė
Pranešimai spaudai*

Kiekis

Tikslinė grupė
potencialūs pareiškėjai

Tikslas
Dalyvių skaičius
ES struktūrinės paramos aktualijas, galimybes gauti
paramą, supaţindinti su paramos rezultatais
Informuoti apie Ūkio ministerrijos adminsitruojamos
ES struktūrinės paramos aktualijas, supaţindinti su
paramos rezultatais
Informuoti apie galimybes pasinadoti ES struktūrine
parama, teikiama pagal Ūkio ministerijos
administruojamas ES struktūrinės paramos priemones

190

Ţiniasklaidos priemonės,
visuomenė

Dalyvavimas informaciniuose renginiuose
―Apie paramą iš Esmės―*

9

Verslininkai, potencialūs
pareiškėjai

Dalyvavimas seminare diskusijoje „Ar ES
paramos priemonės padės sušvelninti
situaciją darbo rinkoje"*

1*

Verslininkai, potencialūs
pareiškėjai

Pristatyti Ūkio ministerijos administruojamos ES
struktūrinės paramos priemonės

35

Dalyvavimas konferencijose ir susitikimuose
su verslo bendruomene*

8*

Verslininkai, potencialūs
pareiškėjai

Pristatyti Ūkio ministerijos administruojamos ES
struktūrinės paramos priemonės

-

Mokomieji seminarai pareiškėjams
regionuose*

18*

Pareiškėjai, galimi pareiškėjai Supaţindinti potencialius pareiškėjus su priemonėmis
„E-verslas―, „Naujos galimybės―, „Idėja LT―,
„Intelektas LT―, „Intelektas LT+―, „Viešosios
paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu,
„Procesas LT― „Lyderis LT― ir k. t. pagrindinėmis
paramos teikimo sąlygomis, reikalavimais, pristatyti
aktualią dokumentaciją, paraiškų teikimo ypatumus.
Mokomieji seminarai projektų vykdytojams*
11*
Socialiniai, ekonominiai
Siekiant kad įgyvendinami projektai būtų laiku ir
partneriai
sėkmingai uţbaigti seminarai organizuojami projektų
vykdytojams. Seminarų metu buvo pristatomos
daţniausiai pasitaikančios projektų įgyvendinimo
problemos, sunkumai su kuriais susidūrė uţbaigdami
projektus kiti projektų įgyvendintojai, ypatingas
dėmesys skiriamas galutinių projektų įgyvendinimo
ataskaitų, mokėjimų prašymų teikimui ir projektų
uţbaigimui.
Informacijos apie administruojamas
1054* atsakymai į Pareiškėjai, projektų
Suteikti informaciją visiems suinteresuotiems
priemones teikimas tel. ir el. paštu*
paklausimus el. vykdytojai, visi suinteresuoti asmenims, pareiškėjams ir projektų vykdytojams apie
paštu
asmenys
administruojamas priemones, išaiškinti paraiškų
pateikimo tvarką, suteikti reikiamą informaciją dėl

148

Virš 1000

484

-
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Viešinimo priemonė

Kiekis

Tikslinė grupė

-Kvietimų teikti paraiškas skelbimas

11 skelbimų dėl Galimi pareiškėjai
Kvietimų skelbimo
Informacijos atnaujinimas ir talpinimas
Verslininkai, galimi
tiklapiuose www.esparama.lt, www.ukmin.lt
pareiškėjai, projektų
ir www.lvpa.lt*
vykdytojai, naujienų
prenumeratoriai
Reprezentacinių priemonių gamyba ir
platinimas (medţiaginiai maišeliai,
puodeliai, vizitinių kortelių dėklai, raktų
pakabukai (dviejų rūšių), atšvaitai ir pan.,
kalėdiniai sveikinimo atvirukai (kartu su
darbo knyga, sieniniu kalendoriumi ir maţu
kalendoriuku) buvo siunčiami paštu visiems
projektų vykdytojams, socialiniams ir
ekonominiams partneriams.
Taip pat kiekvienas naujas projekto
vykdytojas sutarčių pasirašymo metu, gauna
ne tik privalomą dokumentų paketą ir
paramos gavimo paţymėjimą, bet ir
atminimo dovanų maišelį*
Nuolatinis bendravimas su ţurnalistais
telefonu, internetu, gyvai, tiesioginis
informacijos teikimas*

Dalyvavimas radijo ir TV laidose*

Galimi pareiškėjai,
pareiškėjai, projektų
vykdytojai

Publikuoti 96
Ţurnalistai
straipsniai
regioninėje ir
nacionalinėje
spaudoje,
panaudojant LVPA
suteiktą informaciją
Dalyvauta 6 radijo Plačioji visuomenė
(„Ţinių radijas―)
laidose

149

Tikslas
Dalyvių skaičius
projektų įgyvendinimo ir su tuo susijusiais
klausimais.
Informuoti galimus pareiškėjus apie naujus kvietimus
Skleisti informaciją apie administruojamas
priemones, laiku informuoti paraiškų teikimo,
projektų įgyvendinimo klausimais, atnaujinti aktualią
informaciją, susijusią su teisės aktų pakeitimais,
sprendimais skirti paramą ir pan.
Didinti 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės
paramos ţinomumą, formuoti teigiamą įvaizdį.

-

2009 m.
informaciniuose
renginiuose
sudalyvavo apie
1500 dalyvių.
Pasirašytos 836
sutartys su
projektų
vykdytojais.

Perduoti visuomenei tikslią ir objektyvią informaciją
apie ES paramos panaudojimo galimybes, parodyti
proceso atvirumą ir skaidrumą

-

Supaţindinti visuomenę su ES paramos
administravimo procesu, nušviesti jo skaidrumą,
pristatyti galimybes pasinaudoti ES parama

-
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61 lentelė. UAB „Investicijų ir verslo garantijos― ir finansiniai tarpininkai atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:
Viešinimo priemonė

Kiekis

Tikslinė grupė

Tikslas

INVEGOS fondo priemonių reklama (reklaminiai
skelbimai) regioninėje ţiniasklaidoje (Maţų kreditų
teikimas – II etapas ir Atviras kreditų fondas)
spalio 12 d. – gruodţio 1 d.

26

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

Informuoti apie INVEGOS fondo administruojamus,
valstybės remiamus maţus kreditus, teikiamus per
atrinktus bankus pagal priemones "Maţų kreditų
teikimas – 2 etapas" ir "Atviras kreditų fondas".
Atkreipti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų,
visuomenės bei potencialių maţųjų kreditų gavėjų
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų domėjimąsi
naujomis skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus.

Straipsnis "Skolintis sunkmečiu lengviau su
INVEGOS garantija" leidinyje "Europos ritmu"
(Maţų kreditų teikimas – II etapas ir Atviras kreditų
fondas)
liepos mėn.

1

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

Informuoti apie INVEGOS fondo administruojamus,
valstybės remiamus maţus kreditus, teikiamus per
atrinktus bankus pagal priemones "Maţų kreditų
teikimas – 2 etapas" ir "Atviras kreditų fondas".
Atkreipti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų,
visuomenės bei potencialių maţųjų kreditų gavėjų
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo atstovų domėjimąsi
naujomis skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Susitikimai-seminarai su smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovais (Maţų kreditų teikimas – II etapas)
geguţės–birţelio mėn.

10

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

10 Lietuvos apskričių pristatyti INVEGOS fondo
administruojamus, valstybės remiamus maţus kreditus,
teikiamus per atrinktus bankus pagal priemones "Maţų
kreditų teikimas – 2 etapas" ir "Atviras kreditų fondas",
paviešinti priemonę „Dalinis palūkanų kompensavimas―.
Seminarų metu su verslininkais aptarti pagrindines
kreditavimo sąlygas, skatinti potencialius kreditų
gavėjus domėtis verslo gerinimui siūlomomis
naujovėmis, skleisti ES SF naudą ekonominiu
sunkmečiu.

150

Dalyvių
skaičius
(kai
taikoma)
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Apskritojo stalo diskusijos (Maţų kreditų teikimas – II
etapas ir Atviras kreditų fondas)
lapkričio – gruodţio mėn.

6

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

Pranešimai spaudai (Maţų kreditų teikimas – II etapas
ir Atviras kreditų fondas)
2009 m.
geguţės–gruodţio mėn.

25

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

Informacijos talpinimas ir nuolatinis atnaujinimas
INVEGA internetiniame puslapyje ir
www.esparama.lt.
(Maţų kreditų teikimas – II
etapas ir Atviras kreditų fondas)
nuolat

25

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4) regioninės valdţios
atstovai.

Pristatyti, supaţindinti ir informuoti apie INVEGA
fondo produktus.

Susitikimai-seminarai su smulkiojo ir vidutinio verslo
atstovais rugsėjo – gruodţio mėn.

9

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2)
visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4)
regioninės valdţios
atstovai.

9 Lietuvos apskritims pristatyti Garantijų fondo
priemonę.

151

Aptarti INVEGOS fondo administruojamų, valstybės
remiamų maţų kreditų, teikiamų per atrinktus bankus
pagal priemones "Maţų kreditų teikimas – 2 etapas" ir
"Atviras kreditų fondas", naudą smulkiajam ir
vidutiniam verslui, be to pristatyti priemonę „Dalinis
palūkanų kompensavimas―. Priminti pagrindines
kreditavimo sąlygas, skatinti potencialius kreditų
gavėjus domėtis verslo gerinimui siūlomomis
naujovėmis, skleisti ES SF naudą ekonominiu
sunkmečiu.
Informuoti apie INVEGOS fondo administruojamų,
valstybės remiamų maţų kreditų teikiamo naujoves

400
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Pranešimai spaudai (2009-09-01)

1

1) smulkiojo ir
vidutinio verslo
subjektai,
2) visuomenė,
3) ţiniasklaidos
atstovai,
4)
regioninės valdţios
atstovai.

Finansinių tarpininkų įgyvendintos informavimo ir viešinimo priemonės
AB Šiaulių bankas
Maţų kreditų teikimas – II etapas pranešimas
1
Svarbiausios tikslinės
spaudai "Šiaulių bankas dar labiau aktyvina SVV
grupės:
finansavimą"
2009-05-07
1) viešoji nuomonė
apskritai: esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas;
3) media priemonės

Pristatyti Garantijų fondo priemonę.

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Maţų kreditų teikimas – II etapas
pranešimas
spaudai "Šiaulių banke maţų kreditų paraiškų priimta
uţ beveik 18 mln. litų"
2009-06-11

1

Svarbiausios tikslinės
grupės:
1) viešoji nuomonė
apskritai: esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas;
3) media priemonės

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Maţų kreditų teikimas – II etapas
straipsniai
regioninėje ţiniasklaidoje 2009 m. rugpjūčio 8 d.–
lapkričio 7 d.

10

1) esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

152
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Maţų kreditų teikimas – II etapas
reklama
spaudoje
2009-10-26, 2009-10-29 „Lietuvos
ryte―
2009-10-28 „Verslo ţiniose―

3

Svarbiausios tikslinės
grupės:
1) viešoji nuomonė
apskritai: esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Atviras kreditų fondas (AKF)
regioninėje ţiniasklaidoje
d.–lapkričio 7 d.

12

Svarbiausios tikslinės
grupės:
1) viešoji nuomonė
apskritai: esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Atviras kreditų fondas (AKF)
pranešimas spaudai "Šiaulių banko sutartis su
INVEGA dėl kreditų teikimo iš AKF"
2009-0714

1

Svarbiausios tikslinės
grupės:
1) viešoji nuomonė
apskritai: esami banko
klientai ir potencialūs
banko klientai;
2) verslas;
3) media priemonės

Informuoti apie Šiaulių banko teikiamus valstybės
remiamus maţus kreditus, atkreipti visuomenės
dėmesį į palankias kreditavimo sąlygas, skatinti
smulkiojo ir vidutinio verslo domėjimąsi naujomis
skolinimosi galimybėmis ir ieškoti daugiau
informacijos apie maţus kreditus

Informacija ir reklama (reklaminis skydelis ir baneris)
Šiaulių banko tinklalapyje www.sb.lt 2009 m.
geguţės–spalio mėn.

2

esami ir potencialūs
banko klientai

Informuoti visuomenę apie Šiaulių banko
teikiamus valstybės remiamus kreditus

1

Ţiniasklaida ir
potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

straipsniai
2009 m. rugpjūčio 8

AB Ūkio bankas
Pranešimas spaudai "Ūkio banke kreditus verslui
gauna kas antra įmonė"
2009-07-30
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www.alfa.lt
Pranešimas spaudai "Ūkio banke kreditus verslui
gauna kas antra įmonė"
2009-07-30

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Pranešimas spaudai "Seminare smulkioms
ir vidutinėms įmonėms pristatoma kreditavimo
galimybės, sąlygos ir tvarka"
2009-06-04

1

Ţiniasklaida ir
potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Pranešimas spaudai "Ūkio bankas pasirašė
pirmąsias kreditų sutartis smulkiajam ir vidutiniam
verslui"
2009-06-05

1

Ţiniasklaida ir
potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

www.balsas.lt
Pranešimas spaudai "Ūkio bankas pasirašė pirmąsias
kreditų sutartis su SVV" 2009-06-05

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

www.vz.lt
Pranešimas spaudai Ūkio bankas pasirašė pirmąsias
smulkių kreditų sutartis
2009-06-05

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Informacinė ţinutė "Respublikoje"
"Dalija kreditus"
2009-06-06

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Informacinė ţinutė "Verslo ţiniose"
Bankai / Pirmosios maţos paskolos
2009-06-08

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Pranešimas spaudai "Ūkio bankas teikia
kreditus iš „Atviro kreditų fondo―
2009-09-30

1

Ţiniasklaida ir
potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

1

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

Straipsnis "Respublikoje"
"Naujas paskolų srautas"
30

2009-09-
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Seminaras "Maţi kreditai smulkiam ir vidutiniam
verslui" 2009 geguţės–birţelio mėn. (Kaunas, Alytus,
Marijampolė)

3

Potencialūs pareiškėjai

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
paskatinti potencialius pareiškėjus kreiptis dėl
kreditų

6

SVV (smulkus ir
vidutinis verslas)

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
pritraukti naujų produkto vartotojų

Informacija apie šias kredito priemones skelbiama
Medicinos banko puslapyje
2009 m. geguţės birţelio mėn.

3

SVV (smulkus ir
vidutinis verslas)

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
pritraukti naujų produkto vartotojų

Prezentacijų klientams siuntimas (ppt)

100

SVV (smulkus ir
vidutinis verslas)

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
pritraukti naujų produkto vartotojų

600

SVV (smulkus ir
vidutinis verslas)

Informuoti apie kreditų suteikimo procesą ir
pritraukti naujų produkto vartotojų

6

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Pritraukti naujų produkto vartotojų

10

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)
Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Pritraukti naujų produkto vartotojų

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Pritraukti naujų produkto vartotojų

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Pritraukti naujų produkto vartotojų

UAB Medicinos bankas
Pranešimas spaudai (Verslo ţinios ir BNS)
2009 m. geguţės - birţelio mėn.

nuolat

Atmintinės klientams (A4 formato)
nuolat
AB "Parex" bankas
Reklama leidiniuose
(Respublikos leidinių grupės leidiniuose, ţurnale
"Veidas")
Geguţės 27 d., birţelio 2, 9 "Respublikoje"
Birţelio 1,15, 29 - "Veide"
Radijo reklama "Ţinių radijuje"
nuo birţelio 17 d. iki birţelio 30 d.
Baneriai interneto svetainėse www.skatinimoplanas.lt,
www.parex.lt
nuolat
Tiesioginis paštas - laiškas pasiūlymas
nuolat nuo 2009 m. liepos mėn.
Tiesioginis pardavimas produkto siūlymas banko klientams
nuolat

2
~1500
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Lankstinukai "Valstybės remiami maţi kreditai
maţoms ir vidutinėms įmonėms"
nuolat
nuo liepos mėn.

10000

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Pritraukti naujų produkto vartotojų

Puslapiai Parex banko interneto svetainėje:
1. Kreditai pagal priemonę "Maţų kreditų teikimas - 2
etapas"
(http://www.parex.lt/verslo/finansavimas/valstybes_re
miami)
2. Kreditai iš Atvirojo kreditų fondo
(http://www.parex.lt/verslo/finansavimas/kreditai-isatviro-kreditu-fondo)
nuolat

2

Maţos ir vidutinės
įmonės (visuomenė)

Supaţindinti visus esamus ir potencialius klientus
su produktų savybėmis

62. Europos investicinis fondas atliko informavimo ir viešinimo veiklas:
Viešinimo priemonė
Vnt.
Tikslinė grupė
EIF vykdytos informavimo ir viešinimo priemonės
Pasidalintos rizikos paskolų instrumento informacinis
seminaras, 2009/03/18

1

Portfelinių garantijų priemonės informacinis
seminaras, 2009/06/19

1

Jeremie Networking Platform, Briuselis, 2009/06/30

1

JEREMIE&JESSICA Seminar Briuselis, 2009/10/23

1

Pranešimas spaudai, 2009/07/23

1

potencialūs
finansiniai
tarpininkai
potencialūs
finansiniai
tarpininkai
politikos
formuotojai
(nacionalinės ir
regioninės
institucijos, EK
atstovai)
politikos
formuotojai
visuomenė
156

Tikslas

Dalyvių
sk. (kai
taikoma)

Informuoti apie instrumentą ir atsakyti į
iškilusius klausimus

30

Informuoti apie instrumentą ir atsakyti į
iškilusius klausimus

20

pristatyti JER 004 projektą, kaip vieną iš
tinkamai sudėliotų įgyvendinamų finansinės
inţinerijos projektų

n.a.

pristatyti JER 004 projektą, kaip vieną iš
tinkamai sudėliotų įgyvendinamų finansinės
inţinerijos projektų
Informuoti apie atrinktus pirmuosius

n.a.

n.a.
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Pranešimas spaudai, 2009/09/09

1

visuomenė

Pranešimas spaudai, 2009/09/21
Pranešimas spaudai, 2009/10/21
Pranešimas spaudai, 2009/10/30

1
1
1

visuomenė
visuomenė
visuomenė

finansinius tarpininkus
Informuoti apie atrinktus SEB, Šiaulių banką
ir DnB Nord banką
Informuoti apie atrinktą Swedbank
Informuoti apie atrinktą LitCapital
informuoti apie pasirašytą sutartį su SEB
banku

n.a.
n.a.
n.a.
n.a.

Finansinių tarpininkų vykdytos informavimo ir viešinimo priemonės
2009 m. finansiniai tarpininkai nevykdė informavimo ir viešinimo veiklų.
63 lentelė. Švietimo ir mokslo ministerija bei Centrinė projektų valdymo agentūra atliko šias informavimo ir viešinimo veiklas:
Informavimo ar viešinimo
Dalyvių
Kiekis
Tikslinė grupė
Tikslas
priemonė
skaičius
Informavimo veiklos, skirtos tik ŠMM priemonių tikslinėms grupėms
Mokymai
3
Pareiškėjai
Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines
47
finansavimo sąlygų aprašuose numatytas sąlygas ir
paraiškos pildymo specifiką
Mokymai

1

Projektų vykdytojai

Pristatyti tikslinei auditorijai pagrindines
finansavimo sutarties nuostatas – šalių teises ir
pareigas, viešųjų pirkimų organizavimo procesą,
reikalavimus projekto viešinimui, mokėjimo
prašymų rengimo ir teikimo tvarką, kt.

30

Kvietimai/pasiūlymai teikti
4
Pareiškėjai
Informuoti tikslinę auditoriją apie galimybes teikti
paraiškas interneto svetainėje
paraiškas ES struktūrinės paramos finansavimui
www.esparama.lt
gauti
Viešinimo veiklos, skirtos ŠMM priemonių ir visų CPVA administruojamų ES struktūrinės paramos priemonių tikslinėms grupėms
Paskelbtos ţinutės/pranešimai
3 (2 Visuomenė, pareiškėjai,
Informuoti tikslinę auditoriją apie ES struktūrinės
spaudai www.cpva.lt, www.esparama.lt
bendrojo
projektų vykdytojai
paramos įsisavinimą/projektų įgyvendinimą
pobūdţio, 1 susiję su
ŠMM
priemonėmis)
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Viešinimo priemonės su ES
struktūrinės paramos logotipu,
tinkančios darbo veiklai ir
skatinančios tobulėti, diegti
naujoves:
- rašikliai
- krepšiai dokumentams
- energiją taupanti lemputė
- knygos ir jų dėklai, knygų
skirtukai
Fotosesijos paslaugos

Komentarai ţiniasklaidai

Pareiškėjai, projektų
vykdytojai, socialiniaiekonominiai partneriai

Viešinti ES struktūrinę paramą ir CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančią instituciją.
Viešinimo priemonės dalijamos informacinių
mokymų, susitikimų metu

-

1

Pareiškėjai, projektų
vykdytojai, ţiniasklaida

-

2 (bendrojo
pobūdţio)

Visuomenė

2010 m. CPVA planuoja rengti metodinių leidinių
ciklą CPVA administruojamų priemonių projektų
vykdytojams, t.y. rengti leidinių turinį, organizuoti
maketavimo, leidybos paslaugas. Leidiniams
iliustruoti buvo suorganizuota CPVA darbuotojų
kūrybinė fotosesija. Fotosesijos nuotraukos bus
naudojamos ir kitose viešinimo veiklose, pvz.,
gaminant ES struktūrinę paramą viešinantį
kalendorių, iliustruojant CPVA darbuotojų,
dirbančių su ES struktūrine parama, interviu
ţiniasklaidai
Informuoti apie ES struktūrinės paramos
įgyvendinimą, formuoti teigiamą CPVA kaip ES
struktūrinę paramą administruojančios institucijos
įvaizdį

100
300
100
300

-

Pastaba: CPVA aktyviai prisideda prie Finansų ministerijos centralizuotai koordinuojamų 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos viešinimo
veiklų. 2009 m., dalyvaujant CPVA:
- parengti 53 straipsniai su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis spaudoje, elektroninėje ţiniasklaidoje;
- parengta 10 TV reportaţų su ES struktūrinės paramos įgyvendinimu susijusiomis temomis;
- parengtos 7 ţinutės ES struktūrinės paramos elektroniniame naujienlaikraštyje „MES ES―;
- suorganizuoti 7 informaciniai mokymai regionuose CPVA administruojamų priemonių pareiškėjams, projektų vykdytojams.
158

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŢ 2009 M.

CPVA atstovai taip pat dalyvavo kitose strateginėse, kūrybinėse, bendrose veiklose.
64 lentelė.
Viešinimo priemonė
Renginys „2009 m. ES finansavimo
prioritetai mokslo ir studijų srityje―

Kiekis
1

Renginys „Projekto atviros mokslinės
komunikacijos ir informacijos centro
kūrimas― sutarties pasirašymas―

1

Renginys ―Infonet‘as: informacijos
apie Europos Sąjungos fondų
finansavimą švietimui ir mokslui
sklaida―
Leidinys – kalendorius „Mokslo,
studijų ir verslo centrų (slėnių)
pristatymas―

1

Leidinys „Europos Sąjungos
struktūriniai fondai - Lietuvos
švietimui ir mokslui II etapas (20072013 m.)― lietuvių kalba
Leidinys „Europos Sąjungos
struktūriniai fondai - Lietuvos
švietimui ir mokslui II etapas (20072013 m.)― anglų kalba

500

1300

200

Tikslinė grupė
Pareiškėjai, projektų vykdytojai

Tikslas
Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms
Projekto vykdytojai, socialiniai
Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai,
skaidrumą ir viešą informacijos apie
visuomenė
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms
Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms
Visuomenė
Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms
Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms
Pareiškėjai, visuomenė, socialiniai Uţtikrinti ES struktūrinės paramos
ekonominiai partneriai
skaidrumą ir viešą informacijos apie
veiksmų programas pateikimą tikslinėms
grupėms

`__________
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Dalyvių skaičius
132

30

113

-

-

-

