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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
2011 m.
2012 m. birželio 7 d.

2. VEIKSMŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO APŽVALGA
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo ataskaita už 2011 m. (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. gruodžio 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 – apžvelgti Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau – EAVP)
įgyvendinimo pažangą, išreikštą fizinių ir finansinių rodiklių pasiekimais, atlikti rezultatų
pasiekimo analizę, įvertinti, ar EAVP nustatyti tikslai išliko nepakitę ir bus pasiekti. Ataskaitoje
pateikti duomenys leis laiku priimti sprendimus dėl EAVP įgyvendinimo.
Ataskaitoje informacija yra pateikiama ir analizuojama keliais pjūviais:
- bendra EAVP įgyvendinimo pažanga, kuri apima fizinių ir finansinių rodiklių
pasiekimo analizę, socio-ekonominę analizę, EAVP suderinamumą su kitomis programomis
(Europos Sąjungos (toliau – ES) Baltijos jūros regiono strategija, EŽUPF ir kt.);
- detali kiekvieno prioriteto įgyvendinimo pažanga, kuri apima horizontaliųjų politikų
įgyvendinimą ir kitų finansinių instrumentų panaudojimą (JEREMIE);
- didelės apimties projektų įgyvendinimas;
- techninės paramos lėšų, skirtų veiksmų programos įgyvendinimui panaudojimas;
- informavimo ir viešinimo priemonės.
2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie tikslų pasiekimą ir pažangos analizę pateikiama šios ataskaitos 3 dalyje.
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2.1.1. Fizinė pažanga
EAVP įgyvendinimas tiesiogiai prisideda prie ES vykdomos Sanglaudos politikos. Sėkmingas EAVP įgyvendinimas, išreikštas fizinių rodiklių
pasiekimais, tiesiogiai atspindi Sanglaudos politikos tikslų pasiekimo lygį. 1 lentelėje yra pateikiama informacija apie pagrindinių rodiklių pasiekimus
įgyvendinant EAVP. Pateikti pagrindiniai rodikliai atitinka 2009 m. liepos mėnesio Europos Komisijos patvirtinto Darbo dokumento Nr. 7 priede Nr. 1
pateiktus rodiklius, jų matavimo vienetus bei apibrėžimus. Informacija apie stebėsenos rodiklių pasiekimus įgyvendinant EAVP, kurie neatitinka
Darbinio dokumento Nr. 7 Priede Nr. 1 pateiktų rodiklių, pateikiama ataskaitos 3 dalyje „Įgyvendinimas pagal prioritetus“.
1 lentelė. Pagrindinių rodiklių pasiekimai įgyvendinant EAVP
Rodikliai
(1) Sukurtų darbo vietų skaičius2

Pasiekimas

2007

2008

2009

2010

0

0

63

126

2011
422

2012

2013

2014

2015

Iš viso1

NA

NA

NA

NA

422
33563

Tikslas
Pradinis taškas
(4) MTTP projektų skaičius5

Pasiekimas

NA4
0

0

196

363

468

NA

NA

NA

NA

Tikslas
(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių
ir tyrimų institucijų projektų
skaičius6

260

Pradinis taškas

78

Pasiekimas

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

468

4

8

NA

NA

NA

NA

8
NA

NA

1

Stulpelyje „Iš viso“ pasiekimo skiltyje nurodoma rodiklio pasiekimo reikšmė, apskaičiuota akumuliuotu būdu iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos, tačiau neįskaičiuojant pradinės
situacijos reikšmių. Tuo tarpu stulpelyje „Iš viso“ tikslo skiltyje nurodoma iki 2015 m. EAVP suplanuota pasiekti rodiklio reikšmė.
2
Šis rodiklis apima 6 rodiklį (133 vnt.) bei informaciją apie ŪM administruojamų 2.2 prioriteto priemonių įgyvendinimo papildomų rodiklių, nustatytų EAVP priede, pasiekimus
(289 vnt.).
3
VP priede suplanuota rodiklio reikšmė.
4
NA – nėra duomenų, nes nėra pasiekimų arba duomenys apie pasiekimus nėra surinkti.
5
Šio rodiklio pasiekimai yra nurodyti pagal 1 prioriteto pagrindinio rodiklio „MTTP projektų skaičius“ reikšmę, kuri yra numatyta sutartyse įgyvendinant 1 prioriteto 1, 2, 3 ir 4
uždavinius (atitinkamai 31+0+409+28). Įgyvendinant 3 uždavinį, 2010 m. pasiekimai taisomi dėl klaidingai suvestų duomenų.
6
Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal VP2-1.4-ŪM-01-K priemonę „Inoklaster LT“ ir VP2-1.4-ŪM-02-K priemonę „Inoklaster LT+“.
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Rodikliai
(6) Sukurta darbo vietų mokslinių
tyrimų srityje

Pasiekimas

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių
skaičius11

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)12

Pasiekimas

2009

2010

0

0

63

126

2011
1337

2012

2013

2014

2015

Iš viso1

NA

NA

NA

NA

133
8768

58939
0

0

484

544

773

NA

NA

NA

NA

Tikslas
51

Pasiekimas

0

0

0

1

168

NA

NA

NA

NA

Tikslas
4

Pasiekimas

0

0

52,19

180,70

331,98

NA

NA

NA

NA

Tikslas

331,98
735,5

312
0

0

16

Tikslas
Pradinis taškas

168
15

Pradinis taškas

Pasiekimas13

773
250

Pradinis taškas

Pradinis taškas
(11) Informacinės visuomenės
plėtros projektų skaičius

2008

Tikslas
Pradinis taškas

(7) Tiesioginės paramos MVĮ
projektų skaičius10

2007

86

105

NA

NA

NA

NA

105
51

19

7

2011 m. pasiekimo reikšmės nurodytos pagal 1 prioriteto pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose (ŠMM ir ŪM). Į ŪM
administruojamų priemonių pasiekimus taip pat įskaičiuojamas pagalbinis personalas, kuris tiesiogiai įtrauktas į MTTP veiklą.
8
Tikslas nustatytas EAVP priede tiek ŠMM, tiek ŪM administruojamoms priemonėms.
9
Pradinės situacijos reikšmė nustatyta EAVP 1 prioriteto 2 uždaviniui (tik ŠMM dalis).
10
Nurodomas pasirašytų sutarčių skaičius pagal 2.2 prioriteto 1 uždavinio produkto rodiklio „Projektų, skirtų verslo produktyvumui didinti, įskaitant MVĮ projektus“ pogrupį „iš jų
MVĮ“.
11
Pasiekimai nurodomi pagal 1 prioriteto 4 uždavinio rodiklio „Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius“ pasiekimo reikšmę (51) bei remiantis LVPA duomenimis apie
paremtas naujas įmones (24). Pagal 2 prioritetą, remiantis LVPA pateikta informacija, sukurtų naujų įmonių yra 93: pagal 1 uždavinį – 22, pagal 2 uždavinį - 71. Tačiau tikslas ir
pradinis taškas yra nurodyti tik naujai sukurtoms technologinėms įmonėms.
12
Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 1 ir 2 prioritetų pasiekimus. Privatus finansavimas yra suprantamas kai projekto vykdytojo nuosavas įnašas į tinkamas ir
netinkamas projekto išlaidas.
13
Projektų skaičius nurodomas pagal 3 prioriteto projektų finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašytas iki 2011-12-31.
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Rodikliai
(13) Transporto projektų skaičius14

Pasiekimas

2007

2008

2009

2010

0

16

90

169

0

323,39

773,91

2011
222

2012

2013

2014

2015

Iš viso1

NA

NA

NA

NA

222

NA

NA

NA

NA

1289,90

15

Tikslas

Pradinis taškas
(13 a) Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų automobilių kelių, įskaitant
TENT-T tinklo automobilių kelius
(km)
(13 b) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų geležinkelių
kelių, įskaitant TENT-T tinklo
geležinkelių kelius (km)

Pasiekimas16

1059,31 1289,90

Tikslas

1189

Pradinis taškas
17

Pasiekimas

21332
0

0

0

0,98

1,01

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

1,01
220

1771

14

Projektų skaičius nurodomas pagal 4 prioriteto 3-5 uždavinių ir 5 prioriteto 1-4 uždavinių projektų finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašytas iki 2011-12-31.
Tikslas ir pradinis taškas nenurodomas, nes EAVP nustatytas tikslas ir pradinis taškas yra skirtas tik 5 prioriteto 3 uždaviniui.
16
Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioriteto 4 uždavinio ir 5 prioritteo 1 ir 4 uždavinių pasiekimus.
17
Pasiekimo duomenys yra nurodomi susumavus 4 prioritteo 4 uždavinio ir 5 prioriteto 1 uždavinio pasiekimus.
15
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2 lentelė. Pagrindinių rodiklių planuojamų ir pasiektų reikšmių santykis
Nuo EAVP
EAVP arba VP
įgyvendinimo
priede
Pasiekimo
Rodikliai
pradžios iki
planuojama
procentas
2011.12.31
pasiekti reikšmė
pasiekta reikšmė
(1) Sukurtų darbo vietų skaičius
3356
422
12,57 proc.
(4) MTTP projektų skaičius

260

468

180 proc.

(5) Bendradarbiavimo tarp įmonių
ir tyrimų institucijų projektų
skaičius
(6) Sukurta darbo vietų mokslinių
tyrimų srityje

NA

8

NA

876

133

15,18 proc.

(7) Tiesioginės paramos MVĮ
projektų skaičius

250

773

309,2 proc.

(8) Paremtų naujai sukurtų įmonių
skaičius

15

168

1120 proc.

(10) Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)

735,5

331,98

45,13 proc.

51

105

205,88 proc.

NA

222

NA

1189

1289,90

108,48 proc.

220

1,01

0,45 proc.

(11) Informacinės visuomenės
plėtros projektų skaičius
(13) Transporto projektų skaičius
(13 a) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų automobilių
kelių, įskaitant TENT-T tinklo
automobilių kelius (km)
(13 b) Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų geležinkelių
kelių, įskaitant TENT-T tinklo
geležinkelių kelius (km)
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2.1.2. Finansinė pažanga
3 lentelė. Informacija apie EAVP finansinę pažangą (eurais)
Bendras
veiksmų
programos
finansavimas
(Sąjungos ir
nacionalinis)

Europos
Sąjungos
įnašo
(viešojo ar
bendrojo)
apskaičiavi
mo
pagrindas

Bendra paramos
gavėjų sumokėta
finansavimo
reikalavimus
atitinkančiųjų
patvirtintųjų
išlaidų suma

Atitinkamas
viešasis įnašas

Įgyvendinimas

a

b

c

d

e=c/a (jei
bendros
išlaidos) arba
d/a (jei
viešosios
išlaidos)

628.455.733,00

Bendrasis

152.365.198,34

120.723.878,09

24,24 proc.

712.387.228,00

Bendrasis

494.421.072,28

384.270.295,37

69,40 proc.

282.455.147,00

Viešasis

81.689.983,15

81.689.983,15

28,92 proc.

690.304.400,00

Bendrasis

479.096.342,70

442.547.139,83

69,40 proc.

5
prioritetas:
Transeuropinių
transporto
tinklų
plėtra
Sanglaudos fondas

1.287.282.726,00

Viešasis

513.970.849,41

479.688.675,25

37,26 proc.

6
prioritetas:
Techninė
parama
EAVPai įgyvendinti
Sanglaudos fondas
Bendra suma

44.824.795,00

Viešasis

11.225.678,09

11.225.678,09

25,04 proc.

1.732.769.123,97

1.520.145.649,78

46,59 proc.

1 prioritetas: Ūkio
konkurencingumui ir
ekonomikos augimui
skirti
moksliniai
tyrimai
ir
technologinė plėtra
Europos regioninės
plėtros fondas
2 prioritetas: Verslo
produktyvumo
didinimas ir aplinkos
verslui gerinimas
Europos regioninės
plėtros fondas
3
prioritetas:
Informacinė
visuomenė visiems
Europos regioninės
plėtros fondas
4 prioritetas: Esminė
ekonominė
infrastruktūra
Europos regioninės
plėtros fondas

3.645.710.029,00
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1 paveikslas. EAVP įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei įsisavintas ES fondų lėšas (mln. eurų/proc.)
EAVP įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

3.098,9 (100%)
3.500
3.000

2.273,2 (73,4% )

2.500
2.000

1.324,0 (42,7% )

1.500
1.000
500
0
Suplanuota VP programoje
Paskirstyta pagal
ES lėšų
pasirašytas sutartis ES lė šų

Deklaruotina EK ES lėšų

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui EAVP įgyvendinti iš viso buvo numatyta
3.645.710.029,00 eurų (iš jų: 3.098.853.525,00 eurų – ES fondų lėšų). Iki 2011 metų pabaigos iš
viso buvo sudaryta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių (skaičiuojamos
įgyvendinamų ir jau baigtų projektų sutartys), kurių bendra vertė – 3.025.451.423,29 eurų (iš jų:
2.273.218.746,63 eurų – ES fondų lėšų), lyginant su 2010 m. tokių sutarčių buvo pasirašyta
2.601.271.479,58 eurų (iš jų: 1.883.342.082,28 eurų – ES fondų lėšų). 2011 m. buvo sudaryta
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių už 424.179.943,71 eurus. 2011 metais,
įgyvendinant EAVP, buvo panaudota 1.732.769.123,97 eurų lėšų (deklaruotinų išlaidų, kurios iki
ataskaitinio laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma) (iš jų: 1.324.031.648,49 eurų – ES fondų lėšų). Lyginant su 2010 metais, įgyvendinant
EAVP, buvo panaudota 1.265.588.503,79 eurų lėšų (iš jų: 999.411.227,91 eurų – ES fondų lėšų).
EAVP įgyvendinimo analizė pagal pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis, bei
įsisavintas lėšas pateikiama 1 paveiksle.
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2 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.)
EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.

1.396,4 100%)

1.324,0 (94,8%)

1.400
1.300
1.200
1.100
1.000
900
800
700
600
500
ES fondų naudojimo plano kritinis
lygis

Įvykdymas

2009 metais Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino ES fondų lėšų naudojimo planą
2008–2015 m., kuriame pagal veiksmų programas, veiksmų programų prioritetus bei už veiksmų
programų prioritetų įgyvendinimą atsakingus valstybės biudžeto asignavimų valdytojus,
nustatyta siektina ir kritinė pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal metus ir kurio
pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad 2007–2013 m. veiksmų programoms numatytos ES fondų
lėšos nebūtų prarastos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 93
straipsnį. 2011 m. ES fondų lėšų naudojimo planas buvo iš esmės atnaujintas, atsižvelgiant į
dabartinę veiksmų programų įgyvendinimo eigą. Informacija apie ES fondų lėšų naudojimo
plano įvykdymą 2011 m. pateikiama 2 paveiksle.
Lėšų panaudojimo sparta tarp EAVP prioritetų 2011 m. buvo netolygi. Vertinant atskirų
institucijų ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymą, pažymėtina, kad minėtas planas nebuvo
įvykdytas nei viename EAVP prioritete, tačiau geriausiai planas buvo vykdytas pagal Ūkio
ministerijos administruojamą EAVP 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo
aplinkos gerinimas“ ― 97,3 proc., pagal Susisiekimo ministerijos ir Ūkio ministerijos
administruojamą EAVP 4 prioritetą „Esminė ekonominė infrastruktūra“ – 97,2 proc. ir pagal
Susisiekimo ministerijos administruojamą 5 prioritetą „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ –
96,4 proc., o mažiausia dalimi pagal Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ūkio ministerijos
administruojamą 1 prioritetą „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologinė plėtra“ ― 78,2 proc.
Siekiant įgyvendinti planus, Švietimo ir mokslo ministerija spartina projektų finansavimo
sąlygų aprašų rengimo, valstybės projektų sąrašų sudarymo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo
arba papildomos paramos skyrimo priėmimo, finansavimo ir administravimo sutarčių
pasirašymo procesus. Ūkio ministerija siekia virškontraktuoti 4 proc. priemonės „Intelektas LT“
įgyvendinimui numatytą ES lėšų sumą, taip pat tikslina prioriteto priemonių finansavimo planus,
kitas pagal priemones teikiamo finansavimo sąlygas, pagal atskiras priemones atsiradusį lėšų
trūkumą/papildomų lėšų poreikį planuoja padengti perkeldami lėšas iš kitų prioriteto priemonių.
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Susisiekimo ministerija, siekdama paspartinti ES lėšų įsisavinimą, vykdo nuolatinė
projektų dokumentų rengimo ir pasirašytų finansavimo ir administravimo sutarčių vykdymo
stebėseną. Sugriežtino valstybės projektų planavimo tvarką, numatydama sankcijas projektų
pareiškėjams, vėluojantiems nustatytu laiku pateikti paraiškas dėl projekto finansavimo. Projektų
finansavimo sąlygose numatytos sankcijos projektų vykdytojams, nesuderinusiems viešųjų
pirkimų dokumentų.
3 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2/N+3 taisyklės vykdymas 2009-2013
m. (ERPF lėšos, mln. eurų)
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4 paveikslas. EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano ir N+2/N+3 taisyklės vykdymas 2009-2013
m. (SF lėšos, mln. eurų)
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Bendra EAVP ES fondų lėšų naudojimo plano kritinio ir siektino lygio įgyvendinimo
situacija 2009–2011 m. bei numatomas plano įgyvendinimas 2012–2013 m. pateikiamas 3 ir 4
paveiksle, iš kurių matyti, kad EAVP nežymiai atsiliekama nuo ES fondų lėšų naudojimo kritinio
plano, tačiau ERPF lėšomis finansuojamų prioritetų atotrūkis nuo plano 2013 m. turėtų sumažėti,
o Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamuose prioritetuose planą numatoma pasivyti. Taip pat
planuojamos ženkliai viršyti pagal N+2/N+3 taisyklę privalomos panaudoti ES fondų lėšų
sumos 2012–2013 m.
2.1.3. Informacija apie ES lėšų panaudojimą pagal Įgyvendinimo reglamento 1828/2006 II
priedo C dalyje nurodytą pasiskirstymą
4 lentelė. Informacija apie ES lėšų panaudojimą
Prioritetinės srities
kodas

Finansavimo
formos
kodas

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 mažųjų
ir vidutinių įmonių

01
Negrąžintina
pagalba

01
Negrąžintina
pagalba

Teritorija

Ekonominės
veiklos kodas

Vietovė

Skirto
finansavimo ES
lėšų suma
(eurais)

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

18 Švietimas

LT

2026115,91

Miesto
gyvenamoji
vietovė

LT

29485922,00

Netaikytina

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

LT
LT

188600647,00
38344649,81

Miesto
gyvenamoji
vietovė

06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

410163,06
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(MVĮ), mažų įmonių
ir kitų įmonių bei
universitetų, visų
rūšių aukštesniojo
švietimo įstaigų,
regionų valdžios
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)

Netaikytina

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

12

10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
21 Su aplinka
susijusi veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
05 Transporto
įrangos gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
11 Transportas
13 Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla
21 Su aplinka
susijusi veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos

LT

375115,85

LT

6928193,64

LT

411807,81

LT

1863130,79

LT

4741802,95

LT

496421,76

LT

957672,83

LT

21402,63

LT

36532,67

LT

907292,92

LT

53882,94

LT

868860,06

LT

480800,51

LT

9422595,25

LT

1458178,17

LT
LT

21363,24
388217,68

LT

114853,16

LT

52968,61

LT

21202844,42
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Netaikytina

05 Aukšto lygio
paramos bendrovėms
ir bendrovių grupėms
paslaugos

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

04 Kitos
finansavimo
formos

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

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
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

LT

34000,52

LT

906217,44

LT

35623,84

LT

13039,85

LT

2397497,04

LT

6716450,42

16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
17 Viešasis
administravimas
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys

LT

14145406,92

LT

830449,20

LT

1402362,72

LT

21927698,77

LT

865939,53

LT

3027898,85

LT

279754,11

LT

18842036,40

LT

648909,00

LT

30443,70

LT

8927518,07

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
05 Transporto
įrangos gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
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Netaikytina

08 Kitos investicijos į
bendroves

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

14

paslaugos
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
11 Transportas
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
01 Žemės ūkis,
medžioklė ir
miškininkystė
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
05 Transporto
įrangos gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
11 Transportas
12 Statyba
13 Didmeninė ir
mažmeninė
prekyba
14 Viešbučiai ir
restoranai
15 Finansinis
tarpininkavimas
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
18 Švietimas
19 Žmonių
sveikatos
priežiūros veikla

LT

5712718,08

LT

10312,79

LT

2623434,89

LT

94735,45

LT

21130542,20

LT
LT

161643,01
236244,79

LT

25341,75

LT

1265522,49

LT

1321225,38

LT

992987,72

LT

68179561,47

LT

541680,42

LT
LT
LT

1337324,49
200957,77
43443,00

LT

27489,28

LT

1521008,46

LT

5075196,72

LT
LT

105505,97
30472,37
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Netaikytina

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

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

Miesto
gyvenamoji
vietovė

15

22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
11 Transportas
12 Statyba
15 Finansinis
tarpininkavimas
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba

04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
12 Statyba
21 Su aplinka
susijusi veikla
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
05 Transporto
įrangos gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
09 Vandens
rinkimas,

LT

923538,58

LT

2323664,27

LT

111581,62

LT

7767469,45

LT

91310,61

LT
LT
LT

176786,12
32416,88
36698,91

LT

838138,32

LT

88506,43

LT

461701,81

LT

77881,43

LT

1409455,24

LT
LT

80222,43
26673,42

LT

155255,73

LT

1385346,70

LT

969320,55

LT

346241,62

LT

8105962,67

LT

54467,63
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Netaikytina

valymas ir
paskirstymas
10 Paštas ir
telekomunikacijo
s
11 Transportas
12 Statyba
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
03 Maisto
produktų ir
gėrimų gamyba
04 Tekstilės ir
tekstilės gaminių
gamyba
05 Transporto
įrangos gamyba
06 Nenurodytos
gamybos
pramonės rūšys
12 Statyba
14 Viešbučiai ir
restoranai
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
22 Kitos
nenurodytos
paslaugos
00 Netaikytina

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

10 Paštas ir
telekomunikacijo
s

LT

42606649,21

Miesto
gyvenamoji
vietovė

16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
00 Netaikytina

LT

12390505,18

LT

2586089,55

LT

4809338,71

Netaikytina

10 Telefoninio ryšio
infrastruktūros
(įskaitant
plačiajuosčio
interneto tinklus)

02 Pagalba
(paskolos,
palūkanų
subsidijos,
garantijos)
01
Negrąžintina
pagalba

11 Informacijos ir
01
ryšio technologijos
Negrąžintina
(prieiga, saugumas,
pagalba
sąveika, rizikos
prevencija, moksliniai
tyrimai, inovacijos,
e. turinys ir t. t.)

Netaikytina

16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos

16

LT

299738,08

LT
LT
LT

50855,25
535770,68
70367,82

LT

21347380,95

LT

337016,34

LT

468853,10

LT

246872,39

LT

1599515,52

LT
LT

57656,39
34631,02

LT

6183,97

LT

1450105,21

LT

335379981,50
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13 Paslaugos ir
taikomosios
programos piliečiams
(e. sveikata,
e. vyriausybė,
e. mokymasis,
e. įtrauktis ir t. t.)

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

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

LT

62001,40

LT

61796862,15

LT

34726384,84

LT

1814374,11

Netaikytina

11 Transportas

LT

5552287,25

Miesto
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

74234310,18

Netaikytina

11 Transportas

LT

135528219,80

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

25390205,05

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

11 Transportas

LT

98389975,71

11 Transportas

LT

316677786,30

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

16 Geležinkeliai

17 Geležinkeliai
(TEN-T)

21 Greitkeliai (TENT)

01
Negrąžintina
pagalba

01
Negrąžintina
pagalba

01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

22 Nacionaliniai
keliai

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

11 Transportas

LT

296514822,60

23 Regioniniai
(vietos) keliai

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

3259522,46

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

11 Transportas

LT

875425,78

11 Transportas

LT

551956,27

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

14872532,41

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

11 Transportas

LT

51651129,83

11 Transportas

LT

5811508,06

25 Miesto transportas

01
Negrąžintina
pagalba
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27 Įvairiarūšis
transportas (TEN-T)
29 Oro uostai

01
Negrąžintina
pagalba
01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

418769,46

11 Transportas

LT

16951872,40

Netaikytina

11 Transportas

LT

27082316,66

30 Uostai

01
Negrąžintina
pagalba

Miesto
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

2183572,39

31 Vidaus vandens
keliai (regioniniai ir
vietos)

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

11 Transportas

LT

3219749,19

Netaikytina

11 Transportas

LT

110186,37

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas

LT

20818184,55

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

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

LT

5488231,50

LT

6231465,77

LT

22318499,77

33 Elektros energija

01
Negrąžintina
pagalba

35 Gamtinės dujos

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

43 Energijos
efektyvumas, bendra
gamyba, energijos
valdymas

01
Negrąžintina
pagalba

Kaimo
gyvenamoji
vietovė

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas

LT

568719,30

Miesto
gyvenamoji
vietovė
Netaikytina

08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas
08 Elektros, dujų,
garo ir karšto
vandens tiekimas
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
16
Nekilnojamojo
turto, nuomos ir
verslo paslaugos
17 Viešasis
administravimas

LT

55084567,33

LT

5778959,42

LT

3636596,39

LT

7384873,15

LT

16647599,63

68 Parama
savarankiškam darbui
ir verslo kūrimui

04 Kitos
finansavimo
formos

Kaimo
gyvenamoji
vietovė
Miesto
gyvenamoji
vietovė

85 Rengimas,
įgyvendinimas,
stebėsena ir
tikrinimas

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina
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86 Vertinimas ir
studijos; informacija
ir komunikacija

01
Negrąžintina
pagalba

Netaikytina

17 Viešasis
administravimas

LT

Iš viso:

505097,31

2273218746,63

2.1.4. Parama pagal tikslines grupes
Netaikoma.

2.1.5. Grąžintina ar pakartotinai panaudota parama
Įgyvendinant EAVP, grąžintų ir panaikintų lėšų, susijusių su pažeidimais, suma 2011 m.
sudarė 3.922.907,43 eurų. Šios lėšos bus panaudotos kitų projektų, kuriems nebuvo nustatyti
pažeidimai, finansavimui.
2.1.6. Kokybinė analizė
EAVP indėlis įgyvendinant Lisabonos strategiją
Vadovaujantis Tarybos 2006 m. liepos 11 d. Reglamento Nr. 1083/2006 9 straipsnio 3
dalies nuostatomis, Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos
panaudojimo strategijos Konvergencijos tikslui įgyvendinti 2 priede yra išskirtas ES struktūrinės
paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais. Pagal 2007 m. balandžio 26
d. EK sprendimą, patvirtinantį tam tikras Lietuvos nacionalinio strateginių krypčių plano dalis
(CCI 2007LT16UNS001) daugiau nei pusė 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos (54,6 proc.)
yra numatyta sritims, susijusioms su pagrindiniais atnaujintos Lisabonos strategijos prioritetais.
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. šiems prioritetams įgyvendinti paskirstyta ES struktūrinės paramos
dalis sudarė 2,979 mlrd. eurų (apie 10,286 mlrd. litų). t.y. 43,97 proc. visos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai.
Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo
strategijoje Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslams, susijusiems su EAVP finansuojamomis
išlaidų kategorijomis, buvo numatyta 2,621 mlrd. eurų (arba 38,7 proc. visos ES struktūrinės
paramos, skirtos Lietuvai). Iki 2011 m. gruodžio 31 d. Lisabonos strategijos įgyvendinimo
tikslams įgyvendinti buvo paskirstyta 1,989 mlrd. eurų suma, t.y. 29,36 proc. visos 2007–2013
m. ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 84,6 proc. EAVP lėšų.
Daugiausia EAVP lėšų, įgyvendinant Lisabonos strategijos tikslus, iki 2011 m. gruodžio
31 d. skirta šioms išlaidų kategorijoms:
• (21) Greitkeliai (TEN-T) – 440.457.967 eurai (6,5 proc. visos ES struktūrinės paramos,
skirtos Lietuvai arba 14,21 proc. EAVP lėšų);
• (09) Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą
MVĮ – 374.957.457 eurai (5,53 proc. visos ES struktūrinės paramos, skirtos Lietuvai arba 12,1
proc. EAVP lėšų);
• (02) MTTP infrastruktūra (įskaitant pačią įmonę, prietaisus ir didelės spartos
kompiuterinius tinklus, jungiančius mokslinių tyrimų centrus) ir konkrečios technologijos
kompetencijos centrai – 258.457.335 eurai (3,81 proc. visos ES struktūrinės paramos, skirtos
Lietuvai arba 8,34 proc. EAVP lėšų).
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Išsamesnė informacija apie EAVP lėšų panaudojimą Lisabonos strategijos tikslams pateikta
5 paveiksle.
5 paveikslas. EAVP lėšų panaudojimas Lisabonos strategijos tikslams
ES struktūrinės paramos panaudojimas Lisabonos strategijos įgyvendinimo tikslais Ekonomikos
augimo veiksmų programoje pagal išlaidų kategorijas*

Proc. nuo visos ES struktūrinės paramos

9,00
7,90

8,00
7,00

6,50

6,00

5,53

5,00
3,81

4,00

3,57

3,47

3,43
3,10

2,73

3,00

2,43 2,43
1,89

1,84

2,00

1,69

1,491,43

1,04

1,10

1,00
0,22

0,00

0,590,580,66

0,60

1,40
0,94

0,81
0,64 0,63
0,29

0,60

0,00
"01"

0,34
0,11

0,00

"02"

"03"

"04"

"05"

"07"

"08"

"09"

"10"

"11"

"13"

"14"

Numatyta skirti

"16"

"21"

"22"

"27"

0,61

0,09
0,03
0,00

0,01

"17"

1,08
0,91

0,71
0,65

"29"

"30"

"32"

0,16

"43"

"68"

Skirta iki 2011-12-31

*EAVP išlaidų kategorijos, skirtos Lisabonos strategijos tikslams:
"01" - MTTP veikla mokslinių tyrimų centruose
"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 mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ), mažų įmonių ir kitų įmonių bei universitetų, visų rūšių
aukštesniojo švietimo įstaigų, regionų valdžios institucijų, mokslinių tyrimų centrų ir mokslo bei technologijų polių (mokslo ir te
"04" - Parama MTTP, visų pirma MVĮ (įskaitant galimybę naudotis MTTP paslaugomis mokslinių tyrimų centruose)
"05" - Aukšto lygio paramos bendrovėms ir bendrovių grupėms paslaugos
"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
"09" - Kitos priemonės, skirtos skatinti mokslinius tyrimus ir inovacijas bei verslumą MVĮ
"10" - Telefoninio ryšio infrastruktūros (įskaitant plačiajuosčio interneto tinklus)
"11" - Informacijos ir ryšio technologijos (prieiga, saugumas, sąveika, rizikos prevencija, moksliniai tyrimai, inovacijos,
e. turinys ir t. t.)
"13" - Paslaugos ir taikomosios programos piliečiams (e. sveikata, e. vyriausybė, e. mokymasis, e. įtrauktis ir t. t.)
"14" - Paslaugos ir taikomosios programos MVĮ (e. komercija, švietimas ir mokymas, tinklai ir t. t.)
"16" - Geležinkeliai
"17" - Geležinkeliai (TEN-T)
"21" - Greitkeliai (TEN-T)
"22" - Nacionaliniai keliai
"27" - Įvairiarūšis transportas (TEN-T)
"29" - Oro uostai
"30" - Uostai
"32" - Vidaus vandens keliai (TEN-T)
"43" - Energijos efektyvumas, bendra gamyba, energijos valdymas
"68" - Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui

EAVP indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“
2011 m. Finansų ministerijos iniciatyva atliktas vidinis Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų indėlio
siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinimas, skirtas įvertinti, kiek ir kokiose srityse
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2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimas Lietuvoje prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo. Šio vertinimo metu nustatyta, kad 44 iš 53 analizuotų
EAVP, finansuojamos ERPF ir SF lėšomis, priemonių tiesiogiai 18 prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ įgyvendinimo, kas sudaro 82,25 proc. ES lėšų, skirtų EAVP įgyvendinti.
Įgyvendinant EAVP, prisidedama prie dviejų strategijos „Europa 2020“ prioritetų – pažangaus ir
tvaraus augimo – įgyvendinimo, tačiau skirtinga apimtimi: atitinkamai 25,3 proc. ir 57 proc. visų
ES fondų lėšų, skirtų EAVP. Tuo tarpu tiesioginis EAVP prisidėjimas prie strategijos „Europa
2020“ integracinio augimo prioriteto vertinimo metu nebuvo nustatytas.
EAVP daugiausiai prisideda prie šio strategijos „Europa 2020“ tikslo – 3 proc. ES BVP
turėtų būti investuojami į mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) –
įgyvendinimo.
Įgyvendinant EAVP, tiesiogiai prisidedama prie keturių strategijos „Europa 2020“
pavyzdinių iniciatyvų. Detalesnė informacija apie EAVP indėlį įgyvendinant strategijos „Europa
2020“ pavyzdines iniciatyvas pateikiama 5 lentelėje.
5 lentelė. EAVP indėlis įgyvendinant strategijos „Europa 2020“ pavyzdines iniciatyvas

Nr.

1.

2.

3.

4.

Strategijos
„Europa 2020“
pavyzdinė
iniciatyva

EAVP prioritetas

12

EAVP
prioritetams
skirtos lėšos,
prisidedančios
prie
strategijos
„Europa
2020“, eurais
534187373

EAVP
prioritetams
skirtos lėšos,
prisidedančios
prie
strategijos
„Europa
2020“, proc.
17,49

15

237500785

7,78

16

1688701494

55,29

1

51575558

1,69

EAVP
priemonių,
prisidedančių
prie strategijos
„Europa 2020“,
skaičius

„Inovacijų
sąjunga“

1 prioritetas „Ūkio
konkurencingumui
ir ekonomikos
augimui skirti
moksliniai tyrimai
ir technologinė
plėtra“.
„Europos
3 prioritetas
skaitmeninė
„Informacinė
darbotvarkė“
visuomenė
visiems“.
„Globalizacijos
2 prioritetas
erai
pritaikyta „Verslo
pramonės
produktyvumo
politika“
didinimas ir
aplinkos verslui
gerinimas“;
4 prioritetas
„Esminė
ekonominė
infrastruktūra“;
5 prioritetas
„Transeuropinių
transporto tinklų
plėtra“.
„Tausiai išteklius 4 prioritetas
naudojanti
„Esminė
Europa“
ekonominė

18

Kaip tiesioginį indėlį turinčios priemonės priskirtos tos priemonės, kurių veiklos tiesiogiai suderinamos su
strategijos „Europa 2020“ ir jos pavyzdinių iniciatyvų veiklomis.
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infrastruktūra“.
Iš viso:

44

2511965211

82,25

Analizuojant EAVP atitikimą strategijai „Europa 2020“ iš veiksmų programos prioritetų
perspektyvos, pastebima, kad praktiškai visi EAVP prioritetai didele dalimi atitinka strategijos
„Europa 2020“ tikslus ir prioritetus (žr. lentelę Nr. 2). Mažiausiai prie strategijos „Europa 2020“
įgyvendinimo prisideda 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“. Tai galima paaiškinti
tuo, kad tam tikros šio prioriteto priemonės yra susijusios su išskirtinai nacionaliniais investicijų
poreikiais, kurie netiesiogiai susiję su strategijos „Europa 2020“ įgyvendinimu. Be to,
nacionaliniu požiūriu ES sanglaudos politikos lėšos yra investuojamos ir į tas sritis, kurios nėra
tiesioginiai siejamos su strategija „Europa 2020“.
6 lentelė. EAVP prioritetų indėlis įgyvendinant strategiją „Europa 2020“

Nr.

1.

EAVP prioritetas

Ūkio konkurencingumui ir
ekonomikos augimui skirti
moksliniai
tyrimai
ir
technologinė plėtra
2.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir aplinkos verslui
gerinimas
3.
Informacinė
visuomenė
visiems
4.
Esminė
ekonominė
infrastruktūra
5.
Transeuropinių
transporto
tinklų plėtra
Iš viso:

534.187.373

EAVP
prioritetams
skirtos lėšos,
prisidedančios
prie strategijos
„Europa 2020“,
eurais
534.187.373

EAVP
prioritetams
skirtos lėšos,
prisidedančios
prie strategijos
„Europa 2020“,
proc.
100

605.529.144

531.927.931

87,85

240.086.875

237.500.785

98,92

586.758.740

120.882.524

20,60

1.087.466.598

1.087.466.598

100

305402873019

2511965211

82,25

2007–2013 m. ES
struktūrinės
paramos lėšos,
skirtos veiksmų
programos
prioritetams, eurais

Apibendrinant galima teigti, kad prie strategijos „Europa 2020“ EAVP daugiausiai
prisideda tokiose srityse, kaip transeuropinių tinklų plėtra, investicijos į mokslinius tyrimus ir
inovacijas, informacinė visuomenė, verslo produktyvumo skatinimas ir palankios aplinkos
verslui kūrimas bei esminė ekonominė infrastruktūra.
Detalesnė informacija apie EAVP indėlį įgyvendinant strategiją „Europa 2020” pateikiama
Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ir ją įgyvendinančių
veiksmų programų indėlio siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų vertinime.
EAVP indėlis įgyvendinant ES Baltijos jūros regiono strategiją
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. pagal EAVP prioritetus, finansuojamus ERPF ir SF lėšomis,
baigti įgyvendinti arba įgyvendinami 1104 projektai, tiesiogiai20 prisidedantys prie ES Baltijos

19

Numatytos lėšos pagal vertinimo metu aktualiausią Ekonomikos augimo veiksmų programos priedą (Žin., 2010,
Nr. 142-7294).
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jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS), kuriems skirta 1602,89 mln. eurų. Lyginant su 2010
m., 2011 m. pradėta įgyvendinti beveik 300 naujų projektų, tiesiogiai prisidedančių prie ES
BJRS. Kaip ir 2010 m., taip ir 2011 m. daugiausiai projektų (502) įgyvendinami verslo sektoriuje
ir yra skirti užsienio partnerių paieškai ir įmonių verslo plėtrai užsienio rinkose (pavyzdžiui,
Nepriklausomų valstybių sandraugos šalyse), prekybos skatinimui; užsienio investicijų ir
kapitalo pritraukimui; Lietuvos ekonominio įvaizdžio stiprinimui ir gerinimui užsienio rinkose
siekiant pritraukti daugiau investicijų į regioną ir pan.
Nors didžioji dalis projektų yra įgyvendinama verslo sektoriuje, visgi transporto, mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) bei inovacijų srityse įgyvendinami didžiausios apimties
projektai. Įgyvendinant transporto srities projektus modernizuojama ir plėtojama kelių,
geležinkelių, jūrų ir tarptautinių oro uostų, taip pat multimodalinio transporto infrastruktūra,
plėtojamos transporto jungtys su kitomis ES valstybėmis ir trečiosiomis šalimis, didinamas
eismo dalyvių saugumas ir kt. Visa transporto infrastruktūros plėtra ir modernizavimas
derinamas su aplinkosauginėmis priemonėmis, t.y. vystant ir plėtojant transporto infrastruktūrą
siekiama sumažinti neigiamą transporto poveikį aplinkai. Paminėtina, kad įgyvendinant EAVP
iki 2011 m. pabaigos finansavimas taip pat skirtas vienam projektui, kuris yra ES BJRS veiksmų
plane numatyto prioritetinio projekto „Via Baltica“, priskirtino prie pavyzdinės iniciatyvos
„Baigti kurti suderintas prioritetines transporto infrastruktūras“, sudėtinė dalis.
MTTP ir inovacijų srityse projektų įgyvendinimas susijęs su šalies pramonės tarptautinio
konkurencingumo didinimu, pasaulinio lygio ir tarptautinės reikšmės mokslinių ir taikomųjų
tyrimų atlikimui reikalingos infrastruktūros kūrimu, ES ir pasaulinio lygio laboratorijų įrengimu,
naujų inovacinės prigimties produktų gamyba, klasterių kūrimu ir plėtra regione ir pan. Taip pat
įgyvendinant EAVP finansuojami energetikos projektai, kurių įgyvendinimu siekiama
modernizuoti elektros perdavimo sistemas, transformatorių pastotes, nutiesti naujas elektros
perdavimo linijas tokiu būdu sudarant sėkmingas prielaidas elektros jungčių su kitomis šalimis
(pavyzdžiui, su Švedija) įgyvendinimui, bei aplinkosaugos projektai, kurių įgyvendinimas
nukreiptas į šildymo sistemų modernizavimą, šilumos tiekimo patikimumo ir efektyvumo
didinimą.
Taigi įgyvendinant EAVP lėšomis finansuojamus projektus, kuriais siekiama gerinti šalies
ir kartu Baltijos jūros regiono gerovę, patrauklumą ir prieinamumą, daugiausiai prisidedama prie
šių ES BJRS veiksmų plano prioritetinių sričių įgyvendinimo: Visapusiškai išnaudoti regiono
mokslinių tyrimų ir inovacijos potencialą (7-oji prioritetinė sritis), Įgyvendinti iniciatyvą „Small
Business Act“, skatinti verslumą, stiprinti mažąsias ir vidutines įmones ir veiksmingiau naudoti
žmogiškuosius išteklius (8-oji prioritetinė sritis) ir Gerinti vidaus ir išorės transporto jungtis (11oji prioritetinė sritis).
7 lentelė. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: projektai ir lėšos21 (2011 m. gruodžio 31 d.
duomenys)
Šalis:
Lietuva
Tikslas:
Konvergencijos
Programa:
2007–2013 m. EAVP
Projektų,
ES fondų lėšos,
Projektų, tiesiogiai
Pagrindinės ES BJRS prisidedančių prie ES
skirtos pagal
prisidedančių prie
prioritetinės sritys
BJRS veiksmų plane
pasirašytas sutartis
ES BJRS, skaičius
paminėtų pavyzdinių
(mln. eurų)
20

Kaip tiesioginį indėlį turintys projektai priskirti tie projektai, kurie turi neabejotinai aiškias sąsajas su ES BJRS ir
jos veiksmų plano prioritetinėmis sritimis ir apima arba 1) tam tikras bendradarbiavimo formas su kita šalimi,
tarptautiškumo aspektą arba 2) turi suminį poveikį (cumulative effect), kuomet jų rezultatai yra susumuojami su
panašaus pobūdžio projektais, įgyvendinamais kitose šalyse (pavyzdžiui, nuotekų tvarkymas).
21
Finansinis indėlis apima tik tuos projektus, finansuojamus ES struktūrinės paramos lėšomis, kurie prisideda prie
ES BJRS veiksmų plane įvardytų pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo, taip pat kitus projektus, kurie tiesiogiai
prisideda prie ES BJRS įgyvendinimo. Ši nuostata taikoma tolimesnėms lentelėms ir schemoms.
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Moksliniai tyrimai ir
technologinė
plėtra
(MTTP)
Inovacijos
Energetika
Transportas
Aplinka
Verslas
Iš viso pagal sritis:
Iš viso EAVP:

iniciatyvų
įgyvendinimo,
skaičius
–

29

233,05

–
–
1
–
–
1

248
11
222
91
502
1103

107,68
54,86
1087,43
46,95
72,92
1602,89
2273,22

6 paveikslas. EAVP indėlis įgyvendinant ES BJRS: procentinė išraiška

Pažymėtina, kad 2011 m. lapkričio 8 d. vykusiame Komisijos 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos klausimams spręsti, skirtos tinkamai pasirengti 2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos programavimo laikotarpiui, posėdyje nuspręsta, kad 2014–2020 m.
programavimo laikotarpiu ES lėšomis finansuojamas programos bus rengiamos atsižvelgiant į
ES BJRS tikslus ir pagrindinius projektus, šių programų priemonių lygmenyje bus nustatytas
prioritetinis projektų atrankos kriterijus, skirtas ES BJRS tikslų įgyvendinimui.
Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir partnerystė
Horizontalieji prioritetai ir jų įgyvendinimas – ES struktūrinių fondų panaudojimo
reikalavimas, kuris pradėtas naudoti siekiant geriau įgyvendinti esamą valstybės politiką bei
išspręsti visuomenei ir aplinkai kylančias kompleksines problemas, tokias kaip socialinė
atskirtis, aplinkos tarša, netolygi regionų plėtra ir kt.
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje ir visose veiksmų
programose yra numatyti keturi horizontalieji prioritetai: darnus vystymasis, lyčių lygybė ir
nediskriminavimas, informacinė visuomenė ir regioninė plėtra. Pirmųjų dviejų prioritetų
įgyvendinimas yra privalomas pagal ES struktūrinės paramos panaudojimo reikalavimus, kiti du
prioritetai (informacinė visuomenė ir regioninė plėtra) buvo numatyti ES struktūrinių fondų
programose atsižvelgiant į Lietuvos nacionalinius poreikius.
Pažymėtina, kad horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas yra integruotas visuose projekto
įgyvendinimo ciklo etapuose. Projektų atrankos procese jie yra vertinami pagal Bendruosius
atrankos kriterijus: visi projektai turi atitikti darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei
nediskriminavimo principus. Taip pat yra numatyta galimybė tarpinėms institucijoms rengiant
projektų finansavimo sąlygų aprašus numatyti ir proaktyvias horizontaliųjų prioritetų
24
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įgyvendinimo priemones, privalomas taikyti projektų vykdymo metu. Be to, horizontaliųjų
prioritetų įgyvendinimo stebėsena yra vykdoma projektų patikrų vietose metu ir kartu su
galutinėmis projektų įgyvendinimo ataskaitomis.
2011 m. buvo atliktas Aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo vertinimas, kuriame
nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis norit užtikrinti teigiamą (neutralų) veiksmų programų
poveikį aplinkai ir patobulinti poveikio aplinkai, įgyvendinant veiksmų programas, stebėseną.
Vertinime konstatuota, kad aplinkos kokybė Lietuvoje nuo 2005 m. pagerėjo. Atlikus aplinkos
būklės pokyčių Lietuvoje analizę buvo įvertintos Lietuvos galimybės iki 2015 m., įgyvendinus
EAVP ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas, pasiekti esamą ES vidurkį pagal
ekonominio ir socialinio vystymosi, išteklių naudojimo efektyvumo, aplinkos taršos rodiklius ir
neviršyti kitų ES leistinų normatyvų bei laikytis kitų reikalavimų.
Tarpinis EAVP ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programų poveikio aplinkai vertinimas
priemonės, prioriteto ir programos lygmeniu buvo atliktas remiantis gautais projektų poveikio
aplinkai vertinimo rezultatais ir atsižvelgiant į priemonių bei prioritetų finansuojamų veiklų
apimtis bei jų įgyvendinimo progresą. Tarpinio poveikio aplinkai vertinimo rezultatai patvirtino
strateginio poveikio aplinkai vertinimo išvadą, kad visų veiksmų programų priemonių ir
prioritetų įgyvendinimo poveikis aplinkai bus teigiamas arba tam tikrais atvejais neutralus, ir
paneigė išvadą dėl galimo neigiamo kai kurių EAVP uždavinių įgyvendinimo poveikio aplinkai.
Pastebėtina, kad įgyvendinant Horizontaliųjų prioritetų politiką, 2011 m. taip pat buvo
pradėtas horizontalaus prioriteto Informacinė visuomenė vertinimas „Informacinė visuomenė:
Lietuvos informacinės visuomenės plėtros tendencijų ir prioritetų 2014-2020 metais“.
2.2. Informacija apie Bendrijos teisės aktų laikymąsi
2011 m. laikotarpiu reikšmingų problemų dėl atitikties Bendrijos teisės aktams nenustatyta.
2011 m. vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio
17 d. nutarimo Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir
veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637) pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1384 (Žin., 2011, Nr. 148-6941)
(toliau – nutarimo Nr. 1139 pakeitimas). Nutarimo Nr. 1139 pakeitimo tikslas – nustatyti
aiškesnę institucijų, atsakingų už Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės
paramos panaudojimo strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. balandžio 26 d.
sprendimu Nr. K(2007)1808 (toliau – strategija), ir veiksmų programų įgyvendinimą,
atsakomybę ir funkcijų paskirstymą tarp institucijų rengiant ir keičiant veiksmų programų
priedus. Taip pat vadovaujančioji institucija parengė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m.
lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1225 „Dėl Veiksmų programų administravimo ir finansavimo
taisyklių“ (Žin., 2008, Nr. 137-5429) pakeitimą, kuris buvo patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2011 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1385 (Žin., 2011, Nr. 148-6942). Nutarimo
Nr. 1225 projekto tikslas – nustatyti efektyvesnę veiksmų programų priedų keitimo tvarką,
užtikrinti tobulesnį ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos veikimą ir patikslinti
ES fondų lėšų naudojimo plano pakeitimo tvarką.
Minėtų nutarimų projektais nustatoma, kad vadovaujančioji institucija organizuoja veiksmų
programų priedų rengimą, rengia Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir
Žmogiškųjų išteklių plėtros, EAVP, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus,
susijusius su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas
pagal asignavimų valdytojus, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų
priemonių pakeitimais, suderina juos su ministerijomis ir (ar) kitomis valstybės institucijomis,
pagal kompetenciją atsakingomis už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, bei
kitomis suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis ir teikia juos Lietuvos Respublikos
Vyriausybei tvirtinti, dalyvauja keičiant Žmogiškųjų išteklių plėtros, EAVP, Sanglaudos
skatinimo veiksmų programų priedų dalis, susijusias su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų
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priemonių įtraukimu. Ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją
atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, dalyvauja rengiant veiksmų
programų priedus, rengia Žmogiškųjų išteklių plėtros, EAVP, Sanglaudos skatinimo veiksmų
programų priedų pakeitimus, susijusius su priemonių pakeitimais ir (ar) naujų priemonių
įtraukimu, ir suderinusios su suinteresuotomis institucijomis ir įstaigomis bei pritarus
vadovaujančiajai institucijai, teikia juos Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti. Taip pat
dalyvauja rengiant Techninės paramos veiksmų programos priedo pakeitimus ir Žmogiškųjų
išteklių plėtros, EAVP, Sanglaudos skatinimo veiksmų programų priedų pakeitimus, susijusius
su šių veiksmų programų priedų dalių, kuriose nustatomas ES fondų lėšų paskirstymas pagal
asignavimų valdytojus, regionus ir metus, arba techninės paramos lėšomis finansuojamų
priemonių pakeitimais.
Nutarimo Nr. 1139 pakeitime taip pat atsisakoma įpareigojimo ministerijoms ir (ar) kitoms
valstybės institucijoms rengti priemonių įgyvendinimo planus (atitinkamai pakeičiant ir Veiksmų
programų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų nutarimu Nr. 1225, nuostatas), nes
juose pateikiama informacija dubliuoja informaciją, pateikiamą veiksmų programų prieduose ir
jų rengimas tapo neaktualus, patvirtinus veiksmų programų priedus.
Taip pat nustatoma, kad vadovaujančioji institucija renka informaciją apie savo,
tvirtinančiosios, mokėjimus atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės
institucijų, įgyvendinančiųjų institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos administracinius gebėjimus ir
jų stiprinimo poreikius, pagal šią informaciją kuria vadovaujančiosios, tvirtinančiosios,
mokėjimus atliekančiosios, audito institucijų, ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų,
įgyvendinančiųjų institucijų ir Viešųjų pirkimų tarnybos administracinių gebėjimų ir
motyvavimo stiprinimo sistemą, organizuoja institucijų poreikiams pritaikytų mokymo programų
rengimą ir jų įgyvendinimą.
Nutarimo Nr. 1225 pakeitime panaikinamas apribojimas, kad planas gali būti keičiamas
2010 ir 2013 m., tačiau numatoma, kad jo keitimą inicijuoja vadovaujančioji institucija, kadangi
šis planas yra ilgalaikis bei užtikrinantis N+2/N+3 taisyklės įgyvendinimą ir turėtų būti
keičiamas tik išimtiniais atvejais bei centralizuotai atliekant ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimo peržiūrą.
Siekiant perkelti direktyvų, susijusių su apribojimų skirti paramą darbdaviams, kurie
nelegaliai įdarbino trečiųjų šalių piliečius, taikymu, nuostatas Lietuvos Respublikos finansų
ministro 2011 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 1K-201 „Dėl finansų ministro 2008 m. vasario 20 d.
įsakymo Nr. 1K-066 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“
pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2011, Nr. 68-3258) (toliau – įsakymas Nr. 1K-201) buvo
pakeistas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066
„Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“. Įsakymu Nr. 1K-201 buvo
pakeista Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) dalies forma, kurioje pateiktos
pareiškėjo ir projekto partnerio deklaracijos, deklaracijose nustatant patvirtinimą, kad pareiškėjo
ir projekto partneris nėra ir nebuvo nelegaliai įdarbinęs trečiųjų valstybių piliečių.
2.3. Svarbiausios problemos, su kuriomis buvo susidurta, ir priemonės, kurių buvo imtasi joms
įveikti
Metinė audito institucijos nuomonė pagal Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62
straipsnį ir Komisijos Reglamento (EB) Nr. 1828/2006 18 straipsnį už 2011 m. dar nepateikta.
Šiuo metu VKS institucijose atliekamas VKS veikimo efektyvumo ir Europos Komisijai 2011 m.
deklaruotų išlaidų valstybinis finansinis (teisėtumo) auditas, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d.
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 62 straipsnyje. Atlikus numatytas audito procedūras,
Valstybės kontrolė (toliau – VK) VKS institucijoms už 2011 metus pateiks pastebėjimus ir
rekomendacijas, kad būtų sudaryta galimybė VKS institucijoms operatyviai šalinti audito metu
nustatytus trūkumus ir užtikrinti tinkamą VKS veikimą ir veiksmų programos administravimą.
Galutinė audito ataskaita už 2011 metus bus pateikta 2012 metų gruodžio mėn.
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2011 metais taip pat buvo įgyvendinamos VK 2011 m. gruodžio 20 d. valstybinio audito
ataskaitoje Nr. FA-P-80-1-67 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 metų
ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti, VKS
veikimo bei Europos Komisijai 2010 metais deklaruotų išlaidų (Metinė kontrolės ataskaita pagal
Reglamento Nr. 1083/2006 62 str.) (toliau – 2010 m. VK ataskaita) ir 2010 m. gruodžio 23 d.
valstybinio audito ataskaitoje Nr. FA-P-80-3-82 dėl veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją konvergencijos tikslui
įgyvendinti, išlaidų bei VKS veikimo 2009 metais (Metinė kontrolės ataskaita pagal Reglamento
Nr. 1083/2006 62 straipsnį) (toliau – 2009 m. VK ataskaita) pateiktos rekomendacijos.
Atkreiptinas dėmesys, kad VK pateiktoje 2010 m. VK ataskaitoje veiksmų programą
administruojančioms institucijoms buvo pateikti pastebėjimai, daugiausiai susiję su tobulintinais
viešųjų pirkimų patikros lapais, viešųjų pirkimų principų nesilaikymu, netinkamais darbų
pakeitimais rangos darbų procese, išlaidomis neatitinkančiomis projektų finansavimo sąlygų
aprašo nuostatų.
Įgyvendinant ataskaitoje už 2010 metus pateiktas rekomendacijas, susijusias su
tobulintinais viešųjų pirkimų patikros lapais, atliktų projektų viešųjų pirkimų patikros lapai buvo
papildomi papildomais klausimais. Šiuo metu dauguma rekomendacijų, susijusių su teisės aktų ir
vidaus procedūrų tobulinimu yra įgyvendintos.
Taip pat, įgyvendinant kitas 2010 m. VK ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, susijusias
su viešųjų pirkimų principų nesilaikymu, netinkamais darbų pakeitimais rangos darbų procese,
išlaidomis neatitinkančiomis projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatų, įgyvendinančiųjų
institucijų buvo atliekami pažeidimų tyrimai, nustatomi (nenustatomi) pažeidimai, ministerijų ir
(ar) kitų valstybės institucijų, pagal kompetenciją atsakingų už bendrai finansuojamus iš ES
fondų lėšų ūkio sektorius, priimami sprendimai dėl lėšų susigrąžinimo, susigrąžinamos
netinkamos finansuoti lėšos.
2010 m. VK ataskaitoje pateikta 7 rekomendacijos, susijusios su įtariamais pažeidimais,
skirtos CPVA, 5 rekomendacijos, susijusios su įtariamais pažeidimais, skirtos LVPA. Minėtoje
ataskaitoje pateiktos 5 rekomendacijos, susijusios su įtariamais pažeidimais, skirtos TID. Šiuo
metu atlikti visi pažeidimų tyrimai, dalis rekomendacijų VK yra laikoma nebeaktualiomis,
didžioji dalis – įgyvendinta iš dalies (šios rekomendacijos bus laikomos pilnai įgyvendintomis
susigrąžinus lėšas ir išėmus jau deklaruotas lėšas iš išlaidų deklaracijų), trijų atliktų pažeidimų
atveju lėšos jau sugrąžintos (TID).
Ataskaitoje už 2009 metus veiksmų programą administruojančioms institucijoms buvo
pateikti bendro pobūdžio pastebėjimai, susiję su nepakankamu Lietuvos Respublikos
Vyriausybės nutarimų nuostatų perkėlimu į vidaus procedūras. Įgyvendinant ataskaitoje už 2009
metus pateiktas rekomendacijas, susijusias su minėtais pastebėjimais, atnaujinamos ir (ar)
keičiamos VKS institucijų vidaus darbo tvarkos aprašai.
Institucijos kasdien teikia informaciją VK, ji vertina rekomendacijų įgyvendinimą,
informuoja institucijas, esant poreikiui prašo papildomos informacijos.
Detali analizė apie problemas, su kuriomis buvo susidurta, atskirai pagal visus EAVP
prioritetus pateikiama 3 ataskaitos dalyje.
2.4. Veiksmų programos įgyvendinimo aplinkybių pokyčiai
Atsižvelgiant į pasikeitusią ekonominę situaciją, siekiant nacionalinių strateginių tikslų,
nustatytų nacionaliniuose teisės aktuose, tai pat siekiant paspartinti Europos Sąjungos
struktūrinės paramos lėšų naudojimą, didinti Lietuvos gamtinių dujų sistemos pajėgumus ir
sudaryti sąlygas tolesnei dujų sistemos plėtrai, 2011 m. liepos 8 d. Europos Komisijai buvo
pateiktas EAVP pakeitimas pakeičiant 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ (veiklų
grupė: Energijos tiekimo tinklai) 1 uždavinio įgyvendinimo rezultato ir produkto rodiklius.
Europos Komisijos sprendimas dėl pakeitimo dar nepriimtas.
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Inovacijų skatinimo politika
Šiuo metu, viena iš pagrindinių socialinės ir ekonominės plėtros bei gyvenimo lygio kilimo
sąlygų – inovacinės veiklos plėtojimas, todėl Lietuva turi lygiuotis į šalis, kurių ekonomikos
plėtra paremta inovacijomis ir aukštosiomis technologijomis.
Remiantis Ūkio ministerijos užsakymu 2011 m. gruodžio 23 d. atlikta Ūkio ministerijos
kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių
būklės pokyčių vertinimo galutine ataskaita, į mokslinius tyrimus ir technologinę pažangą
orientuotos veiklos (MTTP sritis) raida nepastovi. Krizės poveikį MTTP sričiai geriausiai
atspindi bendrų išlaidų MTTP pokytis. Nominalia verte bendros išlaidos MTTP 2009 m.
sumažėjo 14,05 proc., o 2010 m. – dar 1,23 proc. Vadinasi, 2010 m. MTTP veiklos apimčių
kritimas stabilizavosi. Užsitęsęs krizės poveikis MTTP veiklai gali būti aiškinamas tuo, kad
įmonės, sprendžiant krizės padarinius ribotus resursus nukreipė į kitas nei MTTP veiklas.
Siekiant sušvelninti krizės padarinius ir poveikį MTTP sričiai, Ūkio ministerija įvykdė
EAVP ir jas įgyvendinančių priemonių pakeitimus: mažinant subjektų finansinio indėlio dalį
įgyvendinant projektus finansavimo intensyvumas buvo padidintas iki didžiausios galimos ribos;
pusėje priemonių buvo sumažintas mažiausias skiriamo finansavimo dydis, trečdalyje –
padidintas didžiausias finansavimo dydis, kas sudarė galimybes įgyvendinti didesnės finansinės
apimties projektus pagal nustatytą paramos gavėjų poreikį.
Mokslo, studijų ir verslo bendradarbiavimas
Verslo ir mokslo bendradarbiavimo skatinimas, integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(toliau – slėniai) plėtra yra vienas iš Ūkio ministerijos tikslų, numatytų Lietuvos inovacijų 2010–
2020 metų strategijoje. Per artimiausius metus slėniuose bus sukurta infrastruktūra, pritaikyta
tyrimų ir technologijų plėtrai. Slėniuose bus kuriami inovatyvūs produktai, verslas galės naudotis
naujausiomis technologijomis, patentuoti mokslinių ir eksperimentinių tyrimų rezultatus, gaminti
produktų prototipus. Mokslinius ir eksperimentinius tyrimus vykdantiems mokslininkams bus
sudarytos palankios sąlygos suderinti komercinių tyrimų veiklą su moksline veikla.
Slėniuose įgyvendinamais projektais siekiama atnaujinti Lietuvos mokslinių tyrimų
infrastruktūrą ir sudaryti sąlygas aktyviam verslo ir mokslo bendradarbiavimui, kuriančiam
aukštą pridėtinę vertę. Slėniuose kuriami verslo inkubatoriai, technologijų perdavimo ir atviros
prieigos centrai. Galimybė naudotis atviros prieigos centrais sumažins technologinių įmonių
steigimosi kaštus, paspartins perėjimą iš modeliavimo į gamybos fazę, tyrimus vykdantiems
mokslininkams sudarys palankias sąlygas derinti komercinių tyrimų veiklą bei dalyvavimą
universitetų studentų mokyme. 2011 m. dalyvaujant Ūkio ministerijai kartu su Švietimo ir
mokslo ministerija, parengtas naujas Atviros prieigos centrų valdymo reglamentas.
Bendradarbiavimas jungiantis į klasterius yra vienas iš būdų, kaip kuriant inovacijas keistis
ir panaudoti kitose įmonėse, universitetuose, valdžios institucijose plačiai pasklidusias žinias.
Klasteriai padeda skatinti įmonių plėtrą: gerinamas produktyvumas, didinami inovaciniai
gebėjimai, lemiantys greitą technologijų įsisavinimo lygį. Ūkio ministerija aktyviai prisideda
prie klasterių plėtros Lietuvoje.
Klasterizacijos procesai yra svarbūs Lietuvai, nes klasteriai suartina verslo įmones ir
mokslo institucijas, t. y. žinių tiekėjus bei vartotojus. Klasterių kūrimas – veiksminga priemonė,
siekiant didinti inovacijas, gerinti produktyvumą, stiprinti verslo ir mokslo sinergiją.
Eksportas
Statistikos departamento duomenimis, 2011 metais prekių eksportas buvo 28,9 proc., o
importas – 28,2 proc. didesnis nei 2010 m.; padidėjimas palyginamosiomis kainomis sudarė
atitinkamai 13,5 proc. ir 12,6 proc. Įspūdingas užsienio prekybos plėtros tempas sumenko tik
metų pabaigoje. Užsienio prekybos deficitas pernai padidėjo, lyginant su 2009–2010 m., tačiau
išliko santykinai nedidelis. Ūgtelėjo chemijos pramonės ir rafinuotų naftos produktų, metalo
gaminių, mašinų ir įrengimų bei transporto priemonių eksportas. Tuo tarpu stabiliausia eksporto
plėtra nuo pat 2009-ųjų rudens gali pasigirti šalies baldininkai ir guminių bei plastikinių gaminių
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gamintojai. Praėjusiais metais eksporto konkurencingumas gerėjo, lyginant su 2010 m., realus
lito kursas sumažėjo (t. y. litas nusilpo) 2,1 proc. Be to, tradicinėms rinkoms dengiantis
netikrumo šešėliu, pastebimos aktyvios eksportuotojų pastangos rasti naujų rinkų Azijos,
Afrikos, Pietų Amerikos šalyse – toks elgesys 2011 m. buvo ypač būdingas rafinuotų naftos
produktų, trąšų, vaistų ir pieno produktų gamintojams.
Investicijos
Metinis bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas sumažėjo iki 7,9 proc., tačiau
per tris ketvirčius vis tiek siekė 20 proc. Prognozuojame, kad investicijų augimas sumažės iki 11
proc. 2012 metais ir iki 8 proc. 2013-aisiais, tačiau išliks spartus, nepaisant neapibrėžtumo euro
zonoje ir mažėjančio vartotojų pasitikėjimo. Remiantis naujausia Statistikos departamento
apklausa, 38 proc. pramonės įmonių šiemet ketina didinti investicijas ir tik 10 proc. - mažinti.
2011-aisiais tokių įmonių dalis siekė atitinkamai 53 proc. ir 24 proc. Daugiausiai bus
investuojama į įrengimų atnaujinimą bei gamybinių pajėgumų plėtimą. Gamybinių pajėgumų
panaudojimo lygis pastaruosius septynis mėnesius stabilizavosi ties 71 proc. riba – žemesniame
lygyje nei praėjusio pakilimo metu, kuomet jis siekė 75 proc. Tikėtina, kad įmonės investuos į
įrengimus leisiančius joms padidinti gaminamos produkcijos asortimentą. Drabužių ir baldų
gamintojai, kurie pasiekė 75 proc. pajėgumo panaudojimo lygį, gali būti labiau linkę investuoti į
esamų gamybinių pajėgumų didinimą. Įmonių, teigiančių, kad jos investuos į naujas
technologijas, skaičius yra didžiausias nuo 2005 metų. Tai signalizuoja galimą technologijų
paskatinto produktyvumo augimą. Pernai per tris ketvirčius materialinės investicijos sudarė tik
11,5 proc. BVP. Jos išlieka žemiausiame lygyje per pastarąjį dešimtmetį. Ilgainiui investicijos
turėtų pasiekti priimtinesnį lygį ir sudaryti 15-20 proc. BVP.
Mažos ir vidutinės įmonės
Mažos ir vidutinės įmonės (toliau – MVĮ), sukuriančios daugiau kaip 75 proc. visų verslo
įmonių darbo vietų, daro ženklią įtaką Lietuvos ekonomikai. Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse,
MVĮ sudaro daugiau kaip 99 proc. visų šalies įmonių. Lietuvoje 2011 metais šis skaičius (99,5
proc.) nepasikeitė nuo 2010 metų.
2012 m. sausio 1 d. iš viso 119 482 asmenys vykdė individualią veiklą pagal pažymą arba
su verslo liudijimu. 2011 metų verslumo rodiklis, įvertinus fizinių asmenų, vykdančių
individualią veiklą, skaičių, 1000 gyventojų, siekė 37,4, t.y išaugo 27 procentais, lyginant su
2010 metų rodikliu. Verslumo lygio rodiklis, įvertinant MVĮ bei fizinių asmenų, vykdančių
individualią veikla, skaičių, lyginant su 2010 metais, 2011 metais padidėjo 14 procentų.
8 lentelė. Verslumo lygis Lietuvoje 2009-2011 metais
Verslumo lygis

2009

2010

2011

MVĮ (1000 gyv.)

19,3

20,5

19,6

Fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą (1000 gyv.)

31,1

29,5

37,4

MVĮ ir fizinių asmenų, vykdančių individualią veiklą (1000
gyv.)

50,4

50

57

Šaltinis: Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinė mokesčių inspekcija prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

9 lentelė. Įmonių skaičiaus, užimtumo bei pridėtinės vertės pasiskirstymas Lietuvos bei ES
įmonėse
Įmonių skaičius
ES-27
Lietuva
Labai mažos
Mažosios

Skaičius

Dalis

181.555
11.849

92,6%
6,0%

Dalis

92,1%
6,6%

Užimtumas
ES-27
Lietuva
Skaičius

Dalis

241.704 26,1%
234.683 25,4%

29

Dalis

29,8%
20,4%

Pridėtinė vertė
Lietuva
ES-27
Mlrd.€

2
2

Dalis

Dalis

14,0%
22,6%

21,6%
18,9%
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Vidutinės
MVĮ
Didelės
Iš viso

2.347
195.751
337
196.088

1,2%
99,8%
0,2%
100%

1,1%
99,8%
0,2%
100%

224.846
701.232
223.132
924.365

24,3%
75,9%
24,1%
100%

16,8%
66,9%
33,1%
100%

3
7
4
11

27,5%
64,1%
35,9%
100%

17,9%
58,4%
41,6%
100%

(2010 m. įverčiai, remiantis 2002–2007 m. peržiūrėtos verslo struktūrinių statistinių duomenų bazės (Eurostat)
duomenimis. Šiuos įverčius pateikė konsultavimo įmonė „Cambridge Econometrics“. Duomenys susiję su
vadinamąja verslo ekonomika, kuri apima pramonės, statybų, prekybos ir paslaugų sektorius (NACE Red. 1.1 C - I,
K dalys). Šie duomenys neapima įmonių, kurios veiklą vykdo žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės arba
daugiausia ne rinkos paslaugų (pvz., švietimo ir sveikatos priežiūros) sektoriuose. Eurostato duomenys pranašesni
tuo, kad iš įvairių valstybių gauti statistiniai duomenys yra suderinti ir juos galima palyginti. Šių duomenų trūkumas
tas, kad kai kurių valstybių duomenys gali skirtis nuo nacionalinių valdžios institucijų skelbiamų duomenų.)

Vertinant kaip visumą, Lietuvos MVĮ sektorius panašus į ES, ypač pagal įmonių
pasiskirstymą pagal dydį. Atsižvelgiant į MVĮ indėlį didinant užimtumą ir kuriant pridėtinę
vertę, akivaizdu, kad lyginant su ES vidurkiu, Lietuvos MVĮ sektorius turi didesnę įtaką šalies
ūkiui. Lietuvos MVĮ sukuria 76 proc. privačiojo sektoriaus darbo vietų ir 64 proc. pridėtinės
vertės, o tai yra gerokai daugiau nei visos ES MVĮ skaičiai (67 proc. ir 58 proc.).
Investicijų skatinimo priemonės
1.
Verslo aplinkos gerinimo iniciatyvos:
a) Verslo aplinkos gerinimo rekomendacijos. 2011 m. birželio 27 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybė protokolu Nr. 46 „Dėl projekto „Verslo laiptai“ (verslo sąlygų
gerinimas) ataskaitos patvirtinimo (Nr. 11-0013-01-PR)“ patvirtino projekto „Verslo laiptai“
rekomendacijas, kuriose buvo pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų reikalavimų supaprastinimo.
b) Parengta informacinė bazė verslo pradžiai ir integruota į interaktyvią interneto
svetainę www.verslovartai.lt (sukurta skiltis „Planuok verslą“).
2.
Verslumo skatinimo iniciatyvų vykdymas:
a) Verslo krepšeliai - viešųjų paslaugų įgyvendinimas, teikiant iki 1738 eurų vertės
pirmųjų verslo metų krepšelį (taikant vaučerio sistemą krepšelis skiriamas įsteigtai naujai
įmonei), kurį sudaro: konsultacijos, mokymai, biuro paslaugos. 2011 m. išdalinti 1486 verslo
krepšeliai ir jais pasinaudojus įkurtos 286 įmonės. Tai sudaro 19 proc. nuo išdalintų verslo
krepšelių kiekio. Paslaugos buvo teikiamos 27 rajonuose.
b) Ūkio ministerija kartu su VšĮ “Versli Lietuva” 2011 m. kovo-gegužės mėnesiais
organizavo 10 verslumo skatinimo renginių “Versli Lietuva” regionuose, kuriuose dalyvavo
beveik 6000 dalyvių. 2011 m. spalio 7-8 dienomis Vilniuje vyko baigiamasis “Europos
verslininkystės savaitė 2011” renginys “Versli Lietuva”, kuris sulaukė apie 4300 lankytojų. Šiais
renginiais buvo siekiama skatinti visų asmenų verslumą ir savarankišką užimtumą, pristatant ir
paaiškinant jiems smulkiojo verslo kūrimo sąlygas Lietuvoje bei įkvepiančias verslo sėkmės
istorijas. Ši iniciatyva bus tęsiama ir 2012 metais.
c) Tiksliniai jaunimo verslumo skatinimo projektai – vadovaujantis bendradarbiavimo
susitarimu su “Lietuvos Junior Achievement” buvo pasirašytas ir vykdomas veiksmų planas,
įgyvendinti projektai - “Jaunasis kolega“, "Aš - sėkmingo verslo bosas“, “Verslo patirties
akademija”. Šiuo metu vykdomas projektas „Moksleivių ekskursijos į Ūkio ministeriją“.
d) Siekiant užtikrinti viešųjų paslaugų verslui teikimą bei skatinti įvairių tikslinių grupių
verslumą, Ūkio ministerija 2011 m. inicijavo projektą „Konsultavimo paslaugos neįgaliesiems“.
Įgyvendinus šį projektą, 2011 m. neįgaliesiems, norintiems pradėti savo verslą arba jau
vykdantiems veiklą, nemokamai buvo suteikta 150 val. konsultacijų (34 neįgaliesiems asmenims
ir 2 neįgaliųjų socialinėms įmonėms).
e) Ūkio ministerija 2011 m. atstovavo valstybei 25 viešosiose įstaigose (verslo
informacijos centruose, turizmo ir verslo informacijos centruose ir verslo inkubatoriuose), kurių
pagrindinis veiklos tikslas – skatinti verslumą regione, teikiant informavimo, konsultavimo ir
mokymo paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą bei prisitaikyti prie kintančių sąlygų. 2011 m. toliau
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buvo tęsiama verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių pertvarka, kurios tikslas
optimizuoti paramos verslui sistemą Lietuvoje ir vienoje struktūroje sutelkti kompleksą
paslaugų, kurios reikalingos tiek pradedančiajam, tiek augančiam verslui.
Tiesioginės užsienio investicijos
Antrąjį 2011 m. ketvirtį tiesioginių užsienio investicijų (TUI) srautas Lietuvoje sudarė
350 mln. eurų ir buvo penktadaliu didesnis nei per pirmuosius tris metų mėnesius bei 430 mln.
eurų didesnis nei antrąjį 2010 m. ketvirtį, kuomet užfiksuotas investicijų nutekėjimas. Augimą
lėmė 350 mln. eurų siekusios kito kapitalo įplaukos (daugiausiai iš tiesioginių investuotojų
gautos paskolos), o produktyvumą labiausiai didinančios investicijos į akcinį kapitalą antrąjį
ketvirtį tesiekė 43 mln. eurų. Beveik visos daugiausiai antrąjį 2011 m. ketvirtį Lietuvoje
investavusios Lenkijos lėšos tenka naftos perdirbėjui Orlen Lietuva, o didžiąją dalį iš Švedijos
Lietuvoje investuotų 197 mln. eurų sudaro koncerno IKEA investicijos į mūsų šalies baldų
gamintojus. Pasikeitus banko DnB NORD savininkams, Lietuvoje per pusę sumažėjo
sukauptosios Danijos TUI, atitinkamai iki 550 mln. eurų išaugo sukauptosios Norvegijos TUI.
Lyginant Lietuvos pasiekimus su panašiomis valstybėmis, matyti, kad kapitalas plaukia ten, kur
verslui sąlygos patraukliausios – jei viena šalis laimi, kita neišvengiamai pralaimi. Lietuvoje
vienam gyventojui 2010 m. pabaigoje teko 3,1 tūkst. eurų sukauptų TUI, Lenkijoje ir Latvijoje
šis rodiklis viršijo 3,5 tūkst. eurų. Estija savo ruožtu yra stipriai išsiveržusi į priekį, joje vienam
asmeniui 2010 m. pabaigoje teko 9,2 tūkst. eurų sukauptųjų TUI. Daugiau TUI pritraukti trukdo
ne itin verslui Lietuvoje palankios sąlygos. Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis,
nepaisant šiokio tokio progreso, reguliavimo našta mūsų šalyje išlieka itin sunki (pagal šį
kriterijų Lietuva užima 111 vietą iš 142 pasaulio valstybių). Latvijoje ji gerokai lengvesnė (68),
o Estija pagal šį rodiklį yra viena pirmaujančių valstybių pasaulyje (14). Nors mokesčiai
Lietuvoje nėra išskirtinai dideli, mokestinė sistema yra paini ir sudėtinga, tai tikrai mažina šalies
patrauklumą užsienio investuotojams. Antimonopolinis reguliavimas bei viešųjų pirkimų
skaidrumas taip pat nėra stipriosios Lietuvos pusės.
Pramonė
Pramonės augimas toliau lėtėjo. 2011 m. spalio mėn., lyginant su rugsėjo mėn., pramonės
produkcijos sumažėjo 2 proc. palyginamosiomis kainomis, pašalinus sezono įtaką – sumažėjo
3,6 proc. Lyginant su tuo pačiu praėjusių metų mėnesiu, nuosmukis buvo švelnesnis – 1,3 proc.
(pašalinus darbo dienų įtaką – 1,3 proc.).
Kaupiamajam 2011 m. sausio–spalio mėn. rodikliui kol kas esminės įtakos tebeturi verslo
pagyvėjimas pirmąjį metų pusmetį, todėl, palyginti su atitinkamu 2010 m. laikotarpiu, pramonės
produkcija palyginamosiomis kainomis ūgtelėjo 9,4 proc. Kad ir kaip bebūtų, atskiri
apdirbamosios pramonės sektoriai akivaizdžiai prarado plėtros pagreitį.
Energetika
2011 m. elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo produkcija buvo 14,4 proc.
mažesnė nei prieš metus. Pagrindiniai kuro ir energijos ištekliai (gamyba ir importas atėmus
eksportą, bunkeriavimą) kito taip: durpių kuro ištekliai išaugo 36,0 proc., akmens anglies – 12,7
proc., gamtinių dujų – 9,0 proc., tuo tarpu elektros energijos ištekliai sumenko 2,1 proc.,
suskystinto kuro (įvairaus mazuto) – 32,1 proc.
Klaipėdoje planuojamas statyti suskystintų gamtinių dujų terminalas (SGD) yra vienas iš
svarbiausių objektų, siekiant energetinio saugumo, kadangi jis garantuotų Lietuvai importo
šaltinių įvairovę ir darytų įtaką Gazprom tiekiamų dujų kainoms. Visagino atominės elektrinės
statyba užtruks 8–10 metų ir ji negali operatyviai užtikrinti ekonominio savarankiškumo bei
energijos šaltinių tiekimo įvairovės, tuo tarpu SGD terminalo projektas gali būti įgyvendintas per
artimiausius dvejus metus. Planuojama, kad maždaug 200 mln. eurų vertės SGD terminalo
pajėgumas būtų 2–3 mlrd. kubinių metrų per metus. Projektą įgyvendinti yra įpareigota valstybės
valdoma bendrovė „Klaipėdos nafta“.
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Baigtos „NordBalt“ jungties specialaus plano viešinimo, derinimo ir tikrinimo procedūros
ir parengti „NordBalt“ jungties specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai. Pabaigus
bandymus, Švedijoje pradėta jungties jūrinio kabelio gamyba. Suderinta ir pasirašyta sutartis dėl
elektros jungties „NordBalt“ sankirtos su dujotiekiu „Nordstream“. Lietuvoje užbaigtos derybos
su žemės sklypų savininkais.
„LitPol Link“ projektas. Patvirtintas 400 kV elektros perdavimo oro linijos „Alytaus
transformatorių pastotė – Lenkijos Respublikos siena“ statybos specialusis planas ir Alytaus
pastotės išplėtimo detalusis planas. Parengtas ir patvirtintas abiejų šalių perdavimo sistemos
operatorių jungties finansinis veiklos modelis. Paskelbti tarptautiniai viešieji pirkimai dėl 400 kV
elektros perdavimo oro linijos techninio projekto rengimo ir 330 kV Alytaus pastotės skirstyklos
rekonstrukcijos ir išplėtimo techninio projekto parengimo. Užbaigtos derybos su žemės sklypų
savininkais ir pradėtos mokėti pirmosios kompensacijos pagal servituto sutartis sklypų
savininkams Alytaus ir Lazdijų rajonuose.
Švietimas
EAVP 1 prioriteto įgyvendinami projektai netiesiogiai prisidėjo prie mokslo institutų tinklo
Lietuvoje pertvarkos, kuri 2011 metais buvo baigta: 16 mokslo institutų prijungta prie
universitetų, 13 mokslo institutų sujungti į 5 mokslo centrus (mokslinių tyrimų institutai), dar 6
institutams suteiktas mokslinių tyrimų instituto statusas – didelė dalis mokslo institutų buvo
finansuoti 2004-2006 m. BPD periode, atnaujino ir sukūrė materialinę bazę, kuri sąlygojo
mokslo institucijų konkurencingumo augimą, gebėjimą koncentruoti mokslinių tyrimų kryptis ir
to pasekoje gauti ES 2007-2013 m. finansinę paramą.
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamo 1 prioriteto projektai, finansuojami pagal
Bendrąją nacionalinę kompleksinę ir Bendrąją nacionalinę mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo
bendradarbiavimo programas, papildė 2011 metais tęsiamą projektų finansavimą pagal
Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų ir Aukštųjų technologijų plėtros
2011–2013 metų programas. 2011 m. buvo patvirtinta Pramoninės nuosavybės teisių apsaugos
projektų konkursinio finansavimo tvarka, 14 mokslo ir studijų institucijų bei įmonių
vykdomiems pramoninės nuosavybės teisių apsaugos projektams įgyvendinti skirtas
finansavimas.
2011 m. buvo pradėtas darbas rengiant „Valstybinė studijų ir mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros 2013–2020 metų plėtros programos“ projektą (jį numatoma baigti rengti
2012 m. I pusmetyje). Buvo tęsiamas darbas atnaujinant Integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepciją, valstybės biudžeto lėšomis buvo įgyvendinama
priemonė skirta mokslui imliam sektoriui svarbioms, jungtinių tyrimų programų tematika
vykdomoms MTEP veikloms, kurių rezultatai gali būti pritaikomi versle.
2011 metais buvo tęsiamas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų 14 projektų
įgyvendinimas, kuriant 5 integruotus mokslo-verslo slėnius, kuriuose veiks atviros prieigos
centrai (toliau - APC). Vienas tokių projektų buvo baigtas, sukurtas pirmasis atviros prieigos
centras informacinių technologijų srityje. Sprendžiant APC veiklos modelio įgyvendinimo
klausimus, buvo nuspręsta atnaujinti APC valdymo reglamentą (imtasi supaprastinti atviros
prieigos centrų sudarymo ir registravimo tvarką, atnaujinta APC vertinimo tvarka), kadangi
praktiškai visos keturiolika slėnių projektus įgyvendinančių institucijų jau įsigijo daug
naujausios šiuolaikinės moksliniams tyrimas reikalingos įrangos. Įranga jau galėjo būti
naudojama mokslo ir verslo poreikiams tenkinti, todėl aktyviai imtasi kurti APC ir tobulinti
veiklos modelį – atsirado didesnės veiksmų laisvės poreikis užtikrinant atvirą prieigą prie
sukurtos MTEP infrastruktūros ne tik mokslo institucijoms, bet ir verslo subjektams.
Bendra INVEGOS vykdomų garantijų teikimo už smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
suteikiamas paskolas veikla
2011 m. kredito įstaigoms buvo išduota 619 naujų garantijų, bendrai 48,11 mln. eurų
garantijų sumai: iš jų 493 garantijos (garantijų suma beveik 44,02 mln. eurų) suteiktos pagal
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priemonę „Garantijų fondas“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, ir 126
garantijos (garantijų suma 4,08 mln. eurų) suteiktos iš nacionalinių INVEGAI šiai veiklai skirtų
lėšų.
Pagal per 2011 m. INVEGOS smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijas, iš viso yra
užtikrinta paskolos gavėjų (įmonių ir verslininkų) paimtos verslo paskolos bendrai 67,68 mln.
eurų sumai (iš jų 62,50 mln. eurų iš „Garantijų fondo“).
Remiantis paskolų gavėjų pateiktais duomenimis 2011 metais paramą INVEGOS
smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų forma gavusios įmonės yra įdarbinusios 15 tūkst.
darbuotojus, o įgyvendinusios garantuotų paskolų lėšomis finansuojamus projektus papildomai
planuoja sukurti maždaug 1,2 tūkst. naujas darbo vietas.
7 paveikslas. Garantijų ir garantuotų paskolų apimtys Lietuvoje, mln. eurų
(Garantijų priemonių, finansuojamų nacionalinėmis ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis, suma)
67,7

66,1

Garantuotų
paskolų suma,
mln. Eur

60,9
55,8
50,5
43,3

42,5

38,0

48,1

Garantijų suma,
mln. Eur

38,8

35,8
30,8

2006 m.

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

INVEGOS vykdomos priemonės „Garantijų fondas“ veikla
Priemonė „Garantijų fondas“ finansuojama 2007-2013 EAVP lėšomis pagal šios
programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ 3
uždavinį „Pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių“.
Garantijų fondo paskirtis – užtikrinant INVEGOS įsipareigojimų finansų įstaigoms dalinį
įvykdymą, sudaryti galimybes daugiau smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų pasinaudoti
INVEGOS teikiamomis garantijomis, tokiu būdu padidinti smulkiojo ir vidutinio verslo
kreditavimo pasiūlą ir pagerinti smulkiojo ir vidutinio verslo prieinamumą prie finansavimo
šaltinių.
10 lentelė. Garantijų skaičiaus pasiskirstymas pagal garantuotų paskolų gavėjų statusą 2011 m.
Garantuotų
Garantijų
paskolų
skaičius
Garantijų skaičius
Garantijų suma
Garantijų suma
(proc.) per 2011
(eurais) per 2011
(proc.) per 2011
gavėjų
(vnt.) per
statusas
2011
9.756.956
Labai maža
199
40,37
22,17
19.565.112
Maža
212
43,00
44,45
14.690.710
Vidutinė
82
16,63
33,38
44.012.778
Iš viso
493
100,00
100,00

2011 metais suteiktų ir į Garantijų fondą įtrauktų garantijų struktūroje paskoloms,
skirtoms trumpalaikiam įmonių finansavimui plėtrai, garantuoti tenka 59,63 proc. garantijų
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skaičiaus ir 55,94 proc. garantijų sumos, investicinėms – 40,37 proc. garantijų skaičiaus ir
44,06 proc. garantijų sumos.
8 paveikslas. Suteiktų garantijų skaičiaus pasiskirstymas pagal garantuotų paskolų gavėjų
veiklas (proc.)

Tarp gamybos sektoriuje veikiančių įmonių daugiausia suteiktų garantijų buvo statybos,
medienos bei maisto pramonės įmonėms. Tarp paslaugų sektoriaus įmonių daugiausia
INVEGOS garantijomis naudojosi viešbučių ir visuomenines maitinimo paslaugas teikiančios
įmonės, logistikos bei sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įmonės.
Tarp garantijomis pasinaudojusių prekybos sektoriaus įmonių skaičiaus 38,45 proc. buvo
mažmeninės prekybos įmonės, o 61,55 proc. - didmeninės prekybos įmonės.
11 lentelė. Suteiktų garantijų pasiskirstymas pagal sumas 2011 m.
Garantijų sumos
iki 100.000 Lt
100.001 - 500.000 Lt
500.001 - 1.000.000 Lt
1.000.001 - 2.000.000 Lt
2.000.001 Lt ir daugiau
Iš viso

Suteiktų garantijų
skaičius (vnt.) per
2011 metus
152
255
54
31
1
493

Garantijų suma
(EUR) per 2011
metus
2.721.236
17.202.829

10.807.059
12.550.566
731.089
44.012.779

Suteiktų garantijų
skaičius (proc.) per
2011 metus

6,18
39,09
24,55
28,52
1,66
100,00

Vidutinė INVEGA suteiktos ir į Garantijų fondą įtrauktos garantijos suma 82,3 tūkst. eurų.
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9 paveikslas. Suteiktų garantijų skaičiaus pasiskirstymas pagal garantuotų paskolų gavėjų
veiklos trukmę (proc.)

Verslas ir verslo aplinka
Verslas ir verslo aplinka ekonominiu požiūriu apima pagrindinius gamybos ir rinkos
paslaugų bei kitus industrinius ekonomikos sektorius. Didžiausias ES struktūrinės paramos
poveikis gamybos sektorių kuriamai pridėtinei vertei bus matomas 2012 m., kai atskiruose
gamybos sektoriuose sudarys nuo 0,5 proc. iki 2,7 proc., t. y. bendroji pridėtinė vertė yra
nurodytais dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. Didžiausias ES paramos poveikis yra
maisto produktų, gėrimų ir tabako gamybos veiklos sektoriui, kadangi šis sektorius labiausiai
reaguoja į ES struktūrinės paramos poveikį. Analizuojant apdirbamosios gamybos sektoriams
pasireiškusį poveikį taip pat matyti, kad veiksmų programų įgyvendinimo pradžioje galimas
nežymus bendrosios pridėtinės vertės smukimas. Tokį smukimą lemia nedidelis tarptautinio
konkurencingumo sumažėjimas, kurį sukelia per paklausos pusę pasireiškiantis ES struktūrinės
paramos poveikis, padidinantis įtampą darbo rinkoje ir pakeliantis darbo užmokesčio lygį.
Pasibaigus veiksmų programų įgyvendinimui išlieka ilgalaikis apdirbamosios gamybos sektorių
BPV lygio padidėjimas, sąlygotas tęstinių naudų, kylančių daugiausia iš pagerintos turimos
fizinės infrastuktūros lygio.
Didžiausias ES struktūrinės paramos poveikis paslaugų sektorių kuriamai pridėtinei vertei
pasireikš 2012 m., kai atskiruose paslaugos sektoriuose sudarys nuo 0,6 proc. iki 5 proc., t. y.
bendroji pridėtinė vertė yra nurodytais dydžiais didesnė nei būtų nesant paramos. Didžiausias
įgyvendinimo metu pasireiškiantis poveikis stebimas transporto, sandėliavimo ir ryšių, finansinio
tarpininkavimo, draudimo, nekilnojamojo turto operacijų, mašinų ir įrenginių nuomos, kitos
verslo veiklos ir turizmo (viešbučių ir restoranų) sektoriuose. Poveikis rinkos paslaugų
sektoriams skiriasi nuo poveikio apdirbamosios gamybos sektoriams. Apdirbamosios gamybos
sektoriams buvo būdingas tik nežymus einamasis poveikis veiksmų programų įgyvendinimo
metu (pirmaisiais metais tikėtinas net smukimas), o rinkos paslaugų sektorių atveju veiksmų
programų įgyvendinimo metais modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas.
ES struktūrinės paramos poveikis kitiems industriniams sektoriams (statyba, kasyba ir
karjerų eksploatavimas, energetika (elektros, dujų, garo tiekimo ir oro kondicionavimo veikla)
panašus į poveikį rinkos paslaugų sektoriams, t. y. veiksmų programų įgyvendinimo metais
modeliuojamas paklausos pusės sąlygojamas augimas. Vertinant ES struktūrinės paramos
poveikį VVA srities specifiniams rodikliams matoma, kad bendras įmonių skaičius dėl ES
paramos auga nežymiai, o, palyginimui, vidutinių įmonių skaičius padidėjimas dėl paramos yra
ženklesnis.
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Transportas
Lietuvos transporto sektorius 2011 metais išliko kaip vienas sparčiausiai besivystančių
verslo sektorių Lietuvos ekonomikoje. Preliminariais duomenimis 2011 metais transportas,
sandėliavimas ir ryšiai sukūrė 3,7 mlrd. eurų bendrosios pridėtinės vertės (BPV), arba 13,5 proc.
visos BVP, ir, lyginant su 2010 metais, ši suma išaugo beveik 17,3 proc. (2010 m. ji siekė 3,4
mlrd. eurų). Susisiekimo ministerijos valdymo sričiai priskirtos valstybės valdomos įmonės (18
valstybės įmonių ir 8 akcinės bendrovės) iš viso 2011 metais uždirbo beveik 74,7 mln. eurų
ikimokestinio pelno arba 3 kartus daugiau negu 2010 metais, kuomet pelnas siekė tik apie 22,9
mln. eurų.
Įgyvendinant Susisiekimo ministerijos koordinuojamus transporto infrastruktūros
modernizavimo ir plėtros projektus, iš dalies finansuojamus 2007–2013 metų ES struktūrinės
paramos lėšomis, iki 2011 metų pabaigos panaudota 748 mln. eurų, arba 48 proc. visos šiam
laikotarpiui skirtos paramos. 2011 metais Lietuvos transporto infrastruktūrai modernizuoti
investuota 0,36 mlrd. eurų, iš jų 217,8 mln. eurų sudaro ES struktūrinė parama.
Nuolatos didėjantis krovinių vežimo (2011 m. vežta 46 mln. t (2,9 proc. daugiau nei 2010
m.) ir keleivių vežimo (padidėjo 1,1 proc., lyginant su 2010 m.) mastai kelių transportu verčia
nepaliaujamai investuoti į automobilių kelių infrastruktūrą: 2011 m. pradėtas tiesti Vilniaus
miesto pietinis aplinkkelis, statoma Jakų sankryžos estakada Kauno – Palangos kryptimi,
rekonstruojami kelio E85 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožai; pradėtas tiesti Kairių aplinkkelis
kelyje E272 Panevėžys–Šiauliai. Metų pabaigoje ties Alytumi ir Druskininkuose atidaryti du
nauji tiltai per Nemuną. Modernizuojant valstybinės reikšmės kelius ir didinant jų saugumą
išasfaltuota 71 km žvyrkelių, taip pat panaikinta 12 „juodųjų dėmių“. „Juodosios dėmės“
panaikintos rekonstravus 153 sankryžas arba reorganizavus jose eismą, įrengus 29 km pėsčiųjų ir
dviračių takų, 8 km kelių apšvietimo ir 100 km atitvarų, tinklo tvorų, neleidžiančių pėstiesiems
patekti į pavojingus kelių ruožus.
2011 metais atlikta darbų už 309,1 mln. eurų. Dalis šių projektų buvo įgyvendinama
pasinaudojant ES struktūrine parama (2011 metais panaudota 72,4 mln. Eur ES fondų lėšų):
rekonstruota 55,1 km magistralinių kelių, rekonstruoti ir pastatyti 6 tiltai (viadukai), rekonstruota
19,8 km krašto ir rajoninių kelių dangų, išasfaltuota 8,9 km žvyrkelių, nutiesta 21,9 km pėsčiųjų
ir dviračių takų, rekonstruota ir pastatyta 17 vnt. sankryžų magistraliniuose, krašto ir
rajoniniuose keliuose, baigti Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio I ir IA etapo projektai.
Siekiant gerinti važiavimo valstybinės reikšmės keliais sąlygas, 2011 m. sukurta
valstybinės reikšmės kelių informacinė sistema ir pradėjo veikti eismo informacijos centras.
Informaciją apie eismo sąlygas valstybinės reikšmės keliuose pateikia interneto svetainėje
www.eismoinfo.lt
2011 metais buvo tęsiama Lietuvos valstybinių kelių tiesimo ir priežiūros sistemos
reforma. Lietuvos Respublikos Seimui priėmus atitinkamus Kelių įstatymo pakeitimus 11
valstybinės reikšmės kelius prižiūrinčių valstybės įmonių savininko teisės ir pareigos iš Lietuvos
automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos buvo perduotos Susisiekimo
ministerijai.
2011 m. Lietuvoje eismo įvykiuose žuvo mažiausiai žmonių nuo 1965 metų. 2011 metais
Lietuvoje užregistruota 3 312 eismo įvykių. Žuvo 297, sužeisti 3 975 žmonės. Lyginant su 2010
metais, eismo įvykių skaičius sumažėjo 6,2 proc. (arba 218 įvykių mažiau), žmonių žuvo 2
mažiau, sužeista 6 proc. (arba 255) mažiau.
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10 paveikslas. Eismo įvykių ir nukentėjusiųjų juose skaičius 2007–2011 m.
297
2011 m.

3312

299

3975
4230

2010 m.
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370
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2009 m.
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Šaltinis – Statistikos departamento duomenys.

Europos transporto saugumo taryba įteikė Lietuvai „2011 Road Safety PIN“ apdovanojimą
kaip vienai iš pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių mažinant eismo nelaimėse žuvusių
žmonių skaičių. Spartų avaringumo mažėjimą lėmė nuoseklus ir kompleksiškas daugelio
suinteresuotų institucijų bendradarbiavimas, keičiant eismo dalyvių elgesį ir kultūrą keliuose,
ugdant pilietiškumą, atsakomybę ir sąmoningumą, tobulinant kelių infrastruktūrą.
2011 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Valstybinę saugaus eismo plėtros
2011–2017 m. programą. Gerinant eismo saugumo būklę bus siekiama, kad pagal žuvusių eismo
dalyvių skaičių, tenkantį 1 mln. šalies gyventojų, Lietuva atsidurtų tarp 10 geriausiais rezultatais
pasižyminčių ES valstybių. Kaip parodė praktika, efektyviausios priemonės yra tos, kurios turi
tiesioginę įtaką eismo dalyvių elgsenai, t. y. atsakomybė už kelių eismo taisyklių pažeidimus,
eismo dalyvių kontrolės lygis, švietėjiškos priemonės, keliuose diegiamos inžinerinės priemonės
ir kt.
Geležinkelių transportas
2011 m. išaugo krovinių vežimas geležinkelių transportu (vežta 52,3 mln. tonų krovinių, tai
yra 8,9 proc. daugiau nei 2010 metais). Krovinių apyvarta (tarifiniai tonų kilometrai), lyginant su
2010 metais, padidėjo 12,3 proc. ir sudarė 15,1 mlrd. tonų kilometrų. Geležinkelių transportu
2011 m. buvo vežta 4,7 mln. keleivių. Tai 6,7 proc. daugiau nei vežta 2010 metais. Vietiniais
maršrutais vežta 80,5 proc., tarptautiniais – 19,5 proc. visų geležinkeliais vežtų keleivių.
Per 2011 metų AB „Lietuvos geležinkeliai“ investicijoms panaudota 108,5 mln. eurų.
Toliau sėkmingai įgyvendinamas prioritetinis geležinkelių projektas „Rail Baltica“ – nutiesta
europinė vėžė „Rail Baltica“ geležinkelio linijoje Šeštokai–Mockava (6,2 kilometro). Pasirašyta
15 sutarčių kitiems projekto „Rail Baltica“ geležinkelio ruožams projektuoti ir rangos darbams
vykdyti. Sudaryta Ministro Pirmininko vadovaujama „Rail Baltica“ projekto įgyvendinimo
komisija, kuriai pavesta Lietuvos Respublikos Vyriausybei teikti pasiūlymus dėl „Rail Baltica“
projekto įgyvendinimo veiksmų plano, klausimų, susijusių su teritorijų planavimo ir žemės
paėmimo visuomenės poreikiams procedūromis, taip pat kitų svarbių aktualijų sprendimo.
Modernizuojama geležinkelių infrastruktūra – 2011 m. atnaujinta 44 km kelio pagrindinėse
geležinkelio linijose, atlikti bėgių keitimo naujais ilgabėgiais darbai tarptautiniuose transporto
koridoriuose ir kitose linijose (iš viso 29,35 km), modernizuotos 8 pervažos, 12 tiltų ir arkinių
pralaidų, paklota 1,3 km signalinio kabelio ir kt.
Oro transportas
2011 metais ir toliau didėjo keleivių, aptarnautų oro uostuose, skaičius. 2011 metais
atvykusių ir išvykusių keleivių skaičius Lietuvos oro uostuose (2,69 mln.) padidėjo 17,9 proc.,
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lyginant su 2010 m. Keleivių srautai greičiausiai augo tarptautiniame Vilniaus oro uoste (16,7
proc.). Kauno oro uostas aptarnavo 15,5 proc. daugiau nei per 2010 metų, o Palangos oro uoste
aptarnauta 3,2 % daugiau keleivių, lyginant su 2010 metų tuo pačiu laikotarpiu. Šie rezultatai
susiję su tuo, kad Lietuvos oro uostuose padaugėjo skrydžių, pagerėjo oro uostų infrastruktūra.
Nuo 2011 m. balandžio vidurio iš Vilniaus aštuoniomis kryptimis pradėjo skraidyti Vengrijos
pigių skrydžių oro bendrovės „Wizzair“ lėktuvai. Kompanija „Ryanair“, iki šiol savo veiklą
vykdžiusi tik Kaune, nuo 2011 m. gegužės mėn. taip pat įsitvirtino sostinės oro uoste. Taip pat ši
kompanija atidarė dvi naujas kryptis iš Kauno oro uosto į Graikijos kurortus – Koso ir Rodo
salas. Šiuo metu iš Tarptautinio Vilniaus oro uosto ir į jį tiesioginiai reguliarieji skrydžiai
vykdomi 24 kryptimis, iš Kauno oro uosto ir į jį – 17 krypčių ir Tarptautinio Palangos oro uosto
– 3 kryptimis (Ryga, Kopenhaga ir Oslas). Tarptautinis Vilniaus oro uostas 2011 m. metų spalio
mėnesį užėmė 1-ąją vietą pagal keleivių skaičiaus augimą tarp visų Tarptautinės oro uostų
tarybos (ACI Europe) vertinamų 170-ties Europos oro uostų.
Plėtojant konkurencingą regioninį tranzitinį oro uostą ir atsižvelgiant į Bendro Europos
dangaus reglamentus, numatančius pagrindinius funkcinių oro erdvės blokų (FAB) įkūrimo
principus, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ir Lenkijos Respublikos infrastruktūros
ministerija susitarė bendradarbiauti plėtojant Baltijos funkcinio oro erdvės bloko iniciatyvą.
Jūrų transportas
2011 metais Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste krauta 36,6 mln. t krovinių, t. y. 17 proc.
daugiau negu 2010 metais. Pagal krovinių apyvartą Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose
Klaipėdos uostas vėl susigrąžino lyderio pozicijas ir aplenkė Rygos, Ventspilio uostus bei
jungtinį Talino uostą (Muuga, Paldiskis, „Old City“, Sarema, Paljesare). Bendra Klaipėdos uosto
ir Būtingės terminalo krova 2011 metais sudarė 45,5 mln. t. ir viršijo jungtinio Talino uosto
krovą 9,1 mln. t.
Į Klaipėdos uostą 2011 metais atplaukė 7058 laivai (1,6 % daugiau nei 2010 metais).
Aptarnauta 280,9 tūkst. keleivių (12,1 % daugiau nei praėjusiais metais). 2011 metais Klaipėdos
uostą aplankė 21,48 tūkst. kruizinių keleivių, t. y. 39 % mažiau negu 2010 metais.
Didinant Klaipėdos valstybinio jūrų uosto konkurencingumą, 2011 metais uoste
rekonstruota 1296 m krantinių, suremontuota 3620 m ir pastatyta naujų 3863 m uosto
geležinkelio kelių, rekonstruota 1654 m privažiuojamųjų automobilių kelių (Perkėlos g.),
vykdant uosto akvatorijos gilinimo ir valymo darbus iškasta 0,5 mln. m3 grunto.
Siekiant sudaryti sąlygas Klaipėdos uostui priimti didelės grimzlės laivus, 2011 m.
parengta Klaipėdos uosto plėtros, pastatant išorinį giliavandenį uostą, galimybių studija.
Patvirtinta išorinio giliavandenio uosto statybos vieta (Būtingėje) yra Lietuvos ir Latvijos
pasienyje, todėl pradėtas rengti tarpvalstybinis poveikio aplinkai vertinimas.
Kadangi Klaipėdos uosto infrastruktūra nepakankamai pritaikyta keleiviams aptarnauti, o
tai stabdo keleivių srautų didesnį augimą, Klaipėdos uoste 2011 m. buvo vykdomi specializuotų
keleivinių ir krovininių keltų infrastruktūros įrengimo darbai.
Vidaus vandenų transportas
2011 metais vidaus vandenų transportu vežta virš 1 mln. t krovinių (4,2 % daugiau),
keleivių vežta 1,7 mln., 8,3 % mažiau nei 2010 metais. Didžiausią dalį krovinių ir keleivių
vežimo vidaus vandenų transportu sudaro keltais į Neringą keliami kroviniai ir keleiviai.
Siekiant pagerinti laivybos sąlygas ir tokiu būdu padidinti krovinių ir keleivių vežimo
Nemuno upės ruože Kaunas–Atmatos žiotys patrauklumą, 2011 m. buvo toliau įgyvendinamas
ES fondų lėšomis finansuojamas projektas, skirtas hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcijai.
Taip pat parengti naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune ir mažųjų ir pramoginių laivų
prieplaukos statybos projektai, buvo rengiama Šventosios valstybinio jūrų uosto statybos
techninė dokumentacija.
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Informacinė visuomenė
Šiandien didžiąją mūsų visuomenės dalį jau galima apibūdinti kaip informacinę visuomenę
– tai yra, visuomenę, kuri yra atvira naujovėms, išsilavinusi ir besimokanti, ir kurios nariai gali ir
sugeba visose savo veiklos srityse efektyviai naudotis informacijos ištekliais ir jų pasiekimui
reikalingomis technologinėmis priemonėmis. Informacinę visuomenę apibūdina tokie esminiai
komponentai, kaip: nuolatinis jos narių mokymasis ir tobulinimasis, nuotolinis darbas,
elektroninis verslas ir paslaugos, elektroninė valdžia ir demokratija, skaitmeniniai kultūros,
kalbos, sveikatos, mokslo, laisvalaikio ištekliai bei kt. Informacinės ir ryšių technologijos (toliau
– IRT) ne tik suteikia gyventojams ir verslo įmonėms galimybę patogiau bendrauti su valstybe,
tvarkant įvairius reikalus (pvz., užsakant ir gaunant įvairias pažymas, pažymėjimus, liudijimus,
leidimus, deklaruojant mokesčius, tvarkant socialinio draudimo klausimus, gaunant aktualią
įvairių sričių informaciją ir kt.), bet ir sudaro sąlygas piliečiams aktyviai dalyvauti valstybės
valdyme: operatyviai sužinoti apie ruošiamus ir priimtus sprendimus įvairiuose valdymo
lygmenyse, teikti pasiūlymus, dalyvauti rinkimuose.
Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis IRT. Informacinės visuomenės plėtros esminės
prielaidos – tolygiai išplėtota pažangi IRT infrastruktūra ir gyventojų gebėjimai naudotis IRT, t.
y. jų skaitmeninis raštingumas. Šios prielaidos būtinos, siekiant, kad Lietuvos gyventojai galėtų
naudotis IRT ir gausiais elektroninio turinio ištekliais, o verslas – sėkmingai plėtoti IRT įrankių
panaudojimu grindžiamą veiklą ir didinti konkurencingumą.
Interneto ir kompiuterių naudotojų skaičius Lietuvoje toliau auga: Statistikos departamento
atlikto namų ūkio tyrimo duomenimis, 2011 m. asmeninius kompiuterius ir prieigą prie interneto
namuose turėjo 56 proc. namų ūkių. Mieste kompiuterius ir prieigą prie interneto namuose turėjo
64 procentai, kaime – 41 procentas namų ūkių.
11 paveikslas. Namų ūkių ir gyventojų naudojimasis informacinėmis ir ryšių technologijomis
2004-2011 m.

Duomenų šaltinis. Statistikos departamentas

Dauguma (93 proc.) namų ūkių, turinčių namuose prieigą prie interneto, naudojosi
plačiajuosčiu ryšiu. Mieste prieigą prie plačiajuosčio interneto turėjo 95, kaime – 86 proc.
internetą naudojančių namų ūkių. Kompiuterį naršyti internete naudojo 95 proc. prieigą prie
interneto turinčių namų ūkių, mobilųjį telefoną – 23 proc., o 5 proc. prieigą prie interneto
turinčių namų ūkių mobilusis telefonas buvo vienintelė interneto naršymo priemonė (mieste – 3
proc., kaime – 10 proc.).
Apsirūpinimas kompiuteriais, interneto naudojimas tiesiogiai priklauso nuo namų ūkio
pajamų. Iš namų ūkių, kurių mėnesinės piniginės pajamos viršijo 724 eurų, asmeninį kompiuterį
ir prieigą prie interneto turėjo 97 proc. Asmeninį kompiuterį ir prieigą prie interneto turėjo
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atitinkamai 13 ir 14 proc. namų ūkių, kurių pajamos neviršijo 231 euro per mėnesį. Dauguma (74
proc.) namų ūkių, neturinčių prieigos prie interneto namuose, nurodė, kad jiems internetas
nereikalingas, kitos svarbios priežastys, dėl kurių nesinaudota internetu namuose, – brangi įranga
ir dideli paslaugų tarifai, galimybė naudotis internetu kitur ar reikiamų įgūdžių neturėjimas.
Statistikos departamento namų ūkių tyrimo duomenimis, 2011 m. kompiuteriu naudojosi
64 proc., internetu - 64 proc. visų 16–74 metų amžiaus gyventojų (lyginant su 2010 m., interneto
vartotojų dalis išaugo 4 procentiniais punktais). Dauguma (75 proc.) internautų naudojosi
internetu kasdien.
12 paveikslas. Internetą ir kompiuterius naudojančių Lietuvos gyventojų dinamika 2004-2011
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Duomenų šaltinis. Statistikos departamentas

Statistikos departamento duomenimis, Lietuvoje IRT mažiau naudojasi vyresnio amžiaus
žmonės: palyginimui, 16-24 m. amžiaus grupėje internetą naudojo 96,3 proc. Lietuvos
gyventojų, 25-34 m. amžiaus grupėje – 88,5 proc, o 65–74 metų amžiaus gyventojų grupėje - tik
11 proc. Naudojimasisi internetu priklauso ir nuo gyvenamosios vietos: tik 41 proc. kaimo
vietovių gyventojų 2011 m. turėjo prieigą prie interneto, o mieste prieigą prie interneto namuose
turėjo 64 proc.
Taigi nepaisant to, kad IRT infrastruktūra Lietuvoje sparčiai plėtojama ir privataus, ir
viešojo sektoriaus pastangomis, Lietuvoje vis dar išlieka skirtumų tarp skirtingų vietovių
gyventojų galimybių naudotis pažangia informacine infrastruktūra. Todėl valstybės siekis
užtikrinti visų visuomenės grupių galimybes pasiekti informacinius išteklius išlieka aktualus.
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13 paveikslas. Namų ūkių ir įmonių, kurie naudojasi plačiajuosčiu internetu, dinamika 20082011 m.
160
140
120
100
80
60
40
20
0

94,9
81,1
57,7

55,3

2008 m.

2009 m.
Namų ūkiai

51,6

48,5

45,4

39,5

2010 m.

2011 m.

Įmonės, kurios naudojasi plačiajuosčiu internetu, proc.

Duomenų šaltini. Statistkos departamentas

Kita svarbi sritis – viešosios prieigos prie interneto užtikrinimas tiems gyventojams, kurie
dėl finansinių priežasčių neturi galimybių naudotis internetu namuose. Lietuvoje viešųjų prieigos
prie interneto taškų tinklas, sukurtas viešojo (nacionalinis biudžetas, ES struktūrinė parama) ir
privataus sektoriaus lėšomis, yra vienas iš tankiausių Europoje - šiuo metu Lietuvos bibliotekose
veikia 1276 viešosios prieigos prie interneto taškai, kuriuose įrengta apie 6 tūkst. interneto ryšį
turinčių darbo vietų.
Įgyvendinamos iniciatyvos duoda teigiamų rezultatų. Plačiajuosčio ryšio skvarba Lietuvoje
auga: fiksuotų plačiajuosčio ryšio linijų skvarba (linijų skaičius 100 gyventojų) 2011 m. pasiekė
22 proc. (2010 m. rodiklis – 19 proc.); skaičiuojant ir fiksuotąsias, ir judriąsias ryšio linijas,
plačiajuosčio ryšio skvarba 2011 m. siekė 29 proc. (2010 m. – 26 proc.).
14 paveikslas. Plačiajuosčio ryšio skvarba 2005–2011 m.
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Verslo įmonių naudojimasis IRT. 2011 m. kompiuteriais ir internetu naudojosi 98,1 proc.
gamybos ir paslaugų įmonių, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų. Plačiajuosčiu internetu
naudojosi 94,9 proc. įmonių. Mobilia prieiga prie interneto naudojosi 54,5 proc. įmonių, iš jų
daugiausia (49,1 proc.) – mobiliuoju plačiajuosčiu ryšiu.
Kompiuterius kasdieniame darbe reguliariai (t. y. bent kartą per savaitę) naudojo 38,8
proc., internetą – 36,5 proc. gamybos ir paslaugų įmonių darbuotojų (2010 m. pradžioje –
atitinkamai 32,8 ir 29,7 proc.).
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Interneto tinklalapį ar svetainę turėjo 67,7 proc. gamybos ir paslaugų įmonių, juose įmonės
skelbia įmonių prekių ar paslaugų katalogus ir kainynus (36,6 proc. įmonių), suteikia galimybę
užsisakyti, rezervuoti ar pirkti norimus produktus (20,8 proc. įmonių).
IRT sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigose. 2011 m. pradžioje beveik visos (99,6
proc.) sveikatos priežiūros ir socialinio darbo įstaigos, kuriose dirbo 10 ir daugiau darbuotojų,
kasdienėje veikloje naudojo kompiuterius ir internetą. Jungdamosi į vieningą e. sveikatos
sistemą, sveikatos priežiūros įstaigos naudoja įvairias specializuotas informacinių technologijų
sistemas. Valstybinės ligonių kasos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą „SVEIDRA“ naudojo 72 proc. sveikatos
priežiūros įstaigų, pacientų klinikinių duomenų tvarkymo sistemą – 17,7 proc., medicininių
vaizdų (radiologijos, rentgeno) tvarkymo sistemą „PACS“ – 19 proc., vieningos išankstinės
pacientų registracijos sistemą – 15,4 proc. įstaigų.
IRT švietimo ir kultūros įstaigose. 2011 m. 97 proc. šalies viešųjų bibliotekų buvo
kompiuterizuotos ir turėjo interneto ryšį. 2011 m. pabaigoje bibliotekose iš viso buvo 6185
lankytojams skirti kompiuteriai – 2,5 karto daugiau nei 2007 m.. Pagal informacinių technologijų
prieinamumą bibliotekų lankytojams Lietuva šiuo metu prilygsta Vakarų Europos šalims.
Elektroninis turinys ir elektroninės paslaugos
Viešųjų elektroninių paslaugų plėtra. Naudingo ir aktualaus vartotojams elektroninio
turinio plėtojimas skatina gyventojus aktyviai naudotis IRT tvarkant kasdieninius reikalus. IRT
pritaikymas viešojo sektoriaus administravimo srityje leidžia efektyviau teikti viešąsias ir
administracines paslaugas, skirtas gyventojams ir verslui. Šiandienos vartotojai nori
technologiškai pažangių, į vartotoją orientuotų e. paslaugų ir e. turinio. Todėl elektroninių
viešųjų ir administracinių paslaugų kūrimas pastaraisiais metais yra vienas iš LRV prioritetų, ir
šiai sričiai skiriamas išskirtinis dėmesys.
IVPK atlikto tyrimo duomenimis, 2011 m. pagrindinių viešųjų paslaugų perkėlimo į
elektroninę terpę lygis Lietuvoje pasiekė 81,5 proc. (2010 m. – 78,1 proc.). Verslui skirtos
paslaugos perkeliamos sparčiau negu skirtos gyventojams – verslui skirtų paslaugų perkėlimo
lygis 2011 m. siekė 87,5 proc., gyventojams 77,6 proc.
15 paveikslas. Viešųjų paslaugų perkėlimo į elektroninę erdvę dinamika 2006-2011 m.

Duomenų šaltinis. IVPK

Ypač išaugo visiškai interaktyvių, t. y. aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą lygiu
teikiamų, elektroninių paslaugų procentas, kuris, lyginant su 2010 m., padidėjo 10 proc. punktų
ir pasiekė 69,1 proc. Aukščiausiu galimu perkėlimo į internetą brandos lygiu Lietuvoje jau
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teikiamos tokios paslaugos, kaip: gyventojų pajamų deklaravimas, laisvų darbo vietų paieška,
vairuotojų pažymėjimų išdavimas, pranešimų policijai pateikimas, gyvenamosios vietos
deklaravimas, socialinių įmokų už darbuotojus deklaravimas, pelno mokesčio ir pridėtinės vertės
mokesčio deklaravimas, naujos įmonės steigimas, muitinės deklaracijų teikimas, viešųjų pirkimų
vykdymas.
Kalbant apie elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų plėtrą ir jų pasiekiamumo ir
patrauklumo vartotojams didinimą, svarbus vaidmuo tenka Elektroniniams valdžios vartams, tai
yra sukurtas valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų elektroniniu būdu teikiamų viešųjų ir
administracinių paslaugų portalas (pasiekamas internete adresais www.evaldzia.lt ir
www.epaslaugos.lt), kuriame gyventojai ir verslas turi galimybę rasti ir pasinaudoti elektroniniu
būdu teikiamomis viešosiomis ir administracinėmis paslaugomis. Elektroniniuose valdžios
vartuose pateikiamos nuorodos į daugiau kaip 500 elektroninių viešojo sektoriaus paslaugų, per
juos savo paslaugas teikia 130 institucijų. Elektroniniai valdžios vartai toliau plėtojami, plečiant
tiek per juos teikiamų funkcionalumų, tiek paslaugų spektrą, tam panaudojant Lietuvos
nacionalines ir ES struktūrinės paramos lėšas.
Kitas svarbus elektroninių paslaugų sprendimas, orientuotas į verslo poreikius – Verslo
vartai, kuriuos valdo Lietuvos Paslaugų ir gaminių kontaktinis centras (PGKC). Per šį interneto
portalą verslui teikiama aktuali informacija, reikalinga verslo plėtrai (pvz., susijusi su leidimų bei
licencijų gavimo procedūromis, reikalavimais, taikomais įvairių verslų veiklai vykdyti, prieiga
prie konkrečių nacionalinių taisyklių gaminiams, kurių nereguliuoja ES, norint juos tiekti į
Lietuvos rinką, ir kt.). Verslo vartuose verslininkams sudaryta galimybė elektroniniu būdu
pateikti prašymus veiklos vykdymo leidimams gauti ir tiesiogiai bendrauti su kompetentingomis
institucijomis.
IVPK užsakymu reguliariai atliekamo tyrimo duomenimis, 2011 m. viešojo
administravimo institucijų interneto svetainėse lankėsi 35 proc. šalies gyventojų (lyginant su
2010 m., šis rodiklis nepasikeitė). Dažniausiai valstybės institucijų svetainėse besilankiusių
gyventojų socialinės demografinės charakteristikos atitinka tipiškų interneto vartotojų
charakteristikas: tai jaunesnio amžiaus, dirbantys, turintys didesnes pajamas ir aukštąjį
išsilavinimą, didžiųjų miestų gyventojai. Valstybės institucijų svetainėse nė karto nesilankė 64
proc. gyventojų: didesnė dalis jų (42 proc.) nesilankė šiose svetainėse, nes nesinaudoja internetu,
likusi dalis (22 proc.) – nesilanko valstybės institucijų svetainėse, nors naudojasi internetu (t.y.
neturi poreikio ar intereso to daryti).
Verslo įmonių naudojimasis viešosiomis elektroninėmis paslaugomis yra žymiai
intensyvesnis. 2011 m. duomenimis, beveik visos įmonės - 98,1 proc. - internetą naudojo
bendraudamos su valstybės institucijomis. Institucijų svetainėse informacijos ieškojo 92,3 proc.
įmonių, 97,8 proc. siuntėsi įvairias formas, 92,6 proc. grąžino jas užpildytas. 95,6 proc. įmonių
pasinaudojo valstybės institucijų teikiama galimybe atlikti administracines procedūras
elektroniniu būdu (be papildomų popierinių procedūrų): 94,4 proc. – deklaravo socialinio
draudimo įmokas, 91,8 proc. – pelno mokesčio, 92,3 proc. – pridėtinės vertės deklaracijas. 27,2
proc. įmonių internetu siekė gauti valdžios institucijų (Lietuvos ar ES šalių) viešųjų pirkimų
konkursų dokumentus ir specifikacijas, 23 proc. teikė siūlymus elektroninėje paraiškų sistemoje.
Siekiant didinti naudojimosi e. paslaugomis apimtis, išlieka aktualus naujų elektroninių
paslaugų populiarinimo, visuomenės informavimo apie naujai sukurtus e. sprendimus ir e.
paslaugas klausimas. IVPK, pasinaudodamas techninės paramos lėšomis, 2011 m. įgyvendino
viešinimo kampanijas, skirtas ES lėšomis sukurtų e. paslaugų populiarinimui ir viešinimui, pvz.,
kampanijos „Prisijungusi Lietuva“ metu buvo sukurta interneto svetainė www.prisijungusi.lt,
kurioje pateikiami aiškūs, konkretūs ir suprantami naujų viešųjų ir administracinių e. paslaugų
aprašymai, nuorodos, atsakymai į dažniausiai kylančius vartotojams klausimus, aiškinami tokie
e. paslaugų naudojimui svarbūs aspektai, kaip: e. parašo, e. dokumento, e. identifikavimo
naudojimo ypatumai ir kt.
Atsižvelgiant į tokių tikslinių grupių, kaip neįgalieji IRT vartotojai, poreikius, IVPK
direktoriaus 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. T-237 buvo patvirtintos Neįgaliesiems
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pritaikytų interneto tinklalapių kūrimo ir testavimo metodinės rekomendacijos. Šios
rekomendacijos įgyvendina Europos Komisijos 2008 m. gruodžio 1 d. komunikatą „Prieinamos
informacinės visuomenės link“ (KOM/2008/0804 galutinis) ir yra skirtos interneto tinklalapių
kūrėjams, kad palengvintų jų darbą, padarant prieinamu interneto tinklalapių turinį įvairią
negalią turintiems žmonėms, nepriklausomai nuo negalią turinčio žmogaus naudojamos
techninės įrangos.
Elektroninės prekybos plėtra. Statistikos departamento 2011 m. atlikto tyrimo duomenimis,
kompiuterius ir elektroninius tinklus prekybai (pirkti arba parduoti prekes ar paslaugas) naudojo
39,3 procento įmonių: 33,2 procento pirko (užsakė) prekes ar paslaugas internetu arba kitais
kompiuteriniais tinklais, 24,7 procento – gavo užsakymų.
Paskutiniais Statistikos departamento duomenimis 2010 m. pirkimai elektroniniais tinklais
sudarė 12,8 procento visų įmonių pirkimų (2009 m. – 21,5 proc.), pardavimai – 11,9 procento
visos įmonių apyvartos (2009 m. – 13,7 proc.). 2011 m. elektronines duomenų keitimosi tarp
įmonių sistemas naudojo 69,8 procento įmonių (2010 m. – 63,2 proc.) – daugiausia
elektroninėms sąskaitoms faktūroms siųsti (53,9 proc.), duomenims viešojo administravimo
įstaigoms siųsti arba gauti (48,9 proc.), elektroninėms sąskaitoms faktūroms gauti (44,9 proc.).
16 paveikslas. Gyventojų, pirkusių ar užsakiusių prekes ir paslaugas internetu skaičius 20062011 m. (proc.)
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Duomenų šaltinis. Statistikos departamentas

2011 m. duomenimis, internetu prekes arba paslaugas pirko ar užsisakė 16 proc. gyventojų.
Lyginant su 2010 m., t. y. per metus, interneto pirkėjų dalis nuo visų šalies gyventojų išaugo
beveik 6 proc.
2.5. Esminis pakeitimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnį
Netaikoma
2.6. Suderinamumas su kitomis priemonėmis
Dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė
Dvigubo finansavimo prevencijos bei kontrolės užtikrinimo sistema yra integruota ES
struktūrinių fondų planavimo ir įgyvendinimo sistemos dalis, vykdoma visose jos dalyse ir
etapuose. Vertinant finansavimo takoskyrų užtikrinimo bei dvigubo finansavimo prevencijos ir
kontrolės sistemą, svarbu pažymėti, kad dvigubo finansavimo prevencija ir kontrolė yra
užtikrinama sistemiškai, t.y. atitinkami priežiūros ir kontrolės veiksmai bei procedūros atliekami
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kiekviename iš programos ir projektų etapų ir jų visuma užtikrina adekvatų dvigubo finansavimo
rizikos valdymą.
Programavimo metu nustatant investavimo kryptis ir prioritetus, sukurtos pirminės
prielaidos dvigubo finansavimo rizikos įvertinimui ir prevencijai. Parengus ir Europos Komisijai
patvirtinus Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, parengtos
veiksmų programos šiai strategijai įgyvendinti, parengti jų priedai. Kiekvienoje veiksmų
programoje buvo išskirti prioritetai, padedantys siekti veiksmų programoje numatytų tikslų, tai –
pirminės takoskyros. Tarpinės institucijos turi įsitikinti, kad tos pačios investicijos nebus
finansuojamos pagal kelis veiksmų programų prioritetus ir priemones bei kitus finansinės
paramos instrumentus. Nustatant veiksmų programų prioritetus bei priemones, kartu
detalizuojamas ir atskyrimas nuo kitų finansavimo šaltinių. Veiksmų programose taip pat
pateikiami kitų finansinių mechanizmų bei jų santykio su veiksmų programų prioritetais
aprašymai.
Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei jose pateikiamomis „demarkacijos“
lentelėmis, ES struktūrinę parama administruojančios institucijos rengia atskirų priemonių
aprašymus, kurie tvirtinami LRV nutarimais dėl veiksmų programų priedų. Juose pateikiamuose
priemonių aprašymuose yra dalis „Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES
finansuojamas programas atskyrimu“, kurioje, jeigu būtina, priemonės lygmeniu yra
detalizuojamos veiksmų programose pateikiamos takoskyros su kitais ES finansiniais
instrumentais. 2011 m., kaip ir ankstesniaisiais metais, priimant veiksmų programų priedų
pakeitimus buvo atsižvelgiama ir į takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais
reikalavimus.
Taip pat tarpinės institucijos rengia projektų finansavimo sąlygų aprašus, kurių prieduose
pateikiamoje tinkamumo finansuoti vertinimo metodikoje numatytas klausimas, susijęs su
paramos atskyrimu, bei duodama nuoroda į veiksmų programą ar priemonės aprašymą veiksmų
programos priede.
Svarbiausios procedūros, susijusios su dvigubo finansavimo prevencija atliekamos
įgyvendinančioms institucijoms vertinant projektų paraiškas (pavyzdžiui, paraiškos dėl projekto
finansavimo vertinamos įvertinant galimą paraiškoje suplanuotų veiklų ir išlaidų persidengimą
su pagal kitas pareiškėjo pateiktas paraiškas suplanuotomis ar pagal jau pasirašytas paramos
sutartis įgyvendinamomis veiklomis ir išlaidomis; vertinimo metu įvertinama paraiškos dvigubo
finansavimo rizika, pagal kurios lygį nustatomas vertinimo metu ir projektų įgyvendinimo etape
taikomų dvigubo finansavimo kontrolės procedūrų detalumas).
Sprendimą dėl projektų finansavimo priima už priemonės įgyvendinimą atsakingos
institucijos (tarpinės institucijos). Atsiradus įtarimų dėl dvigubo finansavimo rizikos, gali būti
stabdomas tolimesnis procesas (finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymas).
Atsižvelgiant į projektų paraiškų vertinimo metu nustatytą projekto riziką į projekto
finansavimo ir administravimo sutarties specialiąsias sutarties sąlygas įtraukiamos su dvigubo
finansavimo rizika ar kontrole susijusios nuostatos.
Projektų įgyvendinimo metu pagrindinį vaidmenį dvigubo finansavimo prevencijos ir
kontrolės procese atlieka įgyvendinančios institucijos. Įgyvendinant projektus dvigubo
finansavimo kontrolė atliekama ir rizika valdoma tikrinant mokėjimo prašymus, atliekant viešųjų
pirkimų priežiūros procedūras ir atliekant projektų patikras vietoje.
2011 m. buvo atliktas 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos finansavimo takoskyrų,
siekiant užtikrinti dvigubo finansavimo prevenciją, vertinimas, kuris apėmė finansavimo
takoskyrų ir šiuo metu veikiančios dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės sistemos
vertinimą, taip pat galimai persidengiančių finansinių priemonių analizę. Vertintojai nustatė, kad
dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės sistema veikia tinkamai, taip pat pateikė siūlymų,
kaip būtų galima šios sistemos veikimą patobulinti (pavyzdžiui, ES struktūrinės paramos
svetainėje skelbti kitų finansavimo instrumentų (šaltinių) sąrašą, jį periodiškai atnaujinti, taip pat
skatinti institucijų atsakingų už klausimų, susijusių su dvigubo finansavimo prevencija ir
kontrole, tarpinstitucinį koordinavimą). Pažymėtina, kad kai kuriuos vertintojų pateiktus
45

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011
M.

siūlymus planuojama įgyvendinti šiame programavimo periode, o kitus būtų galima svarstyti
įgyvendinti kitame programavimo periode (pavyzdžiui, sudaryti ir naudoti projektų,
finansuojamų Lietuvoje administruojamų finansinių instrumentų lėšomis, duomenų bazę, ES
struktūrinės paramos priemonių finansuojamas veiklas nustatyti naudojant vieningą
klasifikacijos sistemą).
ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos buvo informuotos apie vertintojų
pateiktas rekomendacijas ir metodines gaires dėl dvigubo finansavimo prevencijos ir kontrolės
procedūrų.
Taip pat 2011 m. šio vertinimo pagrindu buvo nustatyti galimi dvigubo finansavimo
kontrolės ir prevencijos mechanizmai SFMIS ir atlikta analizė su kuriomis kitų finansinių
instrumentų informacinėmis sistemomis galima keistis duomenimis. Atsižvelgus į šiuos
rezultatus, ketinama papildyti ir (ar) sukurti SFMIS funkcionalumus dėl dvigubo finansavimo
kontrolės mechanizmų.
ES fondų ir kitų ES finansinių instrumentų koordinavimą ir suderinamumą užtikrinančios
priemonės
Koordinuojant Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos
žuvininkystės fondo (EŽF) finansuojamus veiksmus su ES struktūrinės paramos remiamomis
veiklomis, Vadovaujančios institucijos atstovai (Finansų ministerija) 2011 m. dalyvavo Lietuvos
kaimo plėtros 2007–2013 m. programos įgyvendinimo ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus
2007–2013 m. veiksmų programos įgyvendinimo Stebėsenos komitetų veikloje. Atitinkamai
Žemės ūkio ministerija, kaip vadovaujančioji institucija, įgyvendindama Lietuvos kaimo plėtros
2007–2013 m. programą ir Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programą,
2011 m. dalyvavo Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013
metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai
atlikti, veikloje. 2011 m. Stebėsenos komitetų veikloje nebuvo kilę tiesioginių klausimų dėl
suderinamumo užtikrinimo.
Taip pat 2011 m. priimant veiksmų programų priedų pakeitimus buvo atsižvelgiama į
priemonės aprašyme numatytus takoskyros su kitais ES finansiniais instrumentais reikalavimus.
ES fondų ir EIB teikiamų finansinių instrumentų atskyrimas ir koordinavimas
Siekdama užtikrinti nacionalinį finansavimą bendrai iš Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšų finansuojamiems projektams, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2009 m. kovo
13 d. pasirašė paskolos sutartį su Europos investicijų banku (toliau – EIB) dėl 1,132 mlrd. eurų
(3,9 mlrd. litų) ilgalaikės paskolos (toliau – EIB paskola). EIB paskola Lietuvai skirta 2007–
2013 m. programavimo laikotarpio projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos 2007–2013 metų
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros,
EAVP ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas bei projektų, įtrauktų į 2004–2006 m.
programavimo laikotarpio Sanglaudos fondo lėšomis finansuojamas baseinų investicines
programas, bendrajam viešajam finansavimui užtikrinti. Įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų
programas, EIB paskolos lėšos naudojamos transporto, energetikos, aplinkosaugos, mokslinių
tyrimų ir inovacijų, turizmo, viešųjų pastatų renovacijos, žmogiškųjų išteklių tobulinimo ir kitose
srityse įgyvendinamų projektų viešajam finansavimui užtikrinti.
Vadovaujantis su EIB pasirašytos sutarties nuostatomis, EIB paskolos lėšos skiriamos
projektų nacionalinei biudžeto lėšų daliai finansuoti, taip pat Lietuvos Respublikos finansų
ministerija gali EIB paskolos lėšas perskolinti pareiškėjams (projektų vykdytojams ir (ar) jų
partneriams), kurių juridinis statusas yra savivaldybė, valstybės ar savivaldybės įmonė, akcinė ar
uždaroji akcinė bendrovė, kurios visą arba dalį akcijų valdo valstybė ar savivaldybė, jų lėšų
daliai projektų finansavimui užtikrinti. Sprendimas dėl projekto nacionalinės biudžeto lėšų dalies
finansavimo iš EIB paskolos lėšų ar EIB paskolos lėšų perskolinimo projektui priimamas tik po
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to, kai yra priimtas teigiamas sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti 2007–2013 m. ES
struktūrinių fondų lėšomis, t.y. EIB paskolos lėšos skiriamos tik bendrai iš ES struktūrinių fondų
lėšų finansuojamų projektų kofinansavimui užtikrinti.
EIB paskolos administravimo sistema Lietuvoje yra pagrįsta 2007–2013 m. programavimo
laikotarpio ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistema ir yra integruota į ES
struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą: Lietuvos Respublikos finansų ministerija, kaip
vadovaujančioji institucija, yra bendrai atsakinga už EIB paskolos priskyrimą projektams,
projektų įgyvendinimo priežiūrą ir už projektų bendrąjį valdymą ir koordinavimą, o veikdama
kaip mokėjimus atliekančioji institucija, yra atsakinga už EIB paskolos finansinį valdymą;
tarpinės institucijos yra atsakingos už vadovaujančiosios institucijos pavestų užduočių vykdymą
ir projektų planavimą, koordinavimą, įgyvendinimą, stebėjimą, ataskaitų teikimą ir auditą. EIB
paskolos administravimui yra patvirtinti visi reikalingi teisės aktai ir metodiniai dokumentai,
kuriais vadovaujantis 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemoje
dalyvaujančios atsakingos (įgyvendinančiosios) institucijos vykdydamos vadovaujančiosios
institucijos pavestas vykdyti užduotis atlieka projektų tinkamumo finansuoti iš EIB paskolos lėšų
vertinimą, užtikrina projektų atitiktį EIB nustatytiems išlaidų tinkamumo, aplinkosauginiams ir
kitiems reikalavimams bei reikalingų dokumentų pateikimą EIB, projektų tinkamumo finansuoti
EIB paskolos lėšomis vertinimo rezultatai, EIB paskolos lėšų skyrimo ir mokėjimų projektams
duomenys registruojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje
valdymo ir priežiūros sistemoje (SFMIS2007).
Siekdama užtikrinti tinkamą EIB nustatytų paskolos sąlygų įgyvendinimą ir efektyvų EIB
paskolos administravimo integravimą į 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų administravimo
sistemą, Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2010 m. užsakė Lietuvoje sukurtos EIB
paskolos administravimo sistemos vertinimą. 2010 m. birželio mėn. VšĮ „Europos socialiniai,
teisiniai ir ekonominiai projektai“ (toliau - ESTEP) atlikto Lietuvoje sukurtos EIB paskolos
administravimo sistemos vertinimo metu nustatyta, jog sutarties su EIB reikalavimai yra
integruoti į 2007–2013 m. laikotarpio struktūrinių fondų lėšų administravimo sistemą, sukurta
sistema sudaro prielaidas pateikti EIB visus privalomus dokumentus, už EIB paskolos
administravimą atsakingos institucijos ir jų atliekamos funkcijos paskirstytos efektyviai, EIB
paskolos administravimo sistema leidžia išvengti ir valdyti daugumą rizikų, jog nacionaliniu
lygmeniu pripažintas tinkamomis finansuoti išlaidas ateityje EIB pripažins netinkamomis
finansuoti. 2011 m. buvo įgyvendinta dalis vertinimo metu pateiktų EIB paskolos
administravimo sistemos tobulinimo ir procesų optimizavimo rekomendacijų.
2.7. Stebėsena ir vertinimas
ES fondų lėšų panaudojimo priežiūra
Siekiant užtikrinti nuolatinę finansinių rodiklių pasiekimo priežiūrą iki kiekvieno mėnesio
10 dienos yra parengiama ataskaita, kurioje pagal atskirus veiksmų programų prioritetus
nurodomi duomenys apie nuo 2007 m. sausio 1 d. iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos
sudarytas sutartis, projektų vykdytojams išmokėtas lėšas, išlaidas pripažintas deklaruotinomis
Europos Komisijai (toliau – EK). Taip pat parengiama ataskaita, kurioje nurodoma einamųjų
metų ES fondų lėšų naudojimo plano vykdymo būklė iki praėjusio mėnesio paskutinės dienos.
Kas ketvirtį iki kiekvieno naujo ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos LRV teikiama
veiksmų programų ketvirčio įgyvendinimo ataskaita. Šioje ataskaitoje nurodoma apibendrinta
informacija apie:
– veiksmų programų įgyvendinimo būklę – sudarytų projektų finansavimo ir
administravimo sutarčių bei pripažintų tinkamomis deklaruoti EK išlaidų apimtis;
– pagrindines veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir veiksmus, kurių imtasi ar
planuojama imtis sprendžiant minėtas problemas bei siūlymus dėl problemų sprendimo būdų;
– ES fondų lėšų naudojimo plano ir jį detalizuojančių planų vykdymo būklę;
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– teikiami pasiūlymai LRV priimti protokolinius sprendimus ir įpareigoti institucijas
atsakingas už ES struktūrinės paramos panaudojimą imtis konkrečių veiksmų dėl vėluojančių
priemonių įgyvendinimo paspartinimo ir kitų veiksmų spartinančių ES fondų lėšų panaudojimą.
Kiekvieną savaitę LRV teikiama apibendrinta statistinė informacija apie įgyvendinant
veiksmų programas pasirašytas sutartis ir išmokėtas lėšas projektų vykdytojams.
ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos
veiksmų programų valdymo komitetų posėdžiuose, organizuojami susitikimai tarp tarpinių,
įgyvendinančiųjų institucijų ir vadovaujančiosios institucijos, kurių metų aptariamos konkrečių
veiksmų programų prioritetų ir priemonių įgyvendinimo problemos..
2011 m. buvo iš esmės peržiūrėtas ES fondų lėšų naudojimo planas, atsižvelgiant į
nepriklausomų ekspertų atlikto „ES fondų lėšų, skirtų 2007–2013 m. veiksmų programoms
įgyvendinti, panaudojimo vertinimas“ rezultatus. Šio vertinimo metu buvo siekiama nustatyti, ar
dabartinė 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situacija sudaro sąlygas pasiekti ES
fondų lėšų naudojimo plano rodiklius 2010–2015 m. ir nepažeisti N+2/N+3 taisyklės
reikalavimų taip pat pateikti pasiūlymai dėl ES fondų lėšų naudojimo plano pakeitimo,
atsižvelgiant į dabartinę ir prognozuojamą 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo
situaciją, N+2/N+3 taisyklės pažeidimo riziką ir siekiant optimizuoti ES fondų lėšų įsisavinimo
spartą 2010–2015 m. laikotarpiu. Nauja ES fondų lėšų naudojimo plano redakcija buvo
patvirtinta 2011 m. gruodžio 7 d. LRV nutarimu Nr. 1423.
Struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano kritinis lygis, kurio nevykdymas rodo ES lėšų
praradimo riziką dėl N+2/N+3 taisyklės taikymo, patikslintas vadovaujantis šias principais:
– dalis pagal N+2/N+3 taisyklę reikalaujamų panaudoti ES fondų lėšų sumų perkelta į
ankstesnius metus. Tokiu būdu kritinis lygis kiekvieniems metams užtikrina ne tik einamųjų
metų, bet ir iš dalies dviejų sekančių metų N+2/N+3 taisyklės reikalavimų vykdymą. Taip
sumažinama rizika neįvykdyti N+2/N+3 taisyklės, taip pat lieka laiko atlikti koreguojamiesiems
veiksmams.
– kritinis lygis pagal veiksmų programas ir fondus padalintas tarp veiksmų programų
prioritetų proporcingai atskiram prioritetui skirtai bendrai ES fondų lėšų sumai;
– kritinis lygis 2011–2012 m. tam tikruose prioritetuose, kurie ES fondų lėšas
programavimo laikotarpio pradžioje panaudojo lėčiau, sumažintas tuo atveju, jeigu atitinkamoje
veiksmų programoje yra kitų finansuojamų iš to paties ES fondo prioritetų, kurie lėšas panaudoja
sparčiau, ir juose galima numatyti didesnį kritinį lygį 2011–2012 m. Atitinkamai tam tikruose
prioritetuose sumažinus kritinį lygį 2011–2012 m., didesnė ES fondų lėšų panaudojimo sparta
numatoma programavimo laikotarpio pabaigoje.
ES fondų lėšų naudojimo plano siektinas lygis patikslintas vadovaujantis šias principais:
– siektinas lygis sudarytas atsižvelgiant į kiekvieno prioriteto prognozuojamas maksimalias
galimybes panaudoti ES fondų lėšas, įvertinus šiuo metu įgyvendinamiems projektams
paskirstytas ir planuojamas paskirstyti lėšas;
– siektinas lygis parengtas atsižvelgiant į naują programavimo laikotarpį, t.y. 2014–2015
m. numatomą panaudoti ES fondų lėšų suma ženkliai sumažinta, atsižvelgiant į tai, kad vis
daugiau žmogiškųjų ir administracinių išteklių turės būti skiriama naujo programavimo
laikotarpio projektams.
Stebėsenos rodiklių priežiūra
2010 m. buvo atliktas „Pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos
strategiją įgyvendinamų veiksmų programų einamasis stebėsenos rodiklių tinkamumo
vertinimas“. Įgyvendinat šio vertinimo ataskaitoje pateiktas rekomendacijas dėl stebėsenos
gebėjimų stiprinimo, 2011 metais buvo įkurta 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo
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stebėsenos rodiklių priežiūros darbo grupė22. Šią grupę sudaro 34 nariai, kuriais yra paskirti visų
ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atstovai, o jai pirmininkauja
vadovaujančiosios institucijos atstovai. Darbo grupė yra įpareigota teikti ES struktūrinę paramą
administruojančioms institucijoms rekomendacijas dėl stebėsenos rodiklių tinkamumo įvairiuose
sektoriuose užtikrinimo bei duomenų apie rodiklių pasiekimus patikimumo užtikrinimo. Darbo
grupė taip pat turėtų padėti keistis gerosios praktikos pavyzdžiais tarp skirtingų institucijų ir
tinkamai pasiruošti stebėsenos reikalavimams naujajame 2014–2020 metų ES struktūrinės
paramos programavimo laikotarpyje. 2011 m. įvyko 1 darbo grupės posėdis, kuriame buvo
patvirtintas darbo grupės reglamentas bei aptarti Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014-2020
m. laikotarpio stebėsenos rodiklių sistemos.
Siekiant suvienodinti analogiškų stebėsenos rodiklių skaičiavimo skirtinguose sektoriuose
metodiką, 2011 m. buvo inicijuotas 2007–2013 m. veiksmų programų priemonių įgyvendinimo
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašymų atnaujinimas.
Siekiant didinti duomenų apie stebėsenos rodiklių pasiekimus patikimumą bei stiprinti šių
duomenų analizės galimybes, 2011 m. taip pat buvo pradėta SFMIS2007 plėtra. Šios plėtros
metu suplanuoti nauji funkcionalumai, skirti stebėsenos rodiklių priežiūrai tobulinti, t.y.
stebėsenos rodiklių pasiekimo rizikos vertinimas atsižvelgiant į finansinių rodiklių pažangą bei
stebėsenos rodiklių pasiekimo prognozavimas ateinantiems kalendoriniams metams iki šio
periodo pabaigos.
Informacinė sistema
2011 m. SFMIS2007 buvo toliau tobulinami ir diegiami funkcionalumai, siekiant užtikrinti
įvairių duomenų kokybę, jų prieinamumą bei atitikimą pasikeitusiems teisės aktams.
Atsižvelgiant į tai, kad per pirmuosius etapus buvo sukaupta nemažai patirties ir išaiškėjo
aiškesnės SFMIS2007 optimizavimo bei poreikių kryptys, 2011 metais SFMIS2007 buvo įdiegti
šie sistemos funkcionalumai:
• Patobulinta Bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainė
(toliau – DMS): iš esmės pakeistas DMS dizainas, leidžiantis projektų vykdytojams matyti ir
lengviau sekti daugiau informacijos, susijusios su projekto įgyvendinimu; sudaryta galimybė
projekto vykdytojams DMS skaityti su projektų administravimu susijusius pranešimus ir (arba)
priminimus.
• Sudaryta galimybė projektų vykdytojams pildyti bei tikslinti mokėjimo prašymus
tiesiogiai (on-line). Tokia galimybė palengvina duomenų tikrinimo procesą: jeigu pildoma
netinkamai, projektų vykdytojai iškart gauna pranešimą apie klaidą.
• Patobulintas institucijų Įsipareigojimų dėl projektams skiriamo finansavimo bei
pareiškėjų ir partnerių lėšų ir šių lėšų išmokėjimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir
ateinančiais metais plano registravimo funkcionalumas, sudaryta galimybė importuoti duomenis
iš el. formos.
• Įdiegti duomenų apie pažeidimus administravimo patobulinimai, kurie suteikia daugiau
informacijos apie pažeidimus, taip palengvindami pažeidimų administravimo procesą.
• Atlikti išlaidų deklaracijų administravimo patobulinimai, leidžiantys efektyviau
formuoti išlaidų deklaracijas.
• Įdiegtas funkcionalumas, sudarantis galimybę registruoti planuojamas patikras ir
spausdinti patikrų vietoje planą bei registruoti neplanines patikras, kas ženkliai palengvina
įgyvendinančiųjų institucijų administravimo darbą atliekant rizikų valdymą.
• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis suformuoti mokėjimo prašymų, grąžintinų lėšų ir
koregavimų analizės ataskaitą, kurios pagalba galima efektyviau analizuoti finansinius duomenis
įvairiais pjūviais.
22

Darbo grupė sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1K-208 „Dėl
darbo grupės sudarymo“.
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• Įdiegtas funkcionalumas, leidžiantis formuoti tris naujas metines grąžintinų lėšų
ataskaitas, reikalingas pateikti Europos Komisijai.
Veiksmų programų valdymo komitetai
ES fondų lėšų įsisavinimo būklė ir priemonių įgyvendinimo problemos nuolat aptariamos
veiksmų programų valdymo komitetų (toliau – VPVK) posėdžiuose, kurių 2011 m. įvyko šeši.
Posėdžių metu su ministerijomis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis taip pat aptariami
specifiniai veiksmų programų įgyvendinimo klausimai (regioninių priemonių įgyvendinimo
problemos, taikomos projektų valdymo ir stebėsenos priemonės ir kt.), pristatomi rengiami teisės
aktai ir metodiniai išaiškinimai, pristatomi atliktų vertinimų rezultatai. Ypatingas dėmesys 2011
m. buvo skiriamas pasirengimo 2014–2020 programavimo laikotarpiui klausimams aptarti.
Stebėsenos komiteto veikla
2011 m. Stebėsenos komitetas veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007–2013 m.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti,
sudarytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 22 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2007,
Nr. 10-396; 2008, Nr. 4-133) (toliau – Stebėsenos komitetas), siekdamas, kad būtų užtikrintas
kuo efektyvesnis veiksmų programų įgyvendinimas, operatyviai reagavo į pasikeitusias
socialines ekonomines sąlygas Lietuvoje ir veiksmų programų įgyvendinimo ypatumus tam
pasitelkdamas lankstesnes sprendimų priėmimo formas, pavyzdžiui, posėdžių organizavimą,
taikant rašytinę procedūrą.
2011 m. buvo organizuoti 7 Stebėsenos komiteto posėdžiai, iš kurių 5 organizuoti taikant
rašytinę procedūrą.
Stebėsenos komiteto posėdžiuose buvo pristatoma ir aptariama informacija apie Europos
Sąjungos (toliau – ES) struktūrinės paramos panaudojimo rezultatus, problemas, jų sprendimo
būdus. Stebėsenos komitetui buvo pristatytas 2011 m. viešinimo plano įgyvendinimas,
informacija apie vykdytas informavimo ir viešinimo veiklas, jų rezultatai. Taip pat buvo
pristatyti 2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo rezultatai, 2012 m. ES struktūrinės
paramos vertinimo planas, 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos išankstinis vertinimas ir kiti
2011 m, atlikti einamieji vertinimai.
12 lentelė. Stebėsenos komiteto veikla 2011 m.
Posėdžio
data
2011-02-21

2011-04-15

Posėdžio
organizavimo
forma
Rašytinė
procedūra

Rašytinė
procedūra

Pagrindiniai priimti sprendimai

Poveikis

1. Patvirtinti
specialieji
projektų Užtikrintas ES reglamentų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai:
reikalavimų įgyvendinimas
-3 EAVP.
projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir sudarytos
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos prielaidos
pradėti
kriterijai ir jų paaiškinimai:
įgyvendinti
atitinkamas
-3 EAVP.
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo
3. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES priemones.
struktūrinės paramos panaudojimo Sudarytos
prielaidos
strategiją įgyvendinančios Sanglaudos efektyviau, skaidriau ir
skatinimo
veiksmų
programos sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.
pakeitimai.

1. Patvirtinti
specialieji
projektų Užtikrintas ES reglamentų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai:
reikalavimų įgyvendinimas
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-4 EAVP

projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir sudarytos
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos prielaidos
pradėti
kriterijai ir jų paaiškinimai:
įgyvendinti
atitinkamas
-4 EAVP.
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo
priemones.
Sudarytos
prielaidos
efektyviau, skaidriau ir
sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.

2011-06-16

Posėdis

1. Patvirtintas Stebėsenos komiteto
pirmininko pirmasis pavaduotojas.
2. Patvirtinti
specialieji
bendrai
finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų
(toliau – projektai) atrankos kriterijai ir
jų paaiškinimai:
-2 EAVP.

Užtikrintas ES reglamentų
reikalavimų įgyvendinimas
projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir sudarytos
prielaidos
pradėti
įgyvendinti
atitinkamas
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo
priemones.
Sudarytos
prielaidos
efektyviau, skaidriau ir
sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.

3. Patvirtintos 2010 m. EAVP veiksmų Užtikrintas ES reglamentų
programų
metinės
įgyvendinimo reikalavimų įgyvendinimas
ataskaitos.
dėl veiksmų programų
įgyvendinimo stebėsenos.
4. Patvirtinti Lietuvos 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo
strategiją
įgyvendinančių
EAVP
pakeitimai.
1. Patvirtinti
specialieji
projektų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai:
-1 EAVP.

Sudarytos
prielaidos
efektyviau
įgyvendinti
veiksmų programas.

2011-08-30

Rašytinė
procedūra

Užtikrintas ES reglamentų
reikalavimų įgyvendinimas
projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir sudarytos
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos prielaidos
pradėti
kriterijai ir jų paaiškinimai:
įgyvendinti
atitinkamas
-1 EAVP.
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo
priemones.
Sudarytos
prielaidos
efektyviau, skaidriau ir
sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.

2011-10-27

Rašytinė
procedūra

1. Pakeisti specialieji projektų atrankos Sudarytos
prielaidos
kriterijai ir jų paaiškinimai:
sparčiau, efektyviau ir
-2 EAVP.
skaidriau
įgyvendinti
veiksmų programas.
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2011-12-06

Posėdis

1. Patvirtinti
specialieji
projektų Užtikrintas ES reglamentų
atrankos kriterijai ir jų paaiškinimai:
reikalavimų įgyvendinimas
-1 EAVP.
projektų atrankos kriterijų
nustatymo ir sudarytos
2. Pakeisti specialieji projektų atrankos prielaidos
pradėti
kriterijai ir jų paaiškinimai:
įgyvendinti
atitinkamas
-3 EAVP.
veiksmų
programos
prioriteto
įgyvendinimo
priemones.
Sudarytos
prielaidos
efektyviau, skaidriau ir
sparčiau
įgyvendinti
veiksmų programas.

Atsižvelgiant į veiksmų programų įgyvendinimo problemas ir šalies socialinę ekonominę
aplinką, priimti Stebėsenos komiteto sprendimai užtikrino, kad ES fondų lėšomis būtų
finansuojamos šalies socialinę ir ekonominę bei regioninę plėtrą teigiamai įtakojančios veiklos ir
būtų užtikrinama, kad veiksmų programos įgyvendinamos tinkamai.
ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, atlikdama vadovaujančiosios institucijos
funkcijas, 2011 m.:
• nustatė prioritetines vertinimo kryptis 2012 m.: 1) vertinimai, susiję su Lietuvos
pasirengimu 2014–2020 metų programavimo laikotarpiui, siekiant įvertinti ES fondų indėlį į
nacionalinės politikos tikslų įgyvendinimą ir tolesnę plėtrą ; 2) vertinimai, susiję su 2007–2013
metų veiksmų programų priemonių ir prioritetų lygio rezultatyvumo ir poveikio analize, siekiant
nustatyti rezultatų tvarumą, tikslų pasiekimą ir ES fondų naudą. Be to, 2012 metais išliks
aktualios šios 2010–2011 metais prioritetizuotos vertinimo sritys: stebėsenos nustatytų veiksmų
programų (prioritetų) įgyvendinimo problemų, esant dideliems nukrypimams nuo pradinių tikslų,
vertinimai; vertinimai, susiję su 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo
strategijos ir ją įgyvendinančių veiksmų programų (prioritetų, priemonių) tęstinio tinkamumo bei
nuoseklumo analize, besikeičiant socialinei ir ekonominei situacijai; veiksmų programų
(prioritetų ir (arba) priemonių) įgyvendinimo eigos vertinimai, susiję su kokybiškų veiksmų
programų metinių įgyvendinimo ataskaitų rengimu.
• parengė ir patvirtino 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planą - Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymu 1K-414 „Dėl 2012 metų ES
struktūrinės paramos vertinimo plano patvirtinimo“ buvo patvirtintas pastarasis planas, į kurį
įtraukta 6 einamieji strateginiai ir veiklos vertinimai
• stebėjo metinių ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimą (13 ir 14
lentelės);
• periodiškai informavo Stebėsenos komitetą ir EK apie ES struktūrinės paramos
vertinimo rezultatus;
• organizavo vertinimo koordinavimo grupės veiklą (plačiau apie tai – 61 psl.);
• organizavo ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklą (plačiau
apie tai – 62 psl.);
• užtikrino metinių vertinimo planų, vertinimo ataskaitų bei kitos su vertinimu susijusios
informacijos paskelbimą internetinėje svetainėje www.esparama.lt;
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• kaupė ir analizavo informaciją apie vertinimo rekomendacijų įgyvendinimą (plačiau
apie tai – 61 psl., 15 lentelė)
Koordinuojant ES struktūrinės paramos vertinimo veiklą ir siekiant užtikrinti nuoseklų ir
suderintą EAVP vertinimą, 2011 m. buvo atlikti programos ir horizontalūs vertinimai, kurių
rekomendacijos sukuria prielaidas tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą (13 lentelė).
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13 lentelė. 2011 m. atlikti EAVP ir horizontalūs vertinimai
Vertinimo
pavadinimas
„ES struktūrinės
paramos lėšomis
finansuojamų
finansų inžinerijos
priemonių steigimo
ir valdymo Lietuvoje
teisinės ir
institucinės sistemos
tinkamumo
vertinimas“.

Vykdytojas
Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Vertinimo
objektas
EAVP

Administravimas

Vertinimo
pobūdis
Strateginis

Vertinimo tipas

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

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

EAVP

Teminis

Veiklos

Ūkio ministerijos
kompetencijai
priskirtų bendrai
finansuojamų iš ES

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Horizontalus

Teminis

Strateginis
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Vertinimo rezultatai ir nauda*
Vertinime buvo atlikta Lietuvos teisinės, institucinės ir finansinės
sistemos tinkamumo SVV plėtrai skirtų Finansų inžinerijos priemonių,
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų, analizė. Šio vertinimo
objektas - Lietuvoje veikiantys finansų inžinerijos instrumentai, susiję su
SVV plėtra:
Invegos fondas (valdytojas – INVEGA) ir jo priemonės: mažų kreditų
schema; atviras kreditų fondas.
JEREMIE kontroliuojantysis fondas (valdytojas – EIF), ir jo priemonės:
kreditų schema; rizikos kapitalo fondai; bendrai investuojantis fondas
(verslo angelai); portfelinės garantijos.
Garantijų fondas (valdytojas – INVEGA) viena priemonė: Garantijų
fondo finansavimas.
Verslumo skatinimo fondas (valdytojas – INVEGA), ir jo priemonė:
verslumo skatinimas teikiant mikrokreditus.
Atlikto vertinimo pagrindu buvo suformuluotos išvados ir
rekomendacijos
dėl
finansų
inžinerijos
priemonių
teisinio
reglamentavimo,
priemonių
tinkamumo
ir
pakankamumo,
administravimo sistemos, apskaitos ir finansavimo srautų reguliavimo.
Įgyvendinus jas, bus patobulinta finansų inžinerijos priemonių steigimo
ir valdymo Lietuvoje teisinė ir institucinė sistema. Plačiau apie šio
vertinimo rezultatus žr. 3.2.1 skyriuje „Tikslų pasiekimas ir pažangos
analizė“.
Atlikus vertinimą, buvo nustatytas lėšų, skirtų viešojo ir privačiojo
sektorių bendradarbiavimui mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros
(toliau – MTEP) ir inovacijų srityse, panaudojimo efektyvumas;
įvertintas koordinavimo su kitais finansavimo šaltiniais veiksmingumas,
tinkamumas.
Vertinimo rekomendacijos turės įtakos skatinant viešojo ir privačiojo
sektorių bendradarbiavimą MTEP ir inovacijų srityse ir pagerins
struktūrinių fondų lėšų, skirtų viešojo ir privačiojo sektorių
bendradarbiavimui MTEPir inovacijų srityse skatinti, panaudojimą.
Plačiau apie šio vertinimo rezultatus žr. 3.1.2.1. skyriuje „Tikslų
pasiekimas ir pažangos analizė“.
Vertinimas apima tris 3 pagrindines komponentes – stebėsenos sistemos
sukūrimą, makroekonominio modelio HERLIT-16 viešosios politikos
intervencijos vertinimui parengimą bei 2007-2013 m. Ūkio ministerijos
kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų
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struktūrinių fondų
lėšų ekonomikos
sektorių būklės
pokyčių vertinimas

Finansavimo
takoskyrų, siekiant
užtikrinti dvigubo
finansavimo
prevenciją,
vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Administravimas

Strateginis

ES fondų lėšų, skirtų
2007–2013 m.
veiksmų
programoms
įgyvendinti,
panaudojimo
vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Administravimas

Veiklos
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lėšų priemonių tarpinį vertinimą.
Panaudojant sukurtą rodiklių sistemą buvo įvertintas Ūkio ministerijos
kompetencijai priskirtų ir ES struktūrinės paramos lėšomis bendrai
finansuojamų priemonių aktualumas bei atitiktis pasikeitusiai socialineiekonominei situacijai, pasiūlyti priemonių pakeitimai ar naujos
priemonės, naudojant Ekonominės situacijos vertinimo sistemą ir
ekonometrinį modelį. Plačiau apie šio vertinimo rezultatus žr. 3.1.2.1.
skyriuje „Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė“.
Vertinant 2007–2013 m. veiksmų programose ir jų prieduose nubrėžtas
takoskyras, nustatyta, kad jos šiuo metu kartu su veikiančia finansavimo
takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistema iš esmės užtikrina pirminę
dvigubo finansavimo prevenciją. Vertinime pateikta išvada, kad
Lietuvoje veikianti ES struktūrinės paramos administravimo sistema
užtikrina pakankamą dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę.
Remiantis vertinimo rezultatais suformuluotos rekomendacijos,
susijusios su informacijos valdymu ir apima kitų finansavimo šaltinių ir
finansavimo takoskyrų informacijos susisteminimą bei jos atnaujinimo
procedūrų sukūrimą, tokiu būdu užtikrinant efektyvią finansavimo
takoskyrų stebėseną. Kita esminė rekomendacijų dalis skirta
tarpinstitucinio bendradarbiavimo skatinimui. Taip pat siūloma
apsvarstyti kitas priemones, galinčias padėti efektyviau užtikrinti
dvigubo finansavimo prevenciją ir kontrolę.
Vertinimo išvados ir rekomendacijos padės tobulinti finansavimo
takoskyrų nustatymo ir stebėsenos sistemą. Vertinimo metu parengtos
metodinės gairės institucijoms, atliekančioms dvigubo finansavimo
prevencijos ir kontrolės procedūras, administruojant Lietuvos 2007–2013
metų ES struktūrinę paramą. Plačiau apie šio vertinimo rezultatus 2.6.
skyriuje „Suderinamumas su kitomis priemonėmis“, „Dvigubo
finansavimo prevencija ir kontrolė“, 47 psl.
Vertinime nustatytos ES fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo
priežastys, įvertintos galimybės pasiekti ES fondų lėšų naudojimo plano
rodiklius ateinančiais metais, atsižvelgiant į dabartinę veiksmų programų
prioritetų įgyvendinimo eigą (priemonių įgyvendinimo planų vykdymą,
pateiktų paraiškų bei prisiimtų įsipareigojimų apimtis ir kt.) įvertinta ES
fondų lėšų naudojimo plano nevykdymo įtaka N+2/N+3 taisyklės
įgyvendinimui bei nustatytos priemonės, kurios užtikrintų plano
vykdymą. Išvadų ir rekomendacijų įgyvendinimas leis optimizuoti ES
2007–2013 m. struktūrinės paramos panaudojimą. Plačiau apie šio
vertinimo rezultatus žr. skyriuje „Stebėsena ir vertinimas ES fondų lėšų
panaudojimo priežiūra, 48 psl.
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Švietimo ir mokslo
ministerijos
administruojamų
2007-2013 m.
veiksmų programų
prioritetų ir juos
įgyvendinančių
ministerijos
programų
įgyvendinimo
tarpinis vertinimas

Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo
ministerija

Horizontalus

Veiksmų
programos
įgyvendinimas

Veiklos

Tyrimų ir studijų,
finansuojamų iš ES
struktūrinės paramos
lėšų, kokybės,
efektyvumo ir
tęstinumo vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Teminis

Strateginis

2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos
vertinimų
rekomendacijų
įgyvendinimo
vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Teminis

Veiklos

Aplinkosauginių
reikalavimų
įgyvendinimo

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Teminis

Veiklos
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Vertinime nustatytas Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų
veiksmų programų prioritetų, priemonių ir pagal jas remiamų veiklų,
nustatytų nacionalinėse ministerijos programose, tęstinis tinkamumas,
atlikta jų nuoseklumo ir suderinamumo analizė, parengti pasiūlymai dėl
veiksmų programų prioritetų, priemonių keitimo ar tobulinimo. Taip pat
įvertintas veiksmų programų prioritetų, priemonių ir remiamų veiklų
rezultatyvumas bei jo tikimybė, atlikta įgyvendinimo problemų analizė ir
ja remiantis pateiktos rekomendacijos dėl nustatytų problemų sprendimo,
kurios leistų pasiekti planuotus tikslus bei kokybiškus rezultatus
švietimo ar mokslo sektoriuje.
Įgyvendinus rekomendacijas, bus pagerinta švietimui ir mokslui
skiriamos ES struktūrinės paramos panaudojimo kokybė, veiksmingumas
ir nuoseklumas, užtikrintas tinkamas ministerijos administruojamų 20072013 metų veiksmų programų prioritetų, priemonių ir pagal jas remiamų
veiklų, nustatytų nacionalinėse ministerijos programose, įgyvendinimas.
Plačiau apie šio vertinimo rezultatus žr. skyriuje 3.1.1.1. „Tikslų
pasiekimas ir pažangos analizė“, 69-70 psl.)
Vertinime buvo išanalizuota 924 tyrimai, studijos, koncepcijos ir
analizės, finansuotos pagal 2007–2013 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programų 25 priemones.
Įgyvendinus vertinimo rekomendacijas, kaip tobulinti tyrimų / studijų
kokybės užtikrinimo ir priežiūros sistemą, kaip efektyviau planuoti
tyrimų / studijų biudžetus, mažinti ateityje planuojamų darbų
fragmentiškumą, užtikrinti tyrimų / studijų padidės iš ES veiksmų
programų finansuojamų tyrimų /studijų kokybė, efektyvumas ir
tęstinumas.
Vertinimo metu buvo patikslinta rekomendacijų statistika, išanalizuoti jų
tipai, lygmenys, įgyvendinimo terminai, įvertinta rekomendacijų kokybė
ir jų įgyvendinamumas.
Buvo suformuluotos išvados ir rekomendacijos dėl priemonių, kurios
padidins vertinimų rekomendacijų įgyvendinamumą, aprašyta vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos ir kontrolės geroji praktika,
išskirtos pamokos ateičiai. Visa tai padidins ES struktūrinės paramos
vertinimo instrumento naudingumą ir pagerins vertinimo rekomendacijų
įgyvendinamumą, siekiant efektyvaus ES struktūrinės paramos
vertinimo rezultatų panaudojimo. Plačiau apie šio vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimą žr. 61 psl.
Vertinime buvo išanalizuota, ar pasiteisino ex-ante metu suformuluotos
SPAV išvados, patikrinta, kokie veiksmų programose nustatyti rodikliai
leidžia pamatuoti intervencijų poveikį aplinkai ir kokia rodiklių
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vertinimas

Lietuvos 2007-2013
m. ES struktūrinės
paramos
panaudojimo
strategijos ir ją
įgyvendinančių
veiksmų programų
indėlis siekiant 2020
m. ES strategijos
tikslų
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
vertinimo galimybių
stiprinimas
Lietuvoje – 2

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Horizontalus

Teminis

Strateginis

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Vertinimo
galimybių
stiprinimas

Vertinimo
galimybių
stiprinimas

Vertinimo
galimybių
stiprinimas
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pasiekimo tikimybė bei nustatyti veiksmai, kurių reikia imtis norit
užtikrinti teigiamą (neutralų) veiksmų programų poveikį aplinkai ir
patobulinti poveikio aplinkai, įgyvendinant veiksmų programas,
stebėseną. Buvo įvertintas 2007 – 2013 m. EAVP ir SSVP tarpinis
poveikis aplinkai programos, prioriteto, priemonės ir projekto lygiu ir
aplinkosauginių reikalavimų įgyvendinimo tinkamumas bei
efektyvumas.
Vertinimas yra naudingas, nes remiantis atlikta analize pateiktos išvados
ir rekomendacijos padės efektyviau administruoti ES paramą, ir padės
pasiruošti aplinkos apsaugos sričiai skirtos paramos administravimui
2014-2020 m. programavimo laikotarpiu. Plačiau apie šio vertinimo
rezultatus skyriuje „Horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimas ir
partnerystė“ 24 psl.
Vertinime nustatyta, kiek ir prie kurių strategijos „Europa 2020“ tikslų,
prioritetų ir pavyzdinių iniciatyvų įgyvendinimo prisideda Lietuvos
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija
konvergencijos tikslui įgyvendinti ir ją įgyvendinančios veiksmų
programos. Taip pat identifikuota, kokių veiksmų reikia imtis planuojant
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimą Lietuvoje siekiant,
kad ES sanglaudos politikos įgyvendinimas šalyje kuo labiau prisidėtų
prie strategijos „Europa 2020“ tikslų įgyvendinimo.

2010-2011 m. buvo įvykdytos šios vertinimo galimybių stiprinimo
veiklos:
• suorganizuoti 6 mokymo renginiai,
• parengti 3 nedidelės apimties teminiai vertinimai,
• parengti 3 vertinimo viešinimo leidiniai.
• suorganizuota tarptautinė konferencija Vertinant 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014-2020 m.
•
Surengta vertinimo ekspertų ir užsakovų diskusija (Lietuvos
vertinimo ekspertų diskusija 2010), skirta aktualioms 2010-2011 m. ES
struktūrinės paramos vertinimo temoms aptarti;
•
Parengta publikacija vertinimo tema plačiajai visuomenei –
interviu su Airijos vertinimo ekspertu David Hegarty (Ekonominės krizės
kontekste vertinimas tampa dar svarbesnis).;
•
Parengta medžiaga apie vertinimą (ES struktūrinių fondų
vertinimo sistemos institucionalizavimas Lietuvoje), kuri buvo pristatyta
tarptautinėje vertinimo konferencijoje Prahoje 2010 m. spalio mėn.
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•
Projekto metu buvo suteikta naujų teorinių ir praktinių žinių apie
vertinimo metodus ir jų taikymo galimybes, ES struktūrinės paramos vertinimo
projektų planavimą ir techninės užduoties rengimą, apie vertinimo naudojimo
tikslingumą, privalumus bei efektyvesnį vertinimo rezultatų panaudojimą
*- vertinimo ataskaitas galite rasti internetinėje svetainėje www.esparama.lt

14 lentelė. 2011-2013 m. įgyvendinami vertinimai EAVP ir horizontalūs vertinimai
Vertinimo
pavadinimas

Vykdytojas

Verslo
sektoriaus
finansavimo
ir
valstybės pagalbos
teikimo iš įvairių
finansavimo šaltinių
(žemės ūkio fondai,
struktūriniai fondai,
nacionaliniai)
koordinavimo
vertinimas
ES
struktūrinės
paramos
poveikio
smulkiajam
ir
vidutiniam verslui
vertinimas

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Planuojamas
įgyvendinimo
laikotarpis
Iki 2012 m. III
ketv.

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Ūkio
ministerijos
kompetencijoje
esančių
ES
struktūrinės paramos
priemonių
įgyvendinimo
spartos, tendencijų
bei
nuokrypių
priežasčių
vertinimas
ES
struktūrinių
fondų lėšų, skirtų
kelių
sektoriaus
projektams

Vertinimo
objektas

Vertinimo
tipas

Vertinimo
pobūdis

Vertinimo rezultatai ir nauda

EAVP

Administrav
imas

Veiklos

Vertinimas išanalizuos Lietuvoje naudojamus verslo skatinimo
būdus ir šaltinius, įvertins jų pakankamumą ir efektyvumą.
Vertinimo rekomendacijos padės nustatyti, kokiais būdais pasikeitus
socialinei-ekonominei situacijai šalyje galima būtų efektyviau
skatinti verslą.

Iki 2012 m. IV
ketv.

EAVP

Poveikis

Strateginis

Lietuvos Respublikos
ūkio ministerija

Iki 2012 m. IV
ketv.

Horizontalus

Veiksmų
programos
įgyvendinimas

Veiklos

Įvertinus ES paramos Ūkio ministerijos administruojamų priemonių
tikslų ir paramos teikimo taisyklių SVV tinkamumą ir poveikį (įtaką)
SVV subjektų veiklai, ES paramos teikimo SVV rezultatyvumą,
efektyvumą, bus suformuluotos išvados ir rekomendacijos,
sukursiančios prielaidas efektyvesniam 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimui.
Vertinimo išvados ir rekomendacijos leis pagerinti ES struktūrinės
paramos panaudojimą, įvertinant Ūkio ministerijos kompetencijoje
esančių ES struktūrinės paramos priemonių įgyvendinimo spartą,
tendencijas bei nuokrypių priežastis.

Lietuvos Respublikos
susisiekimo
ministerija

Iki 2012 m. IV
ketv.

EAVP

Veiksmų
programos
įgyvendinim
as

Veiklos
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Bus įvertintas ES lėšų, skirtų kelių sektoriaus projektams
įgyvendinti, planavimas ir panaudojimo efektyvumas. Gautos
vertinimo išvados ir rekomendacijos bus naudojamos, siekiant
efektyviau panaudoti 2007–2013 m. periodu transporto sektoriui
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įgyvendinti,
planavimo
ir
panaudojimo
efektyvumo
vertinimas
Lietuvos
informacinės
visuomenės plėtros
tendencijų
ir
prioritetų
2014–
2020
metais
vertinimas
Kontrafaktinių
vertinimo
metodų
pritaikomumas
ir
statistinių duomenų
pakankamumas ES
struktūrinės paramos
poveikiui vertinti
Viešųjų
pirkimų
poveikio
ES
struktūrinės paramos
panaudojimo
efektyvumui
vertinimas

skirtas lėšas (pvz., perskirstant tarp sektorių, atitinkamai
įgyvendinant tokias priemones, kurioms buvo skiriama mažiau
dėmesio ar joms trūko lėšų, bet naudos gavėjai jas įvardijo kaip labai
aktualias) bei siekiant pasiruošti naujam 2014–2020 m. periodui.
Informaci-nės
visuomenės plėtros
komitetas
prie
Susisiekimo
ministerijos

Iki 2012 m. II
ketv.

Horizontalus

Pasirengimas 20142020
m.
programavi
mo
laikotarpiui

Strateginis

Bus nustatytos Lietuvos informacinės visuomenės plėtros
tendencijos ir galimos prioritetinės kryptys, tikslai ir uždaviniai bei
numatomi pasiekti rezultatai Europos Sąjungos (toliau – ES)
struktūrinių fondų paramos 2014-2020 m. kontekste.

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2012 m. IV
ketv.

Horizontalus

Administravimas

Veiklos

Įgyvendinus rekomendacijas bus užtikrintas ES struktūrinės paramos
poveikio matavimo statistinių duomenų pakankamumas. Sukurta
svarbių žinių dėl vertinimo kaip instrumento naudojimo tobulinimo.
Bus pagerinta ES struktūrinės paramos poveikio vertinimų kokybė.

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2012 m. III
ketv.

Horizontalus

Teminis

Veiklos

Jaunimo verslumą
skatinančių
priemonių
vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2012 m. III
ketv.

Horizontalus

Teminis

Strateginis

ES
struktūrinės
paramos
poveikio
vietinei
ir
urbanistinei plėtrai
vertinimas

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2012 m. IV
ketv.

Horizontalus

Teminis

Strateginis

Bus pateiktos išvados ir rekomendacijos dėl Viešųjų pirkimų
įstatymo poveikio ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo
efektyvumui bei viešųjų pirkimų procedūrų optimizavimo, siekiant
efektyvesnio ES struktūrinės paramos lėšų panaudojimo, galimybių.
Išskirtos pamokos ateičiai. Įgyvendinus vertinimo metu gautas
rekomendacijas, tikėtina, kad bus optimizuotos viešojo pirkimo
procedūros, to pasekoje padidės ES struktūrinės paramos lėšų
panaudojimo efektyvumas
Bus įvertintas jaunimo verslumo skatinimo priemonių, finansuojamų
iš ES struktūrinės paramos tinkamumas, efektyvumas bei
naudingumas bei verslumo skatinimo politikos integruotumas ir
veiksmų koordinavimas tarp įvairių institucijų. Vertinimo išvadų ir
rekomendacijų panaudojimas sukurs prielaidas efektyvesnei jaunimo
verslumo skatinimo politikai įgyvendinti.
Bus įvertintos Žmogiškųjų išteklių plėtros, EAVP bei Sanglaudos
skatinimo veiksmų programų priemonės, kurios turi poveikį miestų
ir miestelių plėtrai. Išvados ir rekomendacijos padės atsiskaityti
visuomenei, kaip ES struktūrinės paramos panaudojimas prisidėjo
įgyvendinant sanglaudos politiką, kokį poveikį turėjo vietinei
urbanistinei plėtrai ir žmonių gerovei.
Be to, vertinimo rezultatai reikalingi tam, kad būtų tinkamai
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pasirengta naujam programavimo periodui.
Lietuvos 2014–2020
m. ES struktūrinės
paramos strateginių
programavimo
dokumentų
išankstinis
vertinimas
Europos Sąjungos
struktūrinės paramos
vertinimo galimybių
stiprinimas
Lietuvoje – 3

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2014 m. I
ketv.

Horizontalus

Pasirengimas 20142020
m.
programavi
mo
laikotarpiui

Strateginis

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija

Iki 2013 IV
ketv. m.

Vertinimo
galimybių
stiprinimas

Vertinimo
galimybių
stiprinimas

Vertinimo
galimybių
stiprinimas
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Bus įvertinta 2004–2006 m. ir 2007–2013 m. ES struktūrinės
paramos programų administravimo Lietuvoje patirtis ir pateikti
siūlymai dėl efektyvesnio 2014–2020 m. veiksmų programų
administravimo; atliktas 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
veiksmų programų išankstinis vertinimas ir strateginis pasekmių
aplinkai vertinimas. Vertinimo išvados ir rekomendacijos pagerins
ES struktūrinės paramos planavimo ir įgyvendinimo kokybę.
Bendrasis projekto tikslas – stiprinti ES struktūrinės paramos
vertinimo galimybes Lietuvoje, siekiant pagerinti vertinimų kokybę
ir jų rezultatų panaudojimą.
Siekiant šio tikslo numatoma įgyvendinti du uždavinius:
1) organizuoti veiklas, skirtas vertinimų kokybei gerinti ir
2) organizuoti veiklas, skirtas vertinimų rezultatų sklaidai ir jų
panaudojimui skatinti.
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Vertinimo rekomendacijų įgyvendinimas
Siekiant padidinti ES struktūrinės paramos vertinimo instrumento naudingumą ir
pagerinti vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumą, 2011 m. buvo atliktas 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo vertinimas. Šiame vertinime
buvo suformuluotos tokios rekomendacijos, joms įgyvendinti atlikti tokie veiksmai:
15 lentelė. Vertinimo rekomendacijų įgyvendinamumo didinimas
Nr.
1.

Rekomendacija
Už vertinimus atsakingoms institucijoms nustatyti
aiškias vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo
procedūras, aprašant jas procedūrų vadovuose ar
vidinėse taisyklėse, bei paskirti atsakingus asmenis
už rekomendacijų įgyvendinimą.

2.

Užtikrinti geresnį vertinimo rekomendacijų
savalaikiškumą ir aktualumą, į ES struktūrinės
paramos metinių vertinimo planų sudarymo procesą
aktyviau įtraukiant tarpines institucijas ir
Stebėsenos komitetą, reikalaujant labiau pagrįsti
vertinimo poreikį ir rezultatų panaudojimą,
patikslinant vertinimo poreikio paraiškos formą ir
pildymo instrukciją.
Patikslinti ES struktūrinės paramos vertinimo
rekomendacijų įgyvendinimo lentelės formą ir jos
pildymo instrukciją, aiškiau apibrėžiant atsakingos
už vertinimą institucijos vaidmenį ;

3.

4.

5.

Sukurti
funkcionalų
IT
įrankį
vertinimo
rekomendacijų
stebėsenai
ir
atsiskaitymui
www.esparama.lt svetainėje
Atliekant horizontalius, kompleksinius vertinimus,
vykdyti intensyvesnę komunikaciją, iš anksto į
vertinimo procesą įtraukti už vertinamą objektą
atsakingus
specialistus,
naudos
gavėjus,
suinteresuotas institucijas, socialinius ekonominius
partnerius. Aktyviau ir įvairesnėmis priemonėmis
aptarti ir viešinti vertinimo rezultatus bei siūlomas
rekomendacijas.

Veiksmai rekomendacijai įgyvendinti
1. Vertinimo koordinavimo grupės 2011-03-24
posėdyje tarpinės institucijos buvo informuotos
apie vertinimo rezultatus ir joms pasiūlyta nustatyti
aiškias vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo
procedūras vidiniuose dokumentuose. 2. pasiūlyti
vadovaujančiai institucijai procedūrų vadovo
papildymai, aprašant vertinimų rekomendacijų
įgyvendinimo procedūrą.
1. 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo
plano projektas 2011-12-16 buvo pristatytas
Stebėsenos komitetui; 2. Siekiant labiau pagrįsti
vertinimo poreikį ir rezultatų panaudojimą bei
išvengti dvigubo finansavimo 2011 m. rugsėjo 19
d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-312 patobulinta
Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo
poreikio paraiškos forma ir pildymo instrukcija.
2011 m. rugsėjo 19d. finansų ministro įsakymu Nr.
1K-312 patikslinta Europos Sąjungos struktūrinės
paramos vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo
lentelės forma ir pildymo instrukcija.
Kuriamas IT įrankis.

Vertinimo koordinavimo grupės 2011-06-15
posėdyje tarpinėms institucijoms buvo pasiūlyta: 1.
dažniau taikyti praktiką, sudarant formalias
vertinimo priežiūros komisijas įgyvendinamiems
kompleksiniams ir horizontaliems vertinimams,
pagal poreikį sudaryti tarpžinybines vertinimo
priežiūros komisijas;
2. įtraukti vertinimo
priežiūros komisijas į Techninės užduoties
formulavimą 3. Techninėje užduotyje numatyti
įvairesnes
vertinimo
rezultatų
pristatymo
priemones.

Vertinimo koordinavimo grupės veikla
Per 2011 m. buvo organizuoti šeši Vertinimo koordinavimo grupės posėdžiai ir trys
elektroninės grupės narių apklausos sprendimams dėl metinių vertinimo planų priimti.
Posėdžiuose buvo svarstyti šie aktualūs klausimai:
• 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planų įgyvendinimas bei su šių
planų įgyvendinimu susijęs ES struktūrinės paramos vertinimo priemonės lėšų panaudojimas
ir panaudojimo tendencijos;
• pagal 2010–2011 m. ES struktūrinės paramos vertinimo planus vykdomų projektų
būklė ir jų įgyvendinimo problemos;
• ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimo veiklos;
• 2012 m. ES struktūrinės paramos vertinimo prioritetai ir 2012 m. ES struktūrinės
paramos vertinimo plano rengimo eiga;
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• institucijų vertinimo poreikio paraiškos 2012 m.;
• 2012 m. vertinimo plano projektas;
• vertinimų rekomendacijų priėmimas ir įgyvendinimas;
• ekonominių-socialinių partnerių įtraukimas į vertinimo veiklą; vertinimo tinklaveikos
skatinimas Lietuvoje;
• pasirengimas 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui: naujų reglamentų nuostatų
pristatymas ir svarstymas.
ES struktūrinės paramos vertinimo galimybių stiprinimas
2011 m. buvo vykdomos šios vertinimo galimybių stiprinimo veiklos:
• suorganizuoti dveji mokymai: „ES struktūrinės paramos vertinimo metodų žinių
gilinimas – 2 dalis“ ir „ES struktūrinės paramos vertinimo kaip instrumento viešosios
politikos turinio ir proceso tobulinimui panaudojimas“;
• suorganizuota tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinant 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014–2020 m.“.
• įvyko du renginiai-diskusijos: „Europos socialinio fondo indėlis: kiek naudingi
Europos socialinio fondo finansuojami mokymai?“ ir „Vertinimo kokybė Lietuvoje: kokius
standartus taikome vertinimui?“.
2.8. Nacionalinis veiklos rezervas
Netaikoma
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3. ĮGYVENDINIMAS PAGAL PRIORITETUS
Kiekvieno EAVP prioriteto įgyvendinimo pažanga yra analizuojama remiantis fizinių ir finansinių jį įgyvendinančių uždavinių ir (arba)
priemonių stebėsenos rodiklių pasiekimais, kurie pateikiami akumuliuotu būdu nuo EAVP įgyvendinimo pradžios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos,
t.y. rodiklių duomenys pateikiami už 2007–2011 m. Taip pat pastebėtina, kad fizinių stebėsenos rodiklių pasiekimus pateikiant akumuliuotu būdu,
pradinės jų reikšmės neįskaičiuojamos.
3.1. 1 prioritetas Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
3.1.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
3.1.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Įgyvendinama 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (toliau – 1
prioritetas) 1 uždavinį „Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę“ (toliau – 1 uždavinys) ir 2 uždavinį „Padidinti viešo
sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms“ (toliau – 2 uždavinys), Švietimo mokslo ministerija siekia stiprinti viešą MTTP bazę,
kuri sudarytų sąlygas padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms.
Įgyvendindama šiuos uždavinius, iki 2011 m. pabaigos Švietimo mokslo ministerija buvo pasirašiusi 31 projektų finansavimo ir administravimo
sutartį, pagal kurias 2011 m. buvo įgyvendinami 28 projektai, o 3 projektai buvo baigti 2010 m. Informacija apie EAVP 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių
įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
A DALIS. STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
16 lentelė. 1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

31

NA

NA

NA

NA

31

Produkto rodikliai
MTTP bazės plėtros
projektų skaičius

Pasiekimas23

0

0

9

31

24

Tikslas

Pradinis taškas

60
1025

23

Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir amdinistravimo sutarčių skaičių.
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa.
25
BPD 1.5 priemonės projektai mokslinių tyrimų infrastruktūros srityje. Šaltinis: Centrinė projektų valdymo agentūra.
24
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Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tikslas

72,5

Pradinis taškas
Sukurti ir veikiantys
mokslinių tyrimų
centrai

0

Pasiekimas

3326
0

0

2

3

6

NA

NA

NA

NA

Tikslas

6
12

Pradinis taškas

4927

17 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
MTTP projektų skaičius

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas28

0
40

26 (2007)
Rezultato rodikliai

Bendrų darbo vietų skaičius
mokslinių tyrimų srityje

Pasiekimas

0

0

0

0

13

NA

Tikslas
Pradinis taškas30

NA

NA

NA

1329
650

5893
(2005)

26

Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės.
Statistikos departamentas prie LR Vyriausybės.
28
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa.
29
Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose.
30
Šaltinis: Lietuvos 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programa.
27
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Pasirašytos
bendradarbiavimo sutartys
tarp tyrimų institucijų ir
MVĮ

Pasiekimas

0

0

2

9

18

NA

NA

NA

NA

Tikslas

1831
100

Pradinis taškas32

80

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
18 lentelė. 1 prioriteto finansinė pažanga pagal 1 ir 2 uždavinius (eurais)

Uždaviniai

1 Uždavinys
2 Uždavinys

31
32

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo
ir administravimo sutartyse numatytų lėšų suma
Projekto
LR valstybės
vykdytojo
biudžeto lėšos
ir
Iš viso
ES fondų lėšos
iš skiriamo
partnerio
finansavimo
(-ių) lėšų
(BF)
suma
304.067.452,66 258.457.334,77
45.610.117,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

Iš viso

76.960.298,53
0,00

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo
(BF)

65.416.253,67
0,00

11.544.044,86
0,00

Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EAVP prieduose.
Šaltinis: Pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumentą švietimui ir mokslui skirtos paramos rezultatų tyrimas. Tyrimo ataskaita.
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Projekto vykdytojo
ir partnerio (-ių)
lėšų suma
0,00
0,00
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

Stebėsenos
rodiklio tipas
1

19 lentelė. 1 uždavinys: Sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros bazę
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO
MTTP bazės plėtros
projektų skaičius
REZULTATO
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)
Sukurti ir veikiantys
mokslinių tyrimų centrai

Stebėsenos
rodiklio tipas
1

3

4

5=4/3

6

7=6/3

284.749.345,46

258.457.334,77

90,77 proc.

65.416.253,67

22,97 proc.

60

31

51,66 proc.

31

51,66 proc.

72,5

0

0 proc.

0

0 proc.

12

25

208,33 proc.

6

50 proc.

20 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti viešo sektoriaus MTTP veiklos efektyvumą ir prieinamumą įmonėms
Suplanuota projektų finansavimo ir
Panaudotos (deklaruotinos) ES fondų
EAVP planas
administravimo sutartyse
lėšos ir faktiškai pasiekti rodikliai
Stebėsenos rodiklio
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO
MTTP projektų skaičius
REZULTATO
Bendrų darbo vietų
skaičius mokslinių
tyrimų srityje
Pasirašytos
bendradarbiavimo
sutartys tarp tyrimų
institucijų ir MVĮ

3

4

5=4/3

6

7=6/3

0,00
40

0,00
0

0,00 proc.
0 proc.

0,00
0

0,00 proc.
0 proc.

650

60433

92,92 proc.

1334

2 proc.

100

18235

182 proc.

1836

18 proc.

33

Nurodyti 1 uždavinio projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenys, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EA VP prieduose.
Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EA VP prieduose
35
Nurodyti 1 uždavinio projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenys, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EA VP prieduose
36
Duomenys nurodyti pagal 1 uždavinio pasiekimus, kurie renkami naudojant papildomus rodiklius, nustatytus EA VP prieduose
34
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Iki 2011 m. pabaigos (skaičiuojant kaupiamuoju būdu) pagal 1 prioriteto 1 uždavinius ir 2 uždavinius buvo pasirašyta 31 projekto finansavimo ir
administravimo sutartis už 258,5 mln. eurų (ES fondų lėšos), t. y. 90,8 proc. 1 prioriteto 1 ir 2 uždaviniams skirtos ES fondų lėšų sumos. Iki 2011 m.
pabaigos (skaičiuojant kaupiamuoju būdu) pripažinta deklaruotinomis EK 65,4 mln. eurų ES fondų lėšų, t. y. 23,0 proc.1 prioriteto 1 ir 2 uždaviniams
skirtos ES fondų lėšų sumos.
Analizuojant stebėsenos rodiklių pasiekimus, galima pastebėti, kad Švietimo ir mokslo ministerija įgyvendindama 1 prioriteto 1 uždavinį,
pasirašė 31 projektų finansavimo ir administravimo sutartį, o tai sudaro 51,66 proc. nuo EAVP plane numatytos pasiekti produkto rodiklio „MTTP
projektų skaičius“ reikšmės (60). Numatoma, kad iki 2007–2013 m. finansinio laikotarpio pabaigos bus įgyvendinti 42 MTTP bazės plėtros projektai.
Ši reikšmė yra mažesnė nei planuota EAVP rengimo metu, kadangi yra vykdomi didelės apimties infrastruktūros kūrimo projektai, siekiant optimizuoti
susijusias veiklas, sumažinti projektų įgyvendinimui numatytas sąnaudas ir, kai kuriais atvejais, paskatinti atskirų mokslo ir studijų institucijų
bendradarbiavimą kartu vykdant mokslinius tyrimus, sietinus su teigiamu poveikiu ūkio augimui, mokslo ir verslo bendradarbiavimui, verslo pėtrai.
Iki 2011 metų pabaigos yra pasiekta 50 proc. nuo EAVP suplanuotos rezultato rodiklio „Sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai“
reikšmės. Kol kas projektai, siekiantys šio rodiklio dar tik įsibėgėja, tačiau pagal pasirašytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių duomenis
iki 2007–2013 m. finansinio laikotarpio pabaigos planuojama pasiekti ir viršyti EAVP nustatytą šio rodiklio reikšmę.
Rezultato rodiklio „Pritraukta privačių investicijų (mln. eurų)“ pagal 1 uždavinio priemones nėra siekiama. Iki finansavimo periodo vidurio,
planuojant ir įgyvendinant EAVP priemones, paaiškėjo, kad šis rodiklis nėra tinkamas skaičiuoti Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų
priemonių projektų pasiektus įgyvendinimo rezultatus. Tikimasi, kad EAVP 1 prioriteto pagrindinis rodiklis „Pritraukta privačių investicijų (mln.
eurų)“ bus pasiektas įgyvendinant 1 prioriteto 3 uždavinį.
2 uždavinio produkto rodiklio „MTTP projektų skaičius“ pasiekimai nėra planuojami, kadangi Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamose
srityse mokslinių tyrimų vykdymas finansuojamas per ŽIPVP priemones, vengiant dvigubo finansavimo bei siekiant suderinamumo tarp veiksmų
programų. Planuojama, kad pagal ŽIPVP 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stipriniams“ priemones bus įvykdyta apie 2000 mokslinių tyrimų ir
technologinės bei eksperimentinės plėtros projektų. Iki 2011 m. pabaigos jau įvykdyta daugiau kaip 900 mokslinių tyrimų projektų.
Iki 2011 metų pabaigos pasiekta 2 proc. EAVP rezultato rodiklio „Bendrų darbo vietų skaičius mokslinių tyrimų srityje“ plano, tačiau
remiantis finansavimo ir administravimo sutarčių duomenimis, jau yra užkontraktuota pasiekti beveik 93 proc. šio rodiklio EAVP nustatytos reikšmės.
Planuojama, kad iki 2007–2013 m. finansinio laikotarpio pabaigos pasieksime visą EAVP nustatytą rodiklio reikšmę.
Iki 2011 metų pabaigos pasiekta 18 proc. EAVP rezultato rodiklio „Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir MVĮ“
plano, tačiau pagal projektų įgyvendinimo eigą galime teigti, kad iki 2007-2013 m. finansinio laikotarpio pabaigos pasieksime ir viršysime suplanuotą
pasirašytose finansavimo ir administravimo sutartyse šio rodiklio reikšmę.
Atsižvelgiant į projektų finansavimo sutartyse suplanuotas pasiekti rodiklių reikšmes ir lyginant jas su užkontraktuotomis lėšomis bei lyginant
faktiškai pasiektas rodiklių reikšmes su panaudotomis lėšomis galima teigti, kad uždavinys įgyvendinamas sėkmingai. Dėl didesnės projektų apimties
planuojama pasiekti mažesnį MTTP bazės plėtros projektų skaičių, tačiau planuojama įsteigti daugiau mokslinių tyrimų centrų, pasirašyti daugiau
bendradarbiavimo sutarčių tarp tyrimų institucijų ir MVĮ. Planuojama, kad dauguma projektų bus baigti įgyvendinti ir planuoti rodikliai pasiekti 20132014 metais. Įgyvendinant 1 uždavinio projektus, siekiama ir papildomų nacionalinių rodiklių, kurie parodo investicijų naudą. Įgyvendinant VP2-1.1ŠMM-05-V priemonę „Infrastruktūros, skirtos žinių apie mokslinius tyrimus, technologijas ir inovacijas gilinimui ir sklaidai, kūrimas“ įrengtos
mobilios mokslinės – demonstracinės laboratorijos, skirtos populiarinti mokslą jaunimo tarpe ir skatinti domėjimąsi moksline veikla. Taip pat
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remiamas mokslinių ir mokomųjų laboratorijų kūrimas ir atnaujinimas bei aprūpinimas įranga. Planuojama iš viso atnaujinti/sukurti apie 400 tokių
laboratorijų.
Taip pat galima pastebėti, kad 2011 m. Švietimo ir mokslo ministerija administravo 14 slėnių projektų, kuriuos įgyvendinant 2011 metų
pabaigoje slėnių projektuose prasidėjo aktyvus Atviros prieigos centrų kūrimosi procesas – savo veiklą pradėjo 5 nauji centrai. Daugelis slėnių projektų
jau yra įsigiję nemažą dalį planuotos įsigyti mokslinės įrangos, kurią dar projektams nepasibaigus pradėjo naudoti mokslo ir verslo bendradarbiavimo
plėtojimui, vykdydami įvairiapusiškesnius mokslinius tyrimus, rengdami aukštos kvalifikacijos specialistus.
Apibendrinant galima teigti, kad 2011 metais projektai buvo įgyvendinami sėkmingai, o lėšos naudojamos tinkamai, siekiant suplanuotų tikslų
įgyvendinimo: įsigyjama mokslinių tyrimų įranga, projektuojami nauji ar rekonstruojami jau esantys mokslinių tyrimų ir studijų institucijų pastatai,
kuriamos ar atnaujinamos darbo vietos – kas sudaro sąlygas mokslo institucijoms dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose, plėtoti moksloverslo bendradarbiavimą. Įgyvendinti projektai plėtė vykdomas veiklas, prašė papildomo finansavimo ir dažniausiai jį gaudavo, nors jis, kaip parodė
praktika, nukelia projektų įgyvendinimo terminus. Projektų veiklų įgyvendinimą taip pat lėtino sudėtingos viešųjų pirkimų procedūros ir žmogiškųjų
išteklių bei jų gebėjimų/kompetencijų stoka. Tačiau siekiant laiku įsisavinti lėšas, Švietimo ir mokslo ministerija glaudžiai bendradarbiauja su
įgyvendinančiąja institucija, vykdoma bendra projektų įgyvendinimo stebėsena: organizuojami mėnesiniai ir ketvirtiniai projektų įgyvendinimo
priežiūros posėdžiai, slėnių projektuose sukurtos specialios projektų įgyvendinimo priežiūros grupės, kurioms projekto vykdytojas atsiskaito už
projekto veiklų įgyvendinimą ir lėšų įsisavinimą. Kai kuriais atvejais buvo organizuoti trišaliai ministerijos, projekto vykdytojo ir įgyvendinančiosios
institucijos susitikimai, susitikimų metu pavykdavo išspręsti projekto įgyvendinimo metu iškilusias problemas. Taip pat buvo vykdomi projektų
vykdytojų mokymai.
Kaip gerosios praktikos pavyzdį galime įvardyti Kauno technologijos universiteto įgyvendintą projektą „Maisto mokslo ir technologijų MTEP
infrastruktūros plėtra ir mokslinio potencialo konsolidacija“ (toliau – Centras), kuris 2011 m. baigė visus projekto viešuosius pirkimus. Projekto
įgyvendinimo metu kuriamas Centras 2011 m. jau aktyviai vykdė veiklas: centro patalpose buvo rengiami studentai, vykdomi moksliniai darbai. Šiame
Centre vykdoma veikla skatino mokslo ir verslo bendradarbiavimą, nes sukurta tyrimų bazė leido vykdyti verslo įmonių užsakytus bandomuosius
tyrimus, siekiant gerinti jų gaminamą produkciją. Kitas puikus projektų įgyvendinimo pavyzdys yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto 2011 m.
įgyvendintas projektas „VGTU Civilinės inžinerijos mokslo centro plėtra“ (toliau – VGTU Centras). VGTU Centras įsigijo unikalų statybinį kraną,
kuris naudojamas specialistų rengimui ir moksliniams tyrimams, atliekamiems su didelių gabaritų kontrukcijomis; pasirašytos visos įrangos tiekimo
sutartys ir pristatyta beveik visa planuota įsigyti įranga. Šis projektas turėtų būti baigtas pirmajame 2012 m.pusmetyje.
Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama spartesnio 1 prioriteto projektų įgyvendinimo ir lėšų įsisavinimo, išnagrinėjo UAB „BGI Consulting“
atliktą Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos įgyvendinančių ministerijos programų
įgyvendinimo tarpinį vertinimą (toliau – Vertinimas) ir ėmėsi praktinių veiksmų įgyvendindama pateiktas rekomendacijas (plačiau apie tai aprašoma 1
prioriteto
1
ir
2
uždavinių
ES
fondų
lėšų
naudojimo
plano
įgyvendinimo
2011
m.
analizėje).
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17 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES lėšų įgyvendinimo analizė 2011 m. (mln. eurų/proc.)
1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
284,7 (100% )
300

258,5 (90,8% )

250
200
150

65,4 (23,0% )
100
50
0
Suplanuota VP
programoje ES lė šų

Paskirstyta pagal
De klaruotina EK ES lė šų
pasirašytas sutartis ES
lė šų

1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui iš viso skirta 284,7 mln. eurų ES fondų lėšų.
Iki 2011 m. pabaigos pasirašyta finansavimo ir administravimo sutarčių už 258,5 mln. eurų ES
fondų lėšų, t. y. 90,8 proc. nuo 1 prioriteto 1 ir 2 uždaviniams skirtos ES fondų lėšų sumos. Iki
2011 m. pabaigos pripažinta deklaruotinomis EK – 65,4 mln. eurų ES fondų lėšų, t. y. 23,0 proc.
nuo 1 prioriteto 1 ir 2 uždaviniui skirtos ES fondų lėšų sumos. Infrastruktūrinių projektų
įgyvendinimo specifika lemia tai, kad didžioji dalis projektams skirtų lėšų panaudojamos projekto
įgyvendinimo pabaigoje. Pirmaisiais projektų įgyvendinimo metais atliekami parengiamieji darbai:
vyksta projektavimas, statybų leidimų gavimas ir tik vėliau prasideda statybos darbų pirkimas.
Todėl žymesnis lėšų panaudojimas prasideda tik antraisiais projektų įgyvendinimo metais. Lėšų
panaudojimą stabdo ir korekcijos, atliekamos projektų veiklų įgyvendinimo metu. Šias korekcijas
lemia teisminiai procesai (skundų, pretenzijų nagrinėjimas), sąlygų apskundimas/tikslinimas viešųjų
pirkimų procedūrose, pažeidimų tyrimai. Visas šiam prioritetui skirtas lėšas planuojama panaudoti
iki 2015 m. pabaigos.
18 paveikslas. 1 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m. (mln.
eurų/proc.)
1 priorite to 1 ir 2 uždavinių ES fondų lė š ų naudojimo plano
įgyve ndinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

73,7 (100%)

65,4 (88,8%)

90

70

50

30

10
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas

69

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

Remiantis LRV 2009 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 110 patvirtintu ES fondų lėšų naudojimo
planu, akumuliuota kritinė pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma 2011 m. šiam prioritetui
buvo 73,7 mln. eurų. 2011 m. pabaigoje pripažintų deklaruotinomis ES fondų lėšų suma pagal šį
prioritetą sudarė 65,4 mln. eurų, t. y. 88,8 proc. planuotų pripažinti deklaruotinomis lėšų. Planas
buvo neįvykdytas.
Siekiant įgyvendinti planus, spartinami projektų finansavimo sąlygų aprašų rengimo,
valstybės projektų sąrašų sudarymo, sprendimų dėl finansavimo skyrimo arba papildomos paramos
skyrimo priėmimo, finansavimo ir administravimo sutarčių pasirašymo procesai. Kitos priemonės,
kurių imamasi, siekiant paspartinti lėšų panaudojimą:
1. Projektų finansavimo ir administravimo sutarčių specialiosiose sąlygose numatoma, kad
projektai per 12, 24 ar 36 mėn. (priklausomai nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio) nuo
finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo turi patirti ir deklaruoti mokėjimo prašymuose
ne mažiau kaip tam tikrą procentą visų projektui įgyvendinti skirtų lėšų.
2. Kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) organizuojami trišaliai
susitikimai su projektų vykdytojais, kurie nesilaiko sutartyse nustatytų įsipareigojimų panaudoti
tam tikrą dalį lėšų per 12 ir (ar) 24 mėn. Trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos projekto
veiklų įgyvendinimo vėlavimo priežastys ir nustatomi tų priežasčių šalinimo veiksmų planai. Esant
probleminėms situacijoms, projektų vykdytojai konsultuojami.
3. Švietimo ir mokslo ministerija ir CPVA 2010 m. kovo 2 d. pasirašė susitarimą dėl dvišalių
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių sudarymo (Nr. 2010/0302-04/S-60). Taip pat
trišalėms projektų sutartims numatyti atskiri atvejai, kai dėl konkrečios projekto sutarties keitimo
įgyvendinančioji institucija kreipiasi į Švietimo ir mokslo ministeriją dėl išankstinio pritarimo
sutarties keitimui. Tai spartino veiklų įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą, nes sprendimai, susiję su
sutarčių įgyvendinimu, priimami greičiau.
4. Kiekvieną ketvirtį vyksta Švietimo ir mokslo ministerijos ir CPVA projektų stebėsenos
posėdžiai, kurių metu aptariama projektų įgyvendinimo eiga, lėšų panaudojimo planų vykdymas,
rizikos valdymo klausimai. Projektų vykdytojai skatinami įgyvendinti projektų veiklas (jei tik yra
galimybė) anksčiau nei numatyta projektų grafikuose.
5. Švietimo ir mokslo ministerija 2011 m. birželio mėn. organizavo esamiems ir būsimiems
projektų vykdytojams renginį, kuriame dalyvavo viešųjų pirkimų specialistai, buvo skaitomas
pranešimas apie viešųjų pirkimų įstatymo naujoves, diskutuojama ir ieškoma geriausių sprendimų,
kurių reikia įgyvendinant projektus.
Švietimo ir mokslo ministerija atidžiai išnagrinėjo UAB „BGI Consulting“ atliktą Švietimo ir
mokslo ministerijos administruojamų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir juos
įgyvendinančių ministerijos programų įgyvendinimo tarpinį vertinimą. Įgyvendinant pateiktą
rekomendaciją – ,,Pagal VP2-1.1.-ŠMM-04-V priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas“ finansinę paramą gavusioms institucijoms, plėtojančioms Integruotų
mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) projektus, pasinaudojus tarptautiniais ekspertais taikyti
mokymus bei kita pagalbą, nukreiptą į mokslo bei verslo ryšių stiprinimą“ – Mokslo studijų
stebėsenos ir analizės centras (toliau – MOSTA) vykdė projektą „Integruotų mokslo, studijų ir
verslo centrų (slėnių) bei Jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos
sukūrimas ir įgyvendinimas", finansuojamą Europos Socialinio fondo lėšomis pagal 2007-2013
metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų
stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę „Viešųjų politikų reformų
skatinimas". MOSTA kartu su paslaugų tiekėjais 2011 m. konsultavo slėnių projektų vykdytojus dėl
projektų veiklų įgyvendinimo. Ekspertai dalyvavo slėnių projektų priežiūros grupių veikloje,
pateikė projektų vykdytojams informaciją apie atviros prieigos centrų veiklą kitose ES šalyse. 2011
m. buvo organizuoti šie žinių perdavimo seminarai: 2011 m. spalio 27 d. seminaras „Slėnių
programų įgyvendinimo stebėsena. Kodėl ji reikalinga ir ką ji apima?“, 2011 m. gruodžio 5 ir 6
dienomis įvyko seminarai projektų vykdytojams, projektų valdymo struktūrų, ministerijų ir
įgyvendinančiųjų institucijų atstovams. Ekspertai kartu su MOSTA parengė projektų vykdytojų
mokymų planus 2012 metams.
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Kita vertinimo rekomendacija – „Įgyvendinti EAVP 1 prioriteto 2 uždavinį ir suplanuoti
priemonę pagal Reglamento Nr. 800/2008 31 str. „Pagalba mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros
projektams“, kurios lėšomis finansuoti įmonių kartu su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų
(slėnių) subjektais vykdomus MTTP projektus, naudojantis priemonių VP2-1.1-ŠMM-04-V ir VP21.1-ŠMM-02-V lėšomis sukurta infrastruktūra ir įranga“ – iš dalies įgyvendinama pagal
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinio VP1-3.1-ŠMM-08-K
priemonę „Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektų vykdymas pagal nacionalinių
kompleksinių programų tematikas“, skatinant minėtos įrangos panaudojimą. Didžiąja dalimi šią
rekomendaciją planuojama įgyvendinti 2014-2020 m. programavimo laikotarpyje, taikant valstybės
pagalbos schemą. Pateikta rekomendacija jau yra įgyvendinama praktikoje – papildyti projekto
finansavimo sąlygų aprašo Naudos ir kokybės vertinimo kriterijai ir metodiniai nurodymai
vertintojams šiomis pastraipomis:
,,- MTTP projekto veiklos remiasi įrangos, įsigytos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros
veiksmų programos 2 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai
tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas“ projektų lėšomis, panaudojimu ;
- MTTP projekto įgyvendinimo metu planuojamas įrangos, įsigytos 2007–2013 m.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos
augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-04-V priemonės „Bendrosios
mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“ projektų lėšomis, parengimas eksploatavimui ir sąlygų
atvirai prieigai sudarymas .“
Atliktas vertinimas buvo naudingas, nes pateikė papildomas rekomendacijas efektyvesniam
lėšų likučių panaudojimo planavimui. Atsilikimą nuo ES fondų lėšų naudojimo plano planuojama
panaikinti 2013 m. Iki laikotarpio pabaigos planuojama panaudoti visas lėšas, skirtas prioriteto
priemonėms.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Siekiant užtikrinti lygias vyrų ir moterų galimybes, vykdant projektų veiklas, į bendruosius
projektų atrankos kriterijus yra įtraukti reikalavimai dėl projektų atitikties lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principams. Atliekant paraiškų dėl projektų finansavimo vertinimą ir (arba)
vykdant projektų įgyvendinimo stebėseną, tikrinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principams, nepažeidžia Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo bei
Lietuvos Respublikos moterų ir vyrų lygių galimybių įstatymo ir neriboja vienodų galimybių
vyrams ir moterims dalyvauti projektuose ir naudotis projektų rezultatais. Papildomų reikalavimų
vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose
prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra numatyta, todėl prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir
moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimo
poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus, nes papildomi reikalavimai, susiję su
informacinės visuomenės plėtra, nėra įtraukti į projektų atrankos kriterijus. Tačiau daugelyje
įgyvendinamų projektų veiklų yra numatyta įsigyti ar atnaujinti informacinę įrangą, užtikrinančią
mokslinių tyrimų atlikimo ir specialistų rengimo kokybę, gerinančią turimą institucijų materialinę
bazę, kurios dėka susipažįstama ir mokomasi valdyti naujas informacines technologijas. Minėta
įranga ne tik atveria naujas galimybes, skatina informacinių ir ryšių technologijų naudojimą
švietimo ir mokslo sektoriuje, bet ir tam tikrų švietimo ir mokslo paslaugų perkėlimą į elektroninę
erdvę.
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Informacinės visuomenės plėtrai poveikį darys ir sėkmingai įgyvendinamas Vilniaus
universiteto projektas „Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms,
moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas (IT NKP INFRA)“, nes šiuo projektu
siekiama atnaujinti Vilniaus universiteto laboratorijų ir kompiuterinių klasių bazinę infrastruktūrą,
įsigyjama naujausia programinė įranga, skatinanti studentus projektuoti ir ją realizuoti; kuriamas
Virtualus mokymosi technologijų centras, bus vykdomi eksperimentiniai tyrimai, kurių metu bus
siekiama juos pritaikyti studijų vykdyme ir nuotoliniame mokymesi. 2011 m. pabaigoje šio projekto
vykdytojai kreipėsi papildomo finansavimo, klausimas bus svarstomas 2012 m. I ketvirtyje.
Kitas labai svarbus informacinei visuomenei projektas yra 2011 m. gruodžio mėn. pasibaigęs
Vilniaus universiteto projektas „Informacinių technologijų atviros prieigos centro sukūrimas“, nes
įgyvendinus šį projektą buvo sukurtas informacinių technologijų atviros prieigos centras, įsigytas
superkompiuteris, kuris užtikrins pažangiausias prieigas prie skaičiavimo resursų ir išplės
informacijos valdymo bei naudojimo galimybes. Centro infrastruktūra galės naudotis studijų
proceso dalyviai, mokslo institucijos, verslo įmonės, informacinių technologijų paslaugos bus
teikiamos ir pavieniams asmenims. Įdiegta įranga (superkompiuteris) tarnaus daugelyje sričių:
- aplinkosaugos srityje – gaminant aukštųjų technologijų produktus leis pakeisti techninį
eksperimentą modeliavimo procedūromis, kas mažins gamybos kaštus ir aplinkos taršą;
- elektroninės sveikatos paslaugų srityje sudarys prielaidas regionuose dirbantiems
gydytojams kokybiškiau nustatyti diagnozes ir gerinti gydymo paslaugų kokybę, optimizuos
sveikatos apsaugos administracines veiklas;
- didelė išteklių dalis bus skirta studijoms ir mokslui, infrastruktūra bus panaudojama pagal
Nacionalinę kompleksinę programą numatomoms atnaujinti ir kurti naujoms tarpkryptinėms
jungtinėms studijų programoms;
- IT specialistų rengimo srityje Centro infrastruktūra labiau atitiks verslo poreikius, prisidės
rengiant tarptautinius standartus atitinkančius specialistus.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
21 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Apskritys
Deklaruotinų ES išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Įgyvendinamų
(regionai)
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
projektų skaičius37
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
(eurais)
Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Mažeikiai
Visaginas

610.346,42
610.346,42
610.346,42
610.346,42
610.346,42
610.346,42
610.346,42

14
14
14
14
14
14
14

Šiuose regionuose nėra universitetų ir mokslinių tyrimų institucijų, todėl Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamo 1 prioriteto įgyvendinami projektai, todėl poveikis regioninei plėtrai
neutralus.
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Švietimo ir mokslo ministerijos administruojamų 1 prioriteto priemonių įgyvendinimo
poveikis darniai plėtrai yra neutralus, tačiau į bendruosius atrankos kriterijus yra įtraukti
37

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali
teikti naudos keliems regionams.
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reikalavimai dėl projektų atitikties darnaus vystymosi principui. Vertinant projektus, yra
atsižvelgiama, ar projektai neprieštarauja Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos nuostatoms.
Specialiuosiuose atitikties atrankos ir Specialiuosiuose prioritetiniuose atrankos kriterijuose nėra
įtrauktų papildomų reikalavimų dėl šio prioriteto įgyvendinimo. Be to, vertinant iš ilgalaikės
perspektyvos, galima teigti, kad visi ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojami projektai, skirti
švietimo ir mokslo infrastruktūrai kurti ir (arba) atnaujinti, prisidės prie darnios plėtros principų
įgyvendinimo, kadangi pagal Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją visuomenės švietimo ir
mokslo plėtra yra vienas pagrindinių darnaus vystymosi įgyvendinimo prioritetų 38 . Tobulinant
švietimo ir mokslo institucijų infrastruktūrą, tikimasi pagerinti švietimo teikiamų paslaugų kokybę,
kuri teigiamai veiktų ekonomikos sektorių plėtrą.
Kaip pavyzdį galime paminėti Aleksandro Stulginskio universiteto įgyvendinamą projektą
„Agrobiotechnologijų, miškininkystės, biomasės energetikos, vandens ir biosistemų inžinerijos
MTEP centrų, aukštojo mokslo studijų ir susijusios infrastruktūros plėtra bei mokslo ir studijų
institucijų reorganizavimas“. Projekto veiklomis sėkmingai siekiama sukurti specializuotą šakinį
integruotą mokslo, studijų ir verslo centrą (slėnį) „Nemunas“, turintį infrastruktūrą, tinkamą žemės,
miškų ir maisto ūkio sektorių viešiesiems ir privatiems tyrimams bei studijoms, taip pat sąlygas
kurti žinioms imlias verslo įmones“. Projekte dalyvaujančios institucijos planuojamose vykdyti
tyrimų kryptyse turi sukaupusios itin didelę mokslinę patirtį, suformuotą pradinę bazę, daug
kvalifikuotų mokslininkų ir pedagogų, todėl Lietuvos žemės ūkio subjektams aktualios inovacijos
šio projekto dėka galėtų pastebimai pagerinti ir susijusių sričių verslo įmonių veiklos rezultatus.
Kadangi žemės ūkio srityje dirbama su specifiniais objektais, minimo projekto dėka siekiama įsigyti
ne tik specifinę, tam tikriems poreikiams pritaikytą įrangą, bet ir tinkamai įrengti patalpas.
Įgyvendinus šį projektą būtų pritraukti aukščiausios kvalifikacijos mokslininkai ir dėstytojai, o tai
pagerins aukščiausios kvalifikacijos specialistų rengimo kokybę.
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Tikėtinas teigiamas prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui. Pagal Švietimo ir mokslo
ministerijos administruojamas priemonę „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros stiprinimas“,
yra kuriamos darbo vietos mokslinių tyrimų srityje. Iki 2011 metų pabaigos jau yra sukurta 13
darbo vietų mokslinių tyrimų srityje. Pagal vykdomus projektus iki periodo pabaigos planuojama
sukurti daugiau kaip 600 darbo vietų mokslinių tyrimų srityje.

Priemonė

22 lentelė. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
Sukurtų darbo vietų Išsaugotų darbo vietų
buvo įtrauktos į
skaičius
skaičius
paramos gavėjų
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma

38

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 11 d.
nutarimu Nr. 1160 (Žin. 2003, Nr. 89-4029, 2009, Nr. 121-5215).
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Bendrosios mokslo
ir studijų
infrastruktūros
stiprinimas

(eurais)
1558946,79

13

-

3.1.1.2. Svarbiausios problemos
Pagrindinės problemos buvo susijusios su vėluojančiomis viešųjų pirkimų procedūromis,
kurias sąlygojo žmogiškųjų išteklių kompetencijos viešųjų pirkimų srityje stoka, viešųjų pirkimų
proceso dalyvių skundai, padidintas visuomenės dėmesys viešiesiems pirkimams.
Siekiant paspartinti lėšų panaudojimą: vykdoma projektų vykdytojų sutartinių įsipareigojimų
stebėsena, kurios metu vertinama, kaip įgyvendinamos suplanuotos veiklos ir įsisavinamos lėšos per
sutartinius 12, 24 ar 36 projekto įgyvendinimo mėnesius. Kartu su VšĮ Centrine projektų valdymo
agentūra organizuojami trišaliai susitikimai su projektų vykdytojais, kurie nesilaiko sutartyse
numatytų įsipareigojimų. Trišalių susitikimų metu taip pat išsiaiškinamos projekto veiklų
įgyvendinimo vėlavimo priežastys ir sudaromi tų priežasčių šalinimo veiksmų planai, aiškinamasi
aplinkybes dėl ko įvyko vieni ar kiti viešųjų pirkimų proceso nesklandumai. Atsižvelgiant į projektų
vykdytojų poreikį, 2011 m. birželio mėn. buvo organizuotas renginys, kuriame buvo pristatomos
viešųjų pirkimų procedūros ir viešųjų pirkimų įstatymo naujovės. Išskirtinais atvejais ministerijos
specialistai konsultuojasi su Viešųjų pirkimų tarnybos specialistais, siekdami išsiaiškinti neigiamų
Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijų pateikimo priežastis. Švietimo ir mokslo ministerija ir VšĮ
Centrinė projektų valdymo agentūra su projektų vykdytojų institucijų vadovais aiškinasi galimybes
ir būdus, kaip pagilinti darbuotojų žinias viešųjų pirkimų srityje, jeigu projekto veiklų vėlavimo
priežastys susijusios su viešųjų pirkimų procesais.
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3.1.2. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas
3.1.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Įgyvendinama 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ (toliau – 1
prioritetas) 3 uždavinį „Padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje“ (toliau – 3
uždavinys) ir 4 uždavinį „Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą mokslinių tyrimų ir technologinės
plėtros srityje“ (toliau – 4 uždavinys), Ūkio ministerija siekia:
- padėti įmonėms tinkamai pasirengti įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau – MTTP) veiklos projektus, įvertinti ir
sumažinti tokios veiklos nesėkmės riziką;
- skatinti šalies įmones investuoti į inovaciniams gaminiams, paslaugoms ar procesams kurti reikalingus taikomuosius mokslinius tyrimus ir
(ar) technologinę plėtrą;
- skatinti įmonių plėtrą ir naujų inovacinių įmonių steigimą investuojant į MTTP infrastruktūros kūrimą ir plėtrą, padedant įmonėms kurti
naujas tyrėjų, technikų (laborantų) ir panašaus aukštos kvalifikacijos personalo darbo vietas;
- skatinti ir spartinti Lietuvos pramonės šakų ir sektorių bendradarbiavimą, didinti Lietuvos pramonės tarptautinį konkurencingumą, šiems
tikslams pasiekti sukuriant reikiamą infrastruktūrą žinių ir technologijų sklaidai užtikrinti;
- stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones
aktyviau plėtoti MTTP ir inovacijų veiklą;
- stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, sukurti veiksmingai žinių ir technologijų sklaidos terpei būtiną infrastruktūrą.
Planuojant EAVP ir nacionalinius strateginius dokumentus MTTP ir inovacijų srityje buvo atsižvelgiama į Lietuvos MTTP ir inovacijų sistemos
rodiklius pagal Suminį inovatyvumo indeksą (Summary Innovation Index).
MTTP srities intervencija nukreipta gerinti verslo investicijų į MTTP rodiklius bei stiprinti MTTP ir inovacijų sistemos paklausos pusę, ir
stiprinti įmonių inovacinį potencialą, todėl intervencija šiuo požiūriu yra tinkama.

75

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
23 lentelė. 3 uždavinys: Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje39
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

409

NA

NA

NA

NA

409

Produkto rodikliai
MTTP projektų
skaičius (įmonių
mokslinių tyrimų ir
technologinės
plėtros veikla)40

41

Pasiekimas

0

0

173

314

Tikslas
Pradinis taškas42

120
42
(2006)
Rezultato rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)

Pasiekimas

0

0

7,20

18,30

36,43

NA

NA

NA

NA

36,43

Tikslas
Pradinis taškas43

57
9,2

24 lentelė. 4 uždavinys: Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

Produkto rodikliai
MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektų skaičius

Pasiekimas44

0

0

14

18

28

NA

NA

NA

NA

28
40

Tikslas

39

Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis.
Nurodomi projektai skirti inovacijų populiarinimo veikloms vykdyti, mokslo ir verslo bendradarbiavimą ir naujų inovatyvių įmonių kūrimąsi skatinti.
41
Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir amdinistravimo sutarčių skaičių. Pasiekimai 2011 m. mažesni 2010 m., nes projektų skaičius pagal pasirašytų sutarčių
duomenis 2010 m. pabaigai sudarė 314 projektų. Tuo tarpu nurodytas projektų skaičius – 430, įvestas per klaidą ir yra taisytinas.
42
2004-2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis.
43
2004-2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis.
44
Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir amdinistravimo sutarčių skaičių.
40
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Rodikliai

2007

Pradinis taškas45

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

11
Rezultato rodikliai

Naujai sukurtų
technologinių įmonių
skaičius46

Pasiekimas

0

0

0

1

51

NA

NA

NA

NA

Tikslas

51
15

Pradinis taškas47

4

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
25 lentelė. 1 prioriteto finansinė pažanga pagal 3 ir 4 uždavinius (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma
Uždaviniai
Iš viso

3 Uždavinys
4 Uždavinys

157.824.599,16
45.342.947,17

ES fondų lėšos

78.277.247,59
33.975.681,87

LR valstybės
biudžeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo
(BF)
9.290.438,45
4.167.250,31

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma
70.256.913,12
7.200.014,99

45

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma
LR valstybės
Projekto
biudžeto lėšos
vykdytojo ir
Iš viso
ES fondų lėšos
iš skiriamo
partnerio (-ių)
finansavimo
lėšų suma
(BF)
68.343.481,95
31.574.595,69
5.509.868,14
31.259.018,12
7.061.417,86
6.295.593,63
159.126,14
606.698,09

2004–2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis
Naujai sukurtų technologinių įmonių skaičius – inovatyvios įmonės, kurių pagrindinė veikla yra kurti, gaminti ir platinti technologinius sprendinius (tame tarpe: įrenginius,
mechanizmus, prietaisus, technologijas, metodus, kompiuterius, kompiuterines programas ir pan.), skirtus naudoti visų pirma gamybos ir paslaugų teikimo procesuose.
47
2004–2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis
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C DALIS. KOKYBINĖ ANALIZĖ

Stebėsenos
rodiklio tipas
1

26 lentelė. 3 uždavinys: Padidinti MTTP veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO
MTTP projektų skaičius
(įmonių mokslinių
tyrimų ir technologinės
plėtros veikla)
REZULTATO
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

3

4

5=4/3

6

7=6/3

162.216.931,47

78.277.247,59

48,25 proc.

31.574.595,69

19,46 proc.

120

409

340,83 proc.

409

340,83 proc.

57

85,30

149,64 proc.

36,43

63,91 proc.

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 3 uždavinį buvo pasirašytos 409 sutartys, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 78,3
mln. eurų. Nepaisant didelio projektų skaičiaus, 3,5 karto viršijančio planą, priimtų įsipareigojimų suma 2011 m. pabaigoje sudarė tik 50 proc. 3
uždaviniui skirtų ES fondų lėšų. Planuojama, kad iki laikotarpio pabaigos visos 3 uždaviniui numatytos lėšos bus sėkmingai įsisavintos:
1. 2011 metų pabaigai buvo vertinamos 105 paraiškos, kuriose nurodyta prašoma finansavimo suma – 54,7 mln. eurų. Nuo 2011 m. gruodžio 7
d. iki 2012 m. gegužės 31 d. galioja tęstinis kvietimas pagal priemonę, skirtą MTTP infrastruktūrai sukurti. Kvietimo suma – 17,6 mln. eurų.;
Numatomos įgyvendinti dvi naujos priemones, pagal kurias numatoma paskirstyti 26 mln. eurų. Viena iš priemonių – „Inočekiai LT“, kurios
tikslas – didinti šalies ūkio konkurencingumą, verslo produktyvumą ir aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį, skatinti smulkiojo ir vidutinio
verslo subjektus (toliau – SVV) vykdyti inovacinę veiklą, skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą, teikiant fiksuotų sumų inovacinius čekiui SVV
subjektams. Iki 2015 m. inovacinius čekius numatoma skirti 350 MTTP projektų ir pritraukti 0,12 mln. eurų privačių investicijų.
2. Nepaskirstytos lėšos bus skirtos įmonių atliekamiems tyrimams bei MTTP infrastruktūros plėtrai.
Vertinant 3 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos rodiklių pasiekimus, atsižvelgiant į sutarčių ir deklaruotinas sumas, tikėtina, kad rodikliai bus
viršyti kelis kartus. Ūkio ministerijos užsakymu atlikto Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių
koordinavimo vertinimo išvadose, kaip viena iš rodiklio pasiekimo perviršio priežastimi, nurodomas nepakankamai ambicingas planavimas.
Iki 2011 metų pabaigos įgyvendinus uždavinio priemones įmonėse buvo:
• sukurta 2.129 tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų;
• mokslo tyrimų įstaigose ir (ar) aukštosiose mokyklose užsakyta MTTP darbų už 2,8 mln. eurų;
• sukurta 117 gaminių, paslaugų ar procesų prototipų.
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27 lentelė. 4 uždavinys: Pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą MTTP srityje
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO

REZULTATO

MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektų skaičius
Naujai sukurtų
technologinių įmonių
skaičius

3

4

5=4/3

6

7=6/3

87.221.095,92

33.975.681,87

38,95 proc.

6.295.593,63

7,22 proc.

40

28

70 proc.

28

70 proc.

15

53

353,33 proc.

51

340 proc.

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 4 uždavinį buvo pasirašytos 28 sutartys, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė tik 40
proc. 4 uždaviniui skirtų ES fondų lėšų. Tikėtina, kad 4 uždaviniui skirtos lėšos bus panaudotos ir stebėsenos rodikliai pasiekti laiku:
1. 2011 metų pabaigoje buvo vertinama 41 paraiška (prašoma finansavimo suma – 81,2 mln. eurų.). 39 paraiškos pateiktos pagal klasterių plėtrai
skirtas priemones, jose prašomo finansavimo suma 60 proc. viršija kvietimo sumą.
2. Esant lėšų sutaupymams (vertinant MTTP srities projektų paraiškas, didelė dalis paraiškų (gali siekti 50 proc.) yra atmetama dėl prastos
kokybės, neatitikimo MTTP, kt. priežasčių), bus skelbiami papildomi kvietimai klasterių plėtros projektams įgyvendinti bei integruotų mokslo, studijų
ir verslo centrų (slėnių) plėtrai.
Užtikrinant klasterizacijos procesą Lietuvoje ir siekiant paspartinti klasterių projektų pradžią, 2011 metų birželio pabaigoje buvo sustabdyti
tęstiniai kvietimai teikti paraiškas pagal klasterių plėtrai skirtas priemones. Iki kvietimo sustabdymo buvo pateiktos 68 paraiškos (prašomas
finansavimas daugiau nei 113 mln. eurų), iš kurių pasirašytos 8 sutartys už 8,5 mln. eurų. Remiantis sutarčių informacija, įgyvendinus klasterių
projektus bus:
• Įgyvendintos 68 klasterio nariams skirtos rinkodaros veiklos;
• Organizuoti 93 klasterio nariams skirti pasidalinimo patirtimi ir panašūs renginiai;
• Pritrauktas 61naujas klasterio narys,
• Klasterio įmonių konsoliduotų MTTP veiklos išlaidos per 3 metus po projekto įgyvendinimo padidės vidutiniškai 52 proc.
Skatinant inovacijų kūrimą, verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų rezultatų komercinimą, pažangių technologijų diegimą, per
2011 metus pasirašytos 6 slėnių infrastruktūros plėtros projektų sutartys, jiems skirtas finansavimas 23,26 mln. eurų ES struktūrinių fondų ir valstybės
biudžeto lėšų.
Įgyvendinus slėnių projektus bus:
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• Paremtų technologijų parko infrastruktūros objektų plotas, 20667 kv. m.
• Sukurti ar išplėtoti 6 technologijų parkai;
• SVV subjektai, įsikūrę paremtuose technologijų parko infrastruktūros objektuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo –102;
Didžioji dalis projektų tik pradėta įgyvendinti, todėl pasiekimų kol kas nėra.
Skatinant verslo ir mokslo bendradarbiavimą bei inovacijų sklaidą, iki 2011 m. pabaigos 2193 įmonės pasinaudojo inovacijų paramos
paslaugomis, sukurta 18 viešo pobūdžio informacijos portalų ar duomenų bazių, įgyvendinta 41 šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų sklaidos
priemonės.
Siekiant stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą kuriant veiksmingą žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti
MTTP ir inovacijų veiklą, skatinti ir plėtoti verslo ir mokslo partnerystę, kaip būtiną šalies pažangos, inovacijų, konkurencingumo didinimo ir gerovės
kūrimo sąlyga Ūkio ministerija 2012 m. planuoja skirti apie 3 mln. eurų projektams, kurių tikslas skatinti verslo ir mokslo partnerystę MTTP ir
inovacijų srityse, žinių komercializavimą ir technologijų perdavimą, skatinti verslo ir mokslo klasterizaciją, prisijungimą prie tarptautinių inovacijų
tinklų bei pristatyti Lietuvoje kuriamas inovacijas tarptautiniu mastu.
Ūkio ministerijos administruojamų priemonių rezultatyvumą geriausiai atskleidžia Ūkio ministerijos užsakymu atlikto Lietuvos mokslo ir verslo
sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimo išvados. Tyrimo metu nustatyta, kad Ūkio ministerijos
administruojamuose 3 ir 4 uždavinių priemonėse sukurti rodikliai ženkliai viršys EAVP numatytus ir nacionalinius priemonių rodiklius. Apibendrinant
kiekybinių tikslų pasiekimo ekstrapoliaciją priemonėse, kurių projektuose vertinimo metu buvo pasiektų rezultatų ir buvo įmanoma atlikti prognozes,
prognozuojama, kad iki 2015 m. gali būti pasiekti šie rezultatai:
- sukurta 619 naujų gaminių, paslaugų ar procesų prototipų;
- pateiktos 27 patentinės paraiškos;
- sukurtos 53 naujos technologinės įmonės;
- iš viso apie 1400–2150 įmonių pasinaudos priemonių finansuojamų projektų suteiktomis inovacijų paramos paslaugomis. Šių paslaugų
suteikimo pasėkoje bus sukurti nauji indėlio, produkto ir elgsenos papildomumo rodikliai.
- sukurta/išsaugota apie 4000 terminuotų darbo vietų, o per trejus metus po projekto įgyvendinimo gali būti sukurta apie 700–1800 naujų
ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietų.
Atlikta Ūkio ministerijos priemonių lėšų pasiskirstymo analizė parodė, kad apytiksliai net 76 proc. 2008–2011 m. laikotarpiu įgyvendintiems
projektams skirtų lėšų panaudotos remti projektus, priskirtinus „proveržio“ kryptims. Išskirtinos šios proveržio kryptys, gavusios didžiausią paramos
dalį:
informacinės ir ryšių technologijos (34,1 mln. eurų arba 23,8 proc. skirtų lėšų);
biotechnologijos (23,1 mln. eurų arba 16,2 proc. skirtų lėšų);
ateities energetika (12,8 mln. eurų arba 8,9 proc. skirtų lėšų);
elektrinės ir optinės įrangos gamyba (11,3 mln. eurų arba 7,9 proc. skirtų lėšų).
Kitoms sritims skirta parama svyravo tarp 4,3 proc. (gerovės ir sveikatingumo sritys) ir 0,8 proc. (tekstilės gaminių gamyba) visų lėšų.
Vertinant Ūkio ministerijos priemonių poveikį, vertintojai (Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo efektyvumo bei finansavimo
galimybių koordinavimo vertinimas) pažymėjo, kad Ūkio ministerijos intervencijos MTTP ir inovacijų skatinimo srityje turės esminės teigiamos įtakos
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MTTP ir inovacijų politikos įgyvendinimui. Didžiausia tikėtina priemonių įtaka skatinant indėlio ir produkto papildomumą – pritraukiant naujas
privačias investicijas į MTTP ir inovacijų projektus, kuriant ir tobulinant naujus produktus bei paslaugas.
Kito Ūkio ministerijos užsakymų atlikto vertinimo (Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų
ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas) ataskaitoje, aprašant Ūkio ministerijos MTTP sektoriaus priemonių tinkamumą, nurodoma, kad 2007–
2013 m. Ūkio ministerijos intervencija MTTP administracinėje srityje labiausiai pasireiškia didinant MTTP veiklos intensyvumą ir efektyvumą
privačiame sektoriuje. Tinkamai identifikuotos verslo sektoriaus silpnybės MTTP srityje, priemonių intervencijos atitiktis ES prioritetams, aukštas
suderinamumas su nacionaliniais strateginiais dokumentais šioje srityje bei didelis šių priemonių paklausos lygis iš verslo pusės leidžia teigti, kad
MTTP veiklos skatinimo priemonės yra tinkamos. Nepaisant to, kad pasaulio ekonomikos ir finansų krizė finansavimo periodo pradžioje apsunkino
verslo investicines galimybes, svarbu akcentuoti aukštą MTTP priemonių investicijų poveikį tiek trumpuoju, tiek ilguoju periodu, kas papildomai
sustiprina išvadas dėl tinkamumo, siekiant strateginių tikslų bei sprendžiant trumpalaikes su krizės padariniais susijusias problemas.
Abejų Ūkio ministerijos užsakymų atliktų vertinimų (Ūkio ministerijos užsakymu atlikto Lietuvos mokslo ir verslo sričių bendradarbiavimo
efektyvumo bei finansavimo galimybių koordinavimo vertinimas ir Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių
fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas) metu buvo gautos vertingos MTTP sektoriaus plėtros įžvalgos dėl Ūkio ministerijos
vykdomos politikos MTTP srityje bei administruojamų priemonių aktualumo pasikeitusiai ekonominei situacijai, pateiktos rekomendacijos.
Atsižvelgiant į tai, kad vertinimai buvo baigti tik 2011 m. gruodžio mėnesį, o patys vertinimai atlikti programavimo laikotarpio viduryje, pateiktos ir
priimtinos rekomendacijos nėra skirtos dabartinio laikotarpio priemonių įgyvendinimui ir bus naudojamos pasirengimui 2014–2020 m. programavimo
laikotarpiui.
Vertinimo projektų ataskaitos yra skelbiamos internetinėse svetainėse www.esparama.lt ir www.ukmin.lt.
Pagal 3 ir 4 uždavinį sėkmingai įgyvendinamų projektų pavyzdžiai
28 lentelė. Įmonių įgyvendinami MTTP projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

PrototypeFW: Naujos kartos kėbulo,
SCHMITZ CARGOBULL BALTIC, UAB
433586.94
131010.26
priekabos ir puspriekabės linijos produktų
prototipų sukūrimas
Projekto
Projekto tikslas – stiprinti Schmitz Cargobull Baltic, UAB konkurencingumą, eksporto apimtis, sukuriant naujos kartos kėbulų
aprašymas
su pilnai atsidarančia šonine siena ir inovatyvios konstrukcijos važiuokle produktų liniją. Identifikuota galimybė kurti
specializuotus naujos kartos transporto gaminius:
• SKO – puspriekabę su pilnai atsidarančia šonine siena;
• MKO – izoterminį kėbulą, montuojamą ant porėmio, su pilnai atsidarančia šonine siena;
• AKO – priekabą su izoterminio kėbulo pilnai atsidarančia šonine siena. Sukurti gaminiai leis įmonei užimti esančią nišą.
Gaminiai būtų parduodami Lietuvos ir užsienio rinkose. Naujos kartos SKO modelis planuojamas gaminti ant važiuoklės, kuri
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Rodiklis

Reikšmė

bus surenkama Schmitz gamykloje Panevėžyje, planuojami technologiniai patobulinimai bus lengviau realizuojami gamybos
procese, suteiks priekaboms daugiau stabilumo. Planuojama SKO, AKO, MKO sukurti konstrukcija leis vežti pavojingus
krovinius keliais pagal Europo sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (ADR) reikalavimus, kas yra
inovacija rinkoje.
Tyrėjai ir pagalbinis
MTTP projektai
Sukurti gaminių,
Sukurta ilgalaikių
Pritraukta privačių
personalas, atlikę
(skaičius)
paslaugų ar procesų
tyrėjų ir pagalbinio
investicijų (mln. litų)
darbus, skirtus projekto
prototipai (koncepcijos) personalo darbo vietų
MTTP veiklai atlikti
(skaičius)
per 3 metus po projekto
(skaičius)
įgyvendinimo
(skaičius)
25
1
3
1
3,48

Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Didelės galios diodais žadinamų ir
Ekspla, UAB
684.118,40
286.291,13
skaidulinių industrinių lazerių mokslinių
tyrimų laboratorijų su aukšto švaros lygio
patalpomis įrengimas
Projekto
Projekto metu sukurta UAB „Ekspla“ didelės galios diodais žadinamų ir skaidulinių industrinių lazerių MTTP infrastruktūra.
aprašymas
Dviejų laboratorijų patalpose įrengta ISO7 švarumo klasės zona ir sukurtos penkios kokybiškai naujos tyrėjų (šviesos fizikų)
darbo vietos, aprūpinant jas modernia įranga. Naujai įrengtoje testavimo laboratorijoje bus vykdomi lazerių ilgalaikio stabilumo
tyrimai naudojant: termokamerą, vibrostendą ir elektromagnetinio suderinamumo matavimo stendą.
Rodiklis

MTTP projektai
(skaičius)

Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Reikšmė

1

1

Sukurta ilgalaikių
tyrėjų ir pagalbinio
personalo darbo vietų
per 3 metus po projekto
įgyvendinimo
(skaičius)
5

Įmonės MTTP veiklos
išlaidų augimas per 3
m. po projekto
įgyvendinimo
(procentai)
50

29 lentelė. Verslo ir mokslo bendradarbiavimo projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas
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Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur
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Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras 1.102.315,51
866.739,17
(slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir
technologijų perdavimo centro ir jo
infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros
prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo
technologijų modeliavimo laboratorijos
steigimas
Projekto
Projekto atsiradimą lėmė viešųjų inovacijų paramos paslaugų poreikis (nulemtas dėl aukštos kokybės vaisių ir daržovių produktų
aprašymas
paklausos, sparčios naujų, išskirtinės kokybės maisto produktų plėtros) bei atitinkamos infrastruktūros (šioms paslaugoms teikti)
trūkumas. Sodininkystės ir daržininkystės instituto bazėje yra sukauptas didelis selekcininkų, biotechnologų, genetikų, fiziologų,
imunologų, agrotechnikų, augalų apsaugos, vaisių ir daržovių laikymo bei perdirbimo mokslo potencialas. Todėl čia yra
palankiausios sąlygos plėtoti vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo, šių technologijų perdavimo ir susijusių
viešųjų paslaugų teikimo infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu Sodininkystės ir daržininkystės instituto bazėje būtų atlikta
rekonstrukcija ir įrengta atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorija, sumontuota
technologiniam procesui reikalinga bazinė įranga, aprūpinta laboratoriniais ir technologiniais baldais.
Rodiklis

Paremtų technologijų parko
infrastruktūros objektų
plotas (M²)

MTTP ir inovacijų aplinkos
gerinimo projektai (skaičius)

Sukurti ar išplėtoti
technologijų parkai
(skaičius)

Reikšmė

1900

1

1

Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Smulkaus ir vidutinio verslo
subjektai, įsikūrę paremtuose
technologijų parko infrastruktūros
objektuose per 3 metus po projekto
įgyvendinimo (skaičius)
2

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Technologijų perdavimo centro plėtros 2-as Viešoji įstaiga „Saulėtekio slėnis“
450.977,47
418.440,69
etapas (toliau – TPC2)
Projekto
TPC2 yra vienintelė Slėnio mokslo institucijų iniciatyva, siekianti sukurti efektyvią technologijų perdavimo sistemą iš mokslo
aprašymas
institucijų Lietuvos verslo įmonėms. Projekto tikslas – prisidėti prie sąlygų Lietuvos verslo įmonių inovatyvumui,
konkurencingumui ir gebėjimui vystyti MTTP veiklą gerinimo. Tikslinės grupės: besisteigiančios/veikiančios
inovatyvios/aukštųjų ir vidutiniškai aukštų technologijų įmonės. Pagrindinės sprendžiamos problemos: žemas Lietuvos verslo
įmonių inovatyvumo lygis, maža aukštųjų technologijų sektoriaus dalis, mokslo ir verslo bendradarbiavimo trūkumas. Tikslinių
grupių poreikiai, atliepiami projekto metu: žinių apie inovacijas ir MTTP veiklą trūkumas; partnerių inovacijoms iš mokslo
sektoriaus trūkumas; kūrybiškumo, inovatyvumo trūkumas; mokslo orientacijos į verslo poreikius trūkumas. Poreikiai buvo
tenkinami MTTP veiklos, inovatyvumo, kūrybiškumo populiarinimo, mokslo ir verslo bendradarbiavimo aktyvinimo, naujų
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inovatyvių įmonių steigimo ir plėtros skatinimo bei inovacijų paramos paslaugų (konsultacijų) priemonėmis. Projektas
inovatyvus, nes siūlė nestandartinius besikuriančių/naujų inovatyvių verslo įmonių konsultavimo metodus, kurie nėra naudojami
Lietuvoje, pvz., naujų produktų rinkodaros konsultacijos buvo vykdomos glaudžiai dirbant su inovatyvios idėjos autoriumi ir
pasitelkiant verslo ir mokslo specialistus, kurie padėjo įvertinti idėjos komercializavimo potencialą ir naudą visuomenei.
Rodiklis

Reikšmė

Įgyvendintos
šiuolaikiškų
technologijų ir
inovacijų sklaidos
priemonės (skaičius)
4

Projekto pavadinimas

Sukurti viešo pobūdžio
informacijos portalai ar
duomenų bazės
(skaičius)

MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektai (skaičius)

Įmonės,
pasinaudojusios
inovacijų paramos
paslaugomis (skaičius)

Sukurtos naujos
technologinės įmonės
(skaičius)

3

1

100

1

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

IKT48 ir BIO49 technologijų parkų ir įmonių Viešoji įstaiga Visorių informacinių
9.439.377,28
6.311.722,66
„plyno lauko“ investicijų teritorijos
technologijų parkas
inžinerinių tinklų ir susisiekimo
komunikacijų įrengimas bei IKT verslo
inkubatoriaus ir technologijų centro statyba
ir įrengimas
Projekto
Visorių informacinių technologijų parkas (toliau – VITP) – besikuriantis žinių ekonomikos branduolys IKT srityje. Dabar
aprašymas
Visoriuose dirba 700 IKT specialistų, 20 proc. paslaugų eksportuojama. 2007 m. VITP atlikus rinkos analizę, paaiškėjo, kad 69
įmonės norėtų įsikurti VITP, jei būtų sukurta reikalinga infrastruktūra. Bendras poreikis nuomojamam plotui – 50 000 kv.m.
Šiuo projektu siekiama bent dalinai patenkinti tokį poreikį.VITP taip pat inicijavo INFOklasterio steigimąsi Visoriuose. Jame
dalyvaus su kapitalinėmis investicijomis į gamybos priemones susijusios įmonės. VITP siekdamas sukurti palankią
infrastruktūrą IKT ir BIO įmonių steigimui ir plėtrai, sudaryti prielaidas naujų technologijų kūrimui ir mokslo rezultatų
komercializacijai, sukurti sąlygas verslo bei mokslo integracijai, planuoja įgyvendinti projektą, kurio metu bus sukurta parko
plėtrai reikalinga infrastruktūra: įrengti lauko inžineriniai tinklai („plyno lauko“ investicijos), atlikti pastato statybos ir įrengimo
darbai, įrengtos biurų, verslo inkubatoriaus patalpos, auditorinės salės ir pasitarimų kambarių patalpos. Ilgalaikėje perspektyvoje
VITP matomas kaip konkurencingas žinių ekonomikos branduolys, galintis pritraukti įvairios kilmės investicijas į aukštų
technologijų produktų ir paslaugų kūrimą, koncentruojantį aukštųjų technologijų žinias bei kuriantį kvalifikuotų specialistų
darbo vietas, generuojančias didesnę pridėtinę vertę regionui ir šalies ekonomikai.
48
49

IKT – informacinės ir komunikacinės technologijos.
BIO – biotechnologijos, inovatyvios medicinos ir farmacijos technologijos.
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Rodiklis

MTTP ir inovacijų
aplinkos gerinimo
projektai (skaičius)

Investicijoms parengto
mokslo, studijų ir
verslo centro (slėnio)
teritorijos plotas (ha)

Paremtų technologijų
parko infrastruktūros
objektų plotas (M²)

Reikšmė

1

6,83

7 300

Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Sukurti ar išplėtoti
technologijų parkai
(skaičius)

1
Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Smulkaus ir vidutinio
verslo subjektai, įsikūrę
paremtuose
technologijų parko
infrastruktūros
objektuose per 3 metus
po projekto
įgyvendinimo
(skaičius)
20
Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Kalbos, semantinių, verslo modeliavimo
Kauno aukštųjų ir informacinių
557.959,46
521.544,25
technologijų inovacijų žinių teminis tinklas
technologijų parkas
verslo aplinkos gerinimui
Projekto
Sukurti žinių apie inovacijas kalbos technologijų srityje teminį tinklą inovacinių sprendimų pagrįstumui didinti. Tai gerins
aprašymas
kalbos, semantikos, verslo modeliavimo technologijų taikymo aplinką. Tinklas tarnaus inovacijų žinių inventorizavimui,
sisteminimui, efektyviai paieškai, analizei ir sklaidai. Numatomas tinklo tęstinumas kalbos ir kitose aukštųjų technologijų
srityse. Projektas tiesiogiai tenkins Inogeb LT-1 priemonės tikslus. Tinklas aprėps ir tarpusavy susies ES ir Lietuvos politikos,
teisinės bazės, plėtros programų, kalbos technologijų projektų, publikacijų, autorių, ekspertų, rizikos kapitalo, investuotojų,
interneto išteklių duomenis inovacijų aspektu bei metodinę medžiagą, standartus, publikacijas ir kt. semantinių ir verslo
modeliavimo technologijų taikymui. Teminis tinklas bus viešai prieinamas per jo portalą. Bus suteikta inovacinė parama
steigiamai teminių tinklųir verslo modeliavimo sprendimų kūrimo įmonei bei kitoms šalies kalbos technologijų įmonėms.
Teminis tinklas kuriamas, taikant pasaulyje plintančią semantinę Topic Maps (ISO/IEC 13250:2003) technologiją, atspindinčią
naujausias modernių žinių valdymo metodų kūrimo tendencijas; tai yra Semantic Web technologijos dalis, žinių pateikimo ir
keitimosi standartas su svarbiu jų randamumo užtikrinimo aspektu. Žinių tinklu faktai (topics), išreiškiami esybėmis
(occurencies), bus ryšiais (associations) susiejami tarpusavyje, tai užtikrins labai efektyvų jų randamumą. Ši technologija
taikoma Norvegijos valstybinių įstaigų portaluose, daugelyje kitų valstybinių ir privačių pasaulio įstaigų.
Veiklos žodyno ir taisyklių semantikos (SBVR) standartas suteikia abstrakčius formalius pagrindus veiklos taisyklių
modeliavimui, yra idealus įrankis verslo modelių aprašymui informacinėms sistemoms suprantamu būdu.
Projekte abi šios semantinės technologijos bus susiejamos, tuo sukuriant reikšmingą sinergetinį efektą praktiniams
novatoriškiems semantikos taikymams.
Rodiklis
Įgyvendintos
Sukurti viešo pobūdžio
Įmonės,
Teikiamų inovacijų
Sukurtos naujos
šiuolaikiškų
informacijos portalai ar
pasinaudojusios
paramos paslaugų
technologinės įmonės
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Reikšmė

technologijų ir
inovacijų sklaidos
priemonės (skaičius)
4

duomenų bazės
(skaičius)

inovacijų paramos
paslaugomis (skaičius)

1

12

paklausos padidėjimas
per 2 metus po projekto
(procentai)
100,00

(skaičius)

2

30 lentelė. Klasterių plėtros projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Lazerinių ir inžinerinių technologijų
Viešoji įstaiga „Fizikos instituto mokslo ir
3.230.347,32
1.271.891,22
klasterio mokymo ir tyrimų centro
technologijų parkas“
infrastruktūros sukūrimas
Projekto Lazerinės technologijos yra viena prioritetinių MTTP krypčių daugelyje išsivysčiusių valstybių. Inžinerinė pramonė 2008 m.
aprašymas
sukūrė 3,7% Lietuvos BVP, eksportavo apie 60% produkcijos, tačiau ji susiduria su žemo gamybos produktyvumo problema.
Lazeriai ir jų technologijos tampa labai svarbiu faktoriumi modernizuojant Lietuvos inžinerinę pramonę. Įgyvendinus projektą,
t.y. sukūrus reikalingą infrastruktūrą, klasterio nariai kurtų platesnio masto inovacijas, kurios suteiktų rimtą pagrindą pasauliniam
konkurencingumui pasiekti. Lazerinių technologijų sektoriui norint įgyvendinti numatytus valstybės planus, reikia suvienyti
verslo ir mokslo jėgas bei nukreipti dideles investicijas, todėl pareiškėjas subūrė į klasterį bendroves UAB „Arginta“, UAB
„Eksma“, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Optika“, UAB „Optonas“, UAB „Optolita“, UAB „Progresyvūs verslo
sprendimai“, VŠĮ „Intechcentras“ bei VMTI Fizinių ir technologijos mokslų centrą, kurie, veikdami JVS pagrindu, dalyvaus
įgyvendinant projektą. Klasterio Mokymo ir tyrimų centro infrastruktūroje pagrindinės veiklos bus susijusios su lazerinių
įrenginių kūrimu ir gamyba. Mokymų ir tyrimų infrastruktūroje taip pat planuojamos tikslinės doktorantūros studijos bei
mokymai reikiamų kompetencijų ugdymui, įgalinančios įmones vystyti ir įgyvendinti inovatyvias idėjas ir spartinti įmonių
kuriamos pridėtinės vertės augimą bei tarptautinį konkurencingumą. Projektu siekiama sukurti tinkamą infrastruktūrą, kuri
sudarytų sąlygas lazerinių ir inžinerinių technologijų sektoriaus sėkmingai plėtrai tarptautiniame lygyje, įskaitant ir naujų
specialistų, kurie bus tikrai reikalingi plečiantis Lietuvos lazerių ir šviesos technologijų bei inžinerinės pramonės sektoriams,
kvalifikuotą rengimą.
Sukurtos
MTTP centro
Mokymo
Sukurti ir
Sukurti ir
MTTP ir
tyrėjų ir
paslaugomis
Mokymo
centre
veikiantys
pagalbinio pasinaudojusios
tobulinę
veikiantys
inovacijų
Pritraukta
centre
klasterių
klasterių
aplinkos
personalo
per 3 metus po
vykdomos
kvalifikaciją
privačių
MTTP
Rodiklis
mokymo ir
gerinimo
investicijų
darbo vietos
projekto
mokymo
per 3 metus
infrastruktūros
tyrimų centrai
projektai
(mln. eurų)
įsteigtuose
įgyvendinimo
programos
po projekto
vienetai
(skaičius)
(skaičius)
tyrimų
įmonės
(skaičius)
įgyvendinimo
(skaičius)
centruose
(skaičius)
klasterio
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(skaičius)

Reikšmė

1

1

1

1,96

87

12

10

3

įmonių
darbuotojai
(skaičius)
27

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

19 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių ES lėšų įgyvendinimo analizė 2011 m. (mln. eurų/proc.)
1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
249,4 (100% )
250

200

112,3 (45,0% )

150

100

37,9 (15,2% )
50

0
Suplanuota VP
programoje ES lė šų

Paskirstyta pagal
Deklaruotina EK ES lėšų
pasirašytas sutartis ES
lė šų

Iki 2011 m. pabaigos pagal 3 ir 4 uždavinio įgyvendinimo priemones:
• gautos 1076 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 428 mln. eurų;
• vertinamos 146 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 135,9 mln. eurų;
• pasirašytos 437 sutartys, pagal kurias projektams skirto finansavimo suma – 112,3 mln.
eurų;
•

išmokėta lėšų – 38,1 mln. eurų (per 2011 metus – 18,7 mln. eurų).

Informacija apie lėšų įsisavinimo spartą bei priemones, spartai pagerinti, pateikta kokybinės
analizės dalyje.
Sutarčių pasirašymo lygį sąlygojo ilgas paraiškų vertinimo procesas ir didelis atmestų
paraiškų skaičius, lėšų deklaravimą - viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis susiję skundai bei
teisminiai procesai, silpni administraciniai gebėjimai. Pažymėtini keli faktoriai, turėję didžiausią
įtaką vertinimui:
1. MTTP infrastruktūros atskyrimas nuo gamybinės infrastruktūros, ypač kai tas pats
įrenginys gali būti priskiriamas ir MTTP, ir gamybinei infrastruktūrai. Pareiškėjai dažnai numato
įsigyti MTTP tikslams per daug galingą ar našią įrangą. Tokių paraiškų vertinimui yra samdomi
išorės ekspertai. Atitinkamos srities ekspertų paieška ir jų vertinimas dažnai užtrunka. Kaip
problemų sprendimo būdas pasirinktas – sutarties su Lietuvos Mokslo Taryba nutraukimas dėl
terminų nesilaikymo ir naujo atviro supaprastinto viešojo konkurso organizavimas 5 atskiroms
mokslo sritims (fizinių mokslų, biomedicinos mokslų, technologijos mokslų, socialinių mokslų ir
žemės ūkio mokslų), pasirašant preliminariąsias sutartis, siekiant užtikrinti, kad vertinimo metu
būtų galima greitai pasiteklti reikiamos kvalifikacijos išorės ekspertus.
2. Nepakankama paraiškų kokybė, neparengti būtini techniniai dokumentai. Sprendžiant šias
problemas, organizuoti mokymai pareiškėjams ir projekto vykdytojams. Apie paraiškų parengimo
trūkumus informuojamos regionų plėtros tarybos, kad būtų atsižvelgiama nustatant paraiškų
pateikimo terminus. Numatytas viešųjų pirkimų mokymų ciklas.
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20 paveikslas. 1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas 2011 m.
(mln. eurų/proc.)
1 prioriteto 3 ir 4 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.

58,3 (100%)
65

37,9 (64,9%)
45

25

5
ES fondų naudojimo plano kritinis
lygis

Įvykdymas

2011 m. spalio 18 d. raštu Nr. (19.4-52)-3-5529 Ūkio ministerija pateikė Finansų ministerijai
prašymą leisti virškontraktuoti 4 proc. priemonės „Intelektas LT“ įgyvendinimui numatytą ES lėšų
sumą.
Iki 2012 m. gegužės 31 d. galioja tęstinis kvietimas teikti paraiškas, pagal kurį numatyta
paskirstyti 17,57 mln. eurų. Kvietimo suma gali būti padidinta, įvertinus gautų paraiškų kokybę bei
tinkamumą finansuoti, tokiu būdu paskirstant dalį/visą turimą prioriteto lėšų likutį. Siekiant
paspartinti lėšų įsisavinimą, atliekami inovacijų viešinimo veiksmai, stengiamasi paspartinti gautų
paraiškų vertinimą.
Planuojama, kad iki 2012 m. pabaigos plano vykdymas sudarys 79,16 proc., iki 2013 m.
pabaigos – 99,80 proc., iki 2014 m. pabaigos – 100,78 proc., iki 2015 m. pabaigos – 100,00 proc.
Visos numatytos lėšos bus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos.
D DALIS. HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Įgyvendinant 3 ir 4 uždavinius, poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Įgyvendinant 3 ir 4 uždavinius, poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
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3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai

31 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Apskritys
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
Įgyvendinamų
projektų skaičius50
(regionai)
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
(eurais)
1.606.027,04
Alytaus
150
693.745,25
Marijampolės
149
542.788,85
Tauragės
145
607.373,93
Telšių
146
736.593,97
Utenos
148
747.773,95
Mažeikiai
149
598.800,34
Visaginas
147
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos tam tikrų regionų
plėtrai, todėl poveikis regioninei plėtrai yra neutralus. Tačiau, siekiant paskatinti probleminėse
teritorijoje ir regioniniuose augimo centruose įgyvendinamus projektus, 3 uždavinio projektų
finansavimo sąlygų kai kuriuose aprašuose yra nustatytas prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį
didesnį balai suteikiami projektams, kurie įgyvendinami savivaldybėje, LRV pripažintoje
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regioninės
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje LRV 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575
(Žin., 2005, Nr. 66-2370).
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Ūkio ministeriją administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį darniai
plėtrai įgyvendinimui: mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtra, naujų technologių diegimas,
bendradarbiavimas su socialiai atsakingu verslu ir socialios partnerystės skatinimas, kt. Todėl
prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką socialinių bei ekonominių problemų sprendimui, o
įgyvendinami projektai nepažeidžia aplinkosauginių reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų
regionų plėtros srityje.
Teikiant paraiškas projektams, įgyvendinamiems 3 ir 4 uždavinius, pareiškėjai turi pateikti
išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą Lietuvos ekonomikos plėtrai:
paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės
šakų (sektorių) plėtrai ir tarptautiniam konkurencingumui.
Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai nurodyti
sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje.
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma

50

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali
teikti naudos keliems regionams.
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7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
32 lentelė. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
Sukurtų darbo vietų
Išsaugotų darbo
Priemonė
paramos gavėjų
skaičius
vietų skaičius
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
Intelektas LT
45.533.368,6
201651/8752
Intelektas LT+
16.804.981,8
2653
Lentelėje pateikta informacija paremta stebėsenos rodiklių „Tyrėjų ir pagalbinio personalo
darbuotojų, kurie atliko darbus, skirtus projekto MTTP veiklai atlikti per projekto įgyvendinimo
laikotarpį“ ir „Sukurta darbo vietų MTTP srityje“ įgyvendinimo duomenimis.
3.1.2.2. Svarbiausios problemos
Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje už 2010 m. nebuvo pateikta rekomendacijų,
susijusių su 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimu.
2010 m. valstybinio finansinio (teisėtumo) audito nedidelės svarbos pastebėjimuose ir
rekomendacijose pateiktą rekomendaciją – „Neužtikrinamas LRVN 1225 114 p. reikalavimo dėl ES
struktūrinės paramos administravimo procedūrų vadovo atitikties šiame punkte nurodytiems teisės
aktams laikymasis“, Ūkio ministerija turi įgyvendinti iki 2012 m. kovo 30 d., atliekant procedūrų
vadovo keitimą.
Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimui, yra pateikiamos
Kokybinės analizės dalyje.
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Tyrėjų ir pagalbinio personalo darbuotojų, kurie atliko darbus, skirtus projekto MTTP veiklai atlikti per projekto
įgyvendinimo laikotarpį, skaičius.
52
Tiesiogiai dėl projekto įgyvendinimo sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos (per 3 metus po
projekto įgyvendinimo). Vidutinis tyrėjų ir pagalbinio personalo skaičius trečiaisiais finansiniais metais nuo projekto
pabaigos ir apskaičiuotas remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus
apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126
(Žin., 2008, Nr. 38-1408).
53
Tiesiogiai dėl projekto įgyvendinimo sukurtos ilgalaikių tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos (per 3 metus po
projekto įgyvendinimo). Vidutinis tyrėjų ir pagalbinio personalo skaičius trečiaisiais finansiniais metais nuo projekto
pabaigos ir apskaičiuotas remiantis Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus
apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-126
(Žin., 2008, Nr. 38-1408).
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3.2. 2 prioritetas „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“
Ūkio ministerija, įgyvendindama 2 prioritetą „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“, siekia:
skatinti įmonių investicijas, kuriomis didinamas jų darbo našumas ir eksportas ar pradedama naujų produktų gamyba;
MVĮ diegti informacines technologijas ir sudaryti palankias sąlygas jų darbo našumui ir eksportui didinti;
skatinti mažas ir vidutines įmones diegti šiuolaikiškus vadybos metodus ir valdymo sistemas, tuo sudaryti palankias sąlygas įmonių darbo
našumui ir eksportui didinti;
skatinti įmones aktyviau ieškoti užsienio partnerių ir didinti pardavimą užsienio rinkose;
didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies
įmonėms;
skatinti naujų menų inkubatorių kūrimą ir plėtrą – sudaryti palankias sąlygas steigti SVV subjektus, juos plėsti, didinti jų gyvybingumą;
sudaryti sąlygas didinti šalies įmonių gyvybingumą, tarptautinį konkurencingumą, skatinti verslumą, pritraukti į Lietuvą geros kokybės
užsienio investicijų, kurti ilgalaikį ir nuoseklų Lietuvos – palankios verslui ir investicijoms valstybės – ekonominį įvaizdį;
gerinti SVV subjektų priėjimą prie išorinio finansavimo šaltinių, taip skatinti naujų verslų kūrimąsi, įmonių produktyvumo didėjimą;
mažinti finansų įstaigų reikalaujamo užstato ar pradinių įnašų finansinę naštą SVV subjektams – iš finansų įstaigų pritraukti (gauti) finansavimą, kurio
reikia verslui pradėti ar plėtoti, skatinti įmonių verslo steigimąsi ir veikiančių SVV subjektų produktyvumo didėjimą;
palengvinti SVV subjektų, finansų įstaigoms grąžinančių paskolas ar vykdančių lizingo (finansinės nuomos) sutartyse nustatytus
įsipareigojimus, finansinę naštą ir papildomai skatinti įmonių plėtrą;
sukurti ir (ar) išplėtoti pramoninių parkų infrastruktūrą, tuo sudaryti sąlygas pritraukti tiesioginių užsienio investicijų.
Planuojant 2 prioriteto priemones, Ūkio ministerija pagrindinį dėmesį skyrė konkurencingumo didinimui ir verslo aplinkos gerinimui:
plėtojant šalies aukštąsias ir vidutiniškai aukštas technologijas;
pritraukiant viešojo ir privataus sektorių investicijas;
plėtojant inovatyvią tradicinę pramonę;
vystant naujas ūkio sritis;
gerinant Lietuvos investicinę aplinką;
skatinti užsienio investicijas, į didelės pridėtinės vertės gamybą ir paslaugas.
didinti verslo plėtros finansavimo galimybes.
3.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamo EAVP 2 prioriteto įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis
fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
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A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
33 lentelė. 1 uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą54
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

984, iš jų:
773 (MVĮ)

NA

NA

NA

NA

984, iš jų:
773 (MVĮ)

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

55

Pasiekimas

0

0

606
(iš jų 484
MVĮ)

737
(iš jų 544
MVĮ)

300, iš jų:
250 (MVĮ)

Tikslas
Pradinis taškas

51
(2006)56
Rezultato rodikliai

Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)57

Pasiekimas

0

0

44,20

85,6

152,46

NA

NA

NA

NA

Tikslas

152,46
173

Pradinis taškas58

98

34 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

33

NA

NA

NA

NA

33

Produkto rodikliai
Verslo aplinkos

Pasiekimas60

0

0

6

12

54

Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis.
Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
56
Tik mažos ir vidutinės įmonės.
57
Pareiškėjo indėlis į tinkamas ir netinkamas išlaidas (privatus įnašas).
58
2004–2006 m. ES struktūrinės paramos programavimo laikotarpis.
59
Paslaugų verslui struktūros išplėtojimas ir kokybės gerinimas.
60
Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių
55
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Rodikliai
gerinimo projektų
skaičius59

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tikslas
Pradinis taškas

Iš viso
120

39
(2006)
Rezultato rodikliai

Struktūrinių fondų
lėšomis paremtuose
inkubatoriuose
veikiančių įmonių
skaičius61

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0
70

20

35 lentelė. 3 uždavinys: Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

2903

NA

NA

NA

NA

290364

Produkto rodikliai
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų
SVV subjektų62
skaičius63

Pasiekimas

0

0

422

1920

5690

Tikslas
Pradinis taškas

346
(2006)
Rezultato rodikliai

61

ES struktūrinės paramos lėšos buvo skiriamos menų inkubatorių plėtrai. Menų inkubatorius – tai pelno nesiekiantis viešasis juridinis asmuo, kurio veiklos tikslas – naudojantis
turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno kūrėjus, jų grupes ir su menu susijusius verslus (kūrybinė industrija) plėtojančius asmenis vienoje
erdvėje ir taip sudaryti sąlygas menininkams kurti ir pristatyti publikai savo darbus, pradėti nuosavą verslą, plėtoti su menu susijusius verslus, skatinti bendruomenę aktyviau
dalyvauti kultūriniame gyvenime.
62
SVV subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė arba verslininkas, atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1988, Nr. 109-2993;
2007, Nr. 132-5354) nustatytas sąlygas.
63
Finansų inžinerijos 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 arba SVV subjektas, kurio paskolai suteikta garantija pagal garantijų fondo priemonę.
64
Duomenys pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Priežiūros komitetų nepatvirtintų 2011 m. ataskaitų duomenimis.
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Rodikliai
Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos privačios
investicijos (mln. eurų)

Pasiekimas

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0

0

0,79

76,78

143

NA

NA

NA

NA

14365

Tikslas
Pradinis taškas

380
55,8
(2006)

36 lentelė. 4 uždavinys: Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

261,74

NA

NA

NA

NA

261,74
400

0,09

NA

NA

NA

NA

0,09

Produkto rodikliai
Investicijoms paruoštų
viešųjų teritorijų plotas
(ha)66

Pasiekimas

0

0

43,74

0

Tikslas
Pradinis taškas

170

Rezultato rodikliai
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

Pasiekimas

0

0

0

0,02

144

Tikslas
116
Pradinis taškas

65
66

Duomenys pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo, JEREMIE kontroliuojančiojo fondo Priežiūros komitetų nepatvirtintų 2011 m. ataskaitų duomenimis.
Valstybei arba savivaldybei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas ar teritorija, susidedanti iš keleto tokių žemės sklypų.
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B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
37 lentelė. 2 prioriteto finansinė pažanga (eurais)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus,
suma
LR valstybės
Projekto
biudžeto lėšos
vykdytojo ir
Iš viso
ES fondų lėšos
iš skiriamo
partnerio(-ių)
finansavimo
lėšų suma
(BF)
190.904.422,99
73.937.717,94
8.083.255,12 108.883.449,93
10.804.547,08
10.502.993,22
0,00
301.553,86
278.120.694,26 278.120.694,26
0,00
0,00
14.591.407,95
7.028.619,86
6.062.842,45
1.499.945,64

Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma
Uždaviniai
Iš viso

1 Uždavinys
2 Uždavinys
3 Uždavinys
4 Uždavinys

ES fondų lėšos

327.957.127,14
37.630.266,74
335.379.981,46
33.387.594,70

137.429.892,23
35.327.073,48
335.379.981,46
20.861.857,33

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)
11.871.493,33
0,00
0,00
9.966.336,02

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma
178.655.741,58
2.303.193,26
0,00
2.559.401,35

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ

Stebėsenos
rodiklio tipas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

38 lentelė. 1 uždavinys: Padidinti įmonių produktyvumą
Suplanuota projektų
EAVP planas
finansavimo ir administravimo
sutartyse
ES fondų lėšos/rodikliai

1

2

ES fondų lėšos (eurai)

PRODUKTO

REZULTATO

Projektų, skirtų verslo
produktyvumui didinti,
įskaitant MVĮ projektus,
skaičius
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

ES fondų
lėšos/rodikliai

Panaudotos (deklaruotinos)
ES fondų lėšos ir faktiškai
pasiekti rodikliai
Procentas
Procentas nuo
ES fondų
nuo EAVP
EAVP plano lėšos/rodikliai
plano

3

4

5=4/3

6

7=6/3

183.002.421,23

137.429.892,23

75,10 proc.

73.937.717,94

40,40 proc.

300, iš jų: 250 (MVĮ)

984, iš jų 773
(MVĮ)

325,66 proc.
(MVĮ – 309,2
proc.)

984, iš jų 773
(MVĮ)

325,66 proc.
(MVĮ – 309,2
proc.)

173

244,98

141,61 proc.

152,46

88,12 proc.
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Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 1 uždavinį buvo pasirašytos 984 sutartys, pagal
kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 137,43 mln. eurų, tai yra 75 proc. nuo 1
uždaviniui skirtų ES fondų lėšų. Vertinama, kad iki laikotarpio pabaigos visos 1 uždaviniui
numatytos lėšos bus sėkmingai įsisavintos, nes:
1. 2011 metų pabaigoje buvo vertinamos 204 paraiškos, kuriose nurodyta prašoma
finansavimo suma – 11,5 mln. eurų.
2. Nepaskirstytos lėšos bus skirtos tiesioginių užsienio ir vidaus investicijų pritraukimui,
įmonių valdymo sistemų ir vadybos metodų diegimui.
Kaip jau buvo minėta metinėje ataskaitoje už 2010 metus, projektų skaičiaus padidėjimui
didžiausios įtakos turėjo socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie pastūmėjo įmones plėsti verslą,
ieškoti naujų gamybos būdų, tobulinti verslo procesus, ieškoti naujų partnerių užsienyje. Tikėtina,
kad projektų skaičiui įtakos galėjo turėti ir valstybės pagalbos taisyklių taikymas privačių verslo
subjektų įgyvendinamiems projektams (tai paaiškina stebėsenos rodiklio „Pritraukta privačių
investicijų“ reikšmės padidėjimą): mažėjant ES struktūrinės paramos intensyvumui, sumažėjus
įmonių finansinėms galimybėms padengti nuosavą įnašą, dėl nuosavų lėšų trūkumo ir paskolų
išdavimo sąlygų sugriežtinimo, projektai įgyvendinami mažesne apimtimi.
458 projektai buvo skirti įmonių pardavimams užsienyje didinti, įgyvendinant kuriuos:
- Buvo atlikti 557 užsienio rinkų tyrimai;
- Parengtos 562 įmonės įvaizdžio gerinimo priemonės;
- Parengtos 173 produkcijos eksporto plėtros strategijos ekonomikos sektoriams;
- 14 iš 355 jau pradėjo eksportuoti į naujas rinkas;
- 19 iš 330 įmonių išplėtė savo esamas eksporto rinkas;
- Įmonių eksportas padidėjo 9 proc. (planuojamas padidėjimas po visų projektų užbaigimo –
73 proc.).
Projektų (96), kurių veiklos susijusios su įmonių investicijomis į materialųjį ir nematerialųjį
turtą, susijusį su naujų gamybos technologinių linijų įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos
technologinių linijų modernizavimu, įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms
gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimu (Gamybos
technologinės linijos skirtos apdirbamosios gamybos, įskaitant antrinių žaliavų panaudojimą
naujiems produktams gaminti, veikloms vykdyti), dėka:
- Įdiegtos 22 patentuotos (licencijuotos) technologijos, 96 naujos technologinės linijos;
- Į rinką pateikta 112 naujų produktų pavyzdžių;
- Įmonių apyvarta padidėjo 1,5 projekto, eksportas – 2 proc., o darbo našumas – 12 proc.
Pažymėtina, kad įmonių apyvartos, eksporto ir darbo našumo pokytis vertinami per 3 metus
po projekto įgyvendinimo.
377 įmonės įgyvendina elektroninio verslo diegimo įmonėje projektus, projektų metu įdiegtais
verslo projektais sujungta (optimizuota) beveik 2000 verslo procesų.
Įgyvendinant 6 projektus, skirtus tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui, iki 2011 m,
pabaigos buvo pritraukta 2,5 mln. eurų privataus finansavimo ir sukurtos 244 darbo vietos.
39 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą
Suplanuota projektų
Panaudotos
EAVP
finansavimo ir
(deklaruotinos) ES fondų
planas
administravimo
lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos
sutartyse
rodikliai
rodiklio
rodiklio
Proce
ES
Procentas
tipas
pavadinimas
ES fondų
ntas
fondų
nuo
ES fondų
lėšos/rodi
nuo
lėšos/ro
EAVP
lėšos/rodikliai
kliai
EAVP
dikliai
plano
plano
1

ES fondų lėšos (eurai)

2

3

4

5=4/3

6

7=6/3

52.908.0

35.327.073

66,77 proc.

10.502.993,22

19,85
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43,90

,48

proc.

120

33

27,5 proc.

27,5

10
proc.

70

0

0 proc.

0

0 proc.

PRODUKTO Verslo

REZULTAT
O

aplinkos
gerinimo
projektų
skaičius
Struktūrinių
fondų lėšomis
paremtuose
inkubatoriuose
veikiančių
įmonių
skaičius

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 2 uždavinį buvo pasirašytos 32 sutartys, pagal kurias
skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 35,3 mln. eurų, tai yra, 67 proc. nuo 2 uždaviniui
skirtų ES fondų lėšų. Vertinama, kad 2 uždaviniui skirtos lėšos bus panaudotos laiku, nes:
1. 2011 metų pabaigai buvo vertinama 11 paraiškų (prašoma finansavimo suma – 8,4 mln.
eurų.).
2. Esant lėšų sutaupymams, bus skirtas jaunimo nedarbo mažinimui, papildant valstybės
projektų sąrašą atitinkamais projektais.
Atsižvelgus į faktinį 2 uždavinio įgyvendinimą, tikėtina, kad EAVP numatytos reikšmės nebus
pasiektos:
EAVP stebėsenos rodiklis „Verslo aplinkos gerinimo projektų skaičius“ bus pasiektas tik
27 proc. Žemesnį, nei buvo planuota, stebėsenos rodiklio pasiekimą lėmė socialinės ekonominės
situacijos pokyčiai:
 2009 m. buvo panaikinta priemonė „Asistentas-1“ ir jos lėšos (beveik 9 mln. eurų)
perkeltos finansų inžinerijos priemonėms, atsižvelgiant į tuo metu įvykusius socialinius
ekonominius pokyčius ir susiklosčiusią situaciją finansinių paslaugų verslui rinkoje. 2010 m. liepos
21 d. EAVP priedas buvo papildytas nauja priemone tuo pačiu pavadinimu „Asistentas-1“, kuria
siekiama didinti asocijuotų verslo struktūrų teikiamų paslaugų, susijusių su verslo pradžia, verslo
augimu ir užsienio rinkų plėtra, prieinamumą šalies įmonėms.
Veiksmų programoje stebėsenos rodiklis „Struktūrinių fondų lėšomis paremtuose
inkubatoriuose veikiančių įmonių skaičius“ nėra suplanuotas priemonėse, tačiau priemonėje
„Asistentas-2“ yra suplanuotas rezultato rodiklis „Smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, įsikūrę
menų inkubatoriuje per 3 metus po projekto įgyvendinimo“, kurio reikšmę galima bus panaudoti
įvedant EAVP rezultato įgyvendinimo rodiklį.
Įgyvendinant 2 uždavinį, iki 2011 metų pabaigos buvo įgyvendinama:
- 11 projektų viešosioms paslaugoms verslui ir kitoms susijusioms veikloms vykdyti, kurių
metu įgyvendintos 606 rinkodaros priemonės (iš viso, pagal pasirašytų sutarčių duomenis,
numatoma įgyvendinti 2610 rinkodaros priemonių), konsultuota virš 2 tūkst. verslo subjektų, įkurta
71 nauja įmonė, įvertinti 7 šakų konkurencingumo didinimo veiksmų planai.
- Menų inkubatorių pastatų statybos, rekonstravimo ir įrengimo (paremtų menų inkubatorių
plotas – 3274,45 m2) 7 projektai. Pagal pasirašytų sutarčių duomenis, 219 SVV subjektų įsikurs
inkubatoriuose per 3 metus po projekto įgyvendinimo.
2011 metais pradėta įgyvendinti priemonė, skirta įmonių verslo pradžiai, verslo augimui,
darbo vietų kūrimui ir užsienio rinkų plėtrai reikalingų renginių organizavimui ir kitoms veikloms.
Pagal priemonę 2011 metais sudaryta 15 sutarčių, pagal kurias numatoma, kad:
2340 įmonių dalyvavus pareiškėjo organizuotuose renginiuose;
- 540 įmonių pasinaudos pareiškėjo suteiktomis ekspertinėmis paslaugomis;
1262 įmonių pasinaudos atliktomis galimybių studijomis;
- 484 įmonės dalyvavus tarptautinėse parodose, kontaktų mugėse, verslo misijose;
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-

209 įmonės eksportuos į naujas rinkas arba išplės savo esamas eksporto rinkas po projekto įgyvendinimo;
3440 darbo vietų bus sukurta arba išsaugota įmonėse, dalyvavusiose projekto veiklose.
40 lentelė. 3 uždavinys: Pagerinti MVĮ priėjimą prie finansavimo šaltinių
EAVP planas

Stebėsenos
rodiklio tipas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO

REZULTATO

Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų
SVV subjektų skaičius
Finansų inžinerijos
priemonėmis
pritrauktos privačios
investicijos (mln. eurų)

Suplanuota projektų finansavimo
ir administravimo sutartyse

Panaudotos (deklaruotinos) ES
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
rodikliai

Procentas
nuo EAVP
plano

ES fondų
lėšos/rodikliai

Procentas nuo
EAVP plano

4

5=4/3

6

7=6/3

335.379.981,47

335.379.981,46

100,00
proc.

278.120.694,26

82,93 proc.

5690

3475

61,07 proc.

2903

51,02 proc.

380

294,53

77,50 proc.

143

37,63 proc.

ES fondų
lėšos/rodikliai

ES fondų
lėšos/rodikliai

3

Atsižvelgus į faktinius priemonių įgyvendinimo rezultatus bei tuo remiantis pateiktas priemonių valdytojų prognozes, tikėtina, kad EAVP plane
numatytos reikšmės nebus pasiektos, todėl siekiama inicijuoti EAVP rodiklių pakeitimą, patikslinant numatomų pasiekti rodiklių planą.
Rodiklių nepavyks pasiekti, nes, atrinkus priemonių valdytojus, po sutarčių su priemonių valdytojais pasirašymo, finansų inžinerijos priemonės
faktiškai pradėjo veikti 2009–2010 m., be to, 2011 m. priimtas sprendimas sumažinti JEREMIE kontroliuojančiojo fondo dydį 40 mln. eurų, tai lemia
mažesnes šio fondo rodiklių pasiekimo prognozes.
Finansų inžinerijos priemonių specifika yra tokia, kad lėšos deklaruojamos tada, kada pervedamos priemonės valdytojui, o tas lėšas fondai
naudoja visu programavimo laikotarpiu, todėl lėšų deklaravimas šiuo atveju nesietinas su rodiklių pasiekimu.
2010 m. Ūkio ministerijos užsakymu atliktas ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamų finansinės inžinerijos priemonių steigimo ir valdymo
Lietuvoje teisinės ir institucinės sistemos tinkamumo vertinimas“. Įgyvendinant vertinimo metu gautas rekomendacijas yra tobulinama finansų
inžinerijos priemonių administravimo sistema.
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Stebėsenos
rodiklio tipas

1

41 lentelė. 4 uždavinys: Pritaikyti viešąsias teritorijas investicijoms pritraukti
Suplanuota projektų
Panaudotos (deklaruotinos) ES
EAVP planas
finansavimo ir administravimo
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
sutartyse
rodikliai
Stebėsenos rodiklio
Procentas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP
lėšos/rodikliai
EAVP plano
plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Investicijoms
paruoštų viešųjų
teritorijų plotas (ha)
REZULTATO Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

3

4

5=4/3

6

7=6/3

34.238.697,58

20.861.857,33

60,93 proc.

7.028.619,86

20,53 proc.

400

534,89

133,72
proc.

261,74

65,43 proc.

144

100,78

69,98 proc.

0,09

0,06 proc.

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 4 uždavinį buvo pasirašyta 13 sutarčių, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 20,9
mln. eurų, tai yra, 61 proc. nuo 4 uždaviniui skirtų ES fondų lėšų..
Nepaskirstytas lėšas planuojama skirti naujo pramoninio parko infrastruktūros sukūrimui.
Kuriant ir plėtojant pramoninius parkus investicijoms numatoma paruošti 534,89 ha viešųjų teritorijų plotą, t. y. pagal pasirašytas sutartis rodiklis
bus viršytas 34 proc. Stebėsenos rodiklio padidėjimą įtakojo sprendimas finansuoti ne tik pramonių parkų bet ir laisvųjų ekonominių zonų plėtrą.
Pritrauktų investicijų suma yra mažesnė nei buvo planuota, tačiau privačių investicijų sumą numatoma pasiekti įgyvendinus naują pramoninio
parko plėtros projektą. Įgyvendinant pramoninių parkų plėtros projektus numatoma, kad bus pritraukti 34 investuotojai.
Siekiant įvertinti verslo priemonių tinkamumą 2011 m. Ūkio ministerijos užsakymu atliktas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų bendrai
finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas. Vertinimo metu buvo gautos vertingos sektoriaus plėtros
įžvalgos dėl Ūkio ministerijos vykdomos politikos verslo srityje bei administruojamų priemonių aktualumo pasikeitusiai ekonominei situacijai,
pateiktos rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimas buvo baigtas tik 2011 m. gruodžio mėnesį ir buvo atliktas programavimo laikotarpio
viduryje, pateiktos ir priimtinos rekomendacijos nėra skirtos dabartinio laikotarpio priemonių įgyvendinimui ir bus naudojamos pasirengimui 2014–
2020 m. programavimo laikotarpiui.
Vertinimo projekto ataskaita yra skelbiama interneto svetainėse www.esparama.lt ir www.ukmin.lt.
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Pagal 3 ir 4 uždavinį sėkmingai įgyvendinamų projektų pavyzdžiai
42 lentelė. Įmonių įgyvendinami 2 prioritetą 1 uždavinio projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Industrinė technologinė linija naujos kartos
4.186.292,86
2.511.775,72
saulės
elementų
modulių
gamybai AB „Precizika“
(MODLINE)
Projekto
Projekto tikslas – padidinti įmonės konkurencingumą ir produktyvumą pradedant naujo produkto - saulės elementų modulių –
aprašymas
gamybą.
Uždaviniai:
1.1. Įrengti vidinius inžinerinius tinklus naujos technologinės linijos įdiegimui;
1.2. Pasirengti naujo produkto gamybai įsigyjant novatorišką fotoelektrinių saulės elementų modulių gamybos liniją.
Fotoelektros sektorius yra vienas sparčiausiai augančių pramonės sektorių. Tai susiję su didėjančiu energijos poreikiu,
nestabiliomis tradicinių energetinių resursų kainomis bei augančiomis investicijomis į atsinaujinančius energetinius šaltinius
(AEŠ). Netgi ekonominės krizės sąlygomis dėl rėmimo programų šis verslas nepatiria recesijos. Praktiškai kiekviena
fotoelektros produkto kūrimo grandinės dalis (nuo Si gamybos iki galutinės sistemos integravimo) gali tapti sėkmingu verslu.
Atsižvelgiant į pastarųjų metų Europos Komisijos paskelbtus planus fotoelektrai yra numatoma svarbiausia vieta tarp kitų AEŠ,
todėl renkantis investicijų kryptis, investicijos į fotoelektros gamybos įrangą atrodo labai patraukliai.
Pasaulinės fotoelektros rinkos augimas jau eilę metų yra didesnis nei 30 proc. Pasaulinę fotoelektros sektoriaus plėtrą išreiškiant
instaliuotų saulės elementų modulių galingumu, prognozuojama, kad instaliuota galia 2020 m. sieks iki 211–278 GW, o 2030 m.
– nuo 912 iki 1864 GW.
Rodiklis
Projektai, skirti verslo
Įdiegtos naujos ar
Į rinką pateikti naujų
Pritraukta privačių
Paremtų įmonių
produktyvumui didinti,
modernizuotos
produktų pavyzdžiai
investicijų (mln. litų)
eksporto didėjimas
įskaitant mažų ir
technologinės linijos
(skaičius)
(procentai)
vidutinių įmonių
(skaičius)
projektus (skaičius)
Reikšmė
1
1
1
6.85
100,00
Projekto pavadinimas

UAB CIE LT Forge gamybos plėtra
Projekto

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

UAB „CIE LT Forge“

4.407.676,67

2.203.838,33

Projekto metu sukurta UAB „Ekspla“ didelės galios diodais žadinamų ir skaidulinių industrinių lazerių MTTP infrastruktūra.
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aprašymas

Rodiklis

Reikšmė

UAB CIE LT Forge produkcija – aukštos kokybės ir sudėtingos konfigūracijos kaltinių gamyba ir mechaninis apdirbimas.
Kalimo proceso reikalaujančios detalės gali būti naudojamos įvairiose srityse - automobilių, žemės ūkio, statybos, laivų,
geležinkelių ir kt. pramonėje. Visa UAB CIE LT Forge produkcija skirta eksportui į ES ir JAV. UAB CIE LT Forge yra
tarptautinės CIE Automotive gamybinės grupės narė. CIE Automotive – yra integruotų paslaugų, detalių ir komplektų
automobilių pramonei tiekėjas, veikiantis visame pasaulyje. Įgyvendinus teikiamą projektą ir pradėjus Lietuvoje gaminti vieną
svarbiausių bet kurio automobilio variklio dalių – alkūninį veleną. Projekto įgyvendinimo metu įsigyta projekte numatyta
alkūninių velenų gamybai reikalinga įranga (karšto štampavimo linija; kranas; metalo strypų karpymo žirklės; kaitinimo
įrenginys; kelmas; aušintuvas; šratasvaidė; ultravioletinių spindulių kontrolės prietaisas; frezavimo centras) bei inžinerinių tinklų
įrengimas.
Projektai, skirti verslo
Įdiegtos naujos ar
Į rinką pateikti naujų produktų Pritraukta privačių investicijų
produktyvumui didinti,
modernizuotos technologinės
pavyzdžiai (skaičius)
(mln. litų)
įskaitant mažų ir vidutinių
linijos (skaičius)
įmonių projektus (skaičius)
1
1
1
7,96
43 lentelė. Įmonių įgyvendinami 2 prioritetą 2 uždavinio projektai

Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

„Tiesioginių užsienio investicijų didinimas
VšĮ „Investuok Lietuvoje“
1.265.408,22
1.265.408,22
(I etapas)“
Projekto
"Įgyvendinant projektą siekta padidinti Lietuvos, kaip patrauklios tiesioginėms užsienio investicijoms šalies, žinomumą, gerinti
aprašymas
tiesioginių užsienio investicijų struktūrą didinant aukštų technologijų dalį, inicijuoti ir vykdyti projektus su valstybės
institucijomis, savivaldybėmis, asocijuotomis verslo struktūromis, laisvosiomis ekonominėmis zonomis, pramoniniais parkais,
įvairaus pobūdžio renginiuose pristatyti pasauliui Lietuvos ekonominę ir investicinę aplinką.
Pasiekti rezultatai: dalyvauta 46 renginiuose, pristatant Lietuvos verslo aplinkos privalumus, išryškinant Lietuvos, kaip
investicijoms patrauklios valstybės pranašumus, perimta TUI skatinimo praktika iš užsienio organizacijų, tiesiogiai bendrauta su
potencialių investuotojų atstovais ( 110 vizitų), įgyvendintos 7 norinčių investuoti užsienio įmonių paieškos profesionalių
konsultantų pagalba kampanijos (angl. Lead Generation), konsultuotos savivaldybės, asocijuotos verslo struktūros, laisvosios
ekonominės zonos, pramoniniai parkai bei kitos suinteresuotos institucijos tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo
klausimais. Projekto veiklos prisidėjo prie to, kad pastaraisiais metais investicinius projektus Lietuvoje įgyvendina Jungtinės
Karalystės bankas „Barclays“, „Western Union“, „Ryanair“, „Danspin“ „Homegroup“, „Call Credit“ ir kt."
Rodiklis
Verslo aplinkos gerinimo projektai (skaičius)
Įgyvendintos rinkodaros priemonės (skaičius)
Reikšmė
1
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Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Konkurencingumo centras (I etapas)
Projekto
aprašymas

VšĮ „Investuok Lietuvoje“

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

2.017.395,02

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

2.017.395,02

"Projekto įgyvendinimo metu pasiekti rezultatai tiesiogiai įtakojo projekte dalyvavusių Lietuvos įmonių konkurencingumo
didinimą ilgalaikėje perspektyvoje bei edukacine prasme praplėtė akiratį: pirmą kartą savo veiklos vertinimui įmonės pritaikė
subalansuotų veiklos vertinimo rodiklių įrankį; įgijo patirties analizuojant veiklos rezultatus bei identifikuojant silpnąsias ir
stipriąsias savo įmonės puses; įgijo bendradarbiavimo patirties su konsultacinėmis įmonėms.
Projekto įgyvendinimo metu buvo atliktos 6 atskirų pramonės šakų konkurencingumo apžvalgos, parengtos 200 įmonių trumpos
konkurencingumo įvertinimo analizės, 10 įmonių įdiegta EMAS sistema.
Projekto metu buvo sukurtas įmonių konkurencingumo vertinimo įrankis ir toliau bus naudojamas tęstiniame projekto etape,
siekiant įtraukti kuo daugiau įmonių naudotis jau sukurta sistema. Įmonėms, kurioms I – ojo projekto etapo metu buvo atliktas
konkurencinio pranašumo vertinimas, pageidavus, bus vykdomas pakartotinis vertinimas, užtikrinsiantis pasiektų rezultatų
stebėseną, įdiegtų priemonių efektyvumą. Naujai prisijungusioms įmonėms bus sudaryta galimybė įvertinti save kitų įmonių
atžvilgiu, nustatyti stipriąsias ir silpnąsias vietas, parinkti individualias konkurencingumo didinimo priemones. "

Rodiklis

Verslo aplinkos gerinimo projektai

Reikšmė

1

Atliktos šakų (pošakių)
konkurencingumo vertinimo studijos,
Lietuvos ir užsienio rinkų ir (arba)
sektorių sąlygų palyginimai (skaičius)
6

Įvertinti šakų (pošakių)
konkurencingumo didinimo veiksmų
planai (skaičius)
6

44 lentelė. Įmonių įgyvendinami 2 prioritetą 4 uždavinio projektai
Projekto pavadinimas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

Pramonės gatvės Klaipėdos LEZ teritorijoje Klaipėdos miesto savivaldybės
3.665.288,46
3.633.438,94
II etapo statyba
administracija
Projekto
Projekto tikslas – sudaryti sąlygas pritraukti daugiau tiesioginių užsienio investicijų į Klaipėdos LEZ pramoninio parko
aprašymas
teritoriją, išplėtojant Klaipėdos LEZ infrastruktūrą: įrengiant Pramonės gatvės II eilės susisiekimo komunikacijas ir inžinierinius
tinklus.
Projektu siekiama Klaipėdos LEZ sudaryti tinkamas sąlygas naujų įmonių kūrimuisi ir „plyno lauko“ investicijų pritraukimui.
Dėl sutvarkytos pramoninės zonos, tiesioginę naudą pajus Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos LEZ valdymo bendrovė,
privatūs projekto dalyviai, kitos įmonės – padidės regiono užimtumas, surenkamų mokesčių suma, bus galima geriau spręsti
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socialines problemas.
ES struktūrinių fondų paramos lėšomis įrengtos viešosios infrastruktūros dėka planuota įsisavinti papildomus 42,18 ha
Klaipėdos LEZ teritorijos, suformuoti papildomus 19 investicinių sklypų, į kuriuos iki 2015 metų bus pritraukta 394 mln. litų
investicijų, sukurta 1,5 tūkst. naujų darbo vietų. Projekto įgyvendinimas išplėtė Klaipėdos LEZ infrastruktūrą iki 107,18 ha.
Rodiklis
Reikšmė

Paremti pramoniniai parkai (skaičius)
1

Investicijoms paruoštų viešųjų teritorijų plotas (ha)
42,18
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21 paveikslas. 2 prioriteto įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
2 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
605,5 (100% )
529,0 (87,4% )

600

500

369,6 (61,0% )
400

300

200
Suplanuota VP
programoje ES lė šų

Paskirstyta pagal
Deklaruotina EK ES lė šų
pasirašytas sutartis ES
lėšų

Iki 2011 m. pabaigos pagal 2 prioriteto įgyvendinimo priemones (be finansų inžinerijos):
• gautos 2079 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 573 mln. eurų;
• vertinama 215 paraiškų, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 19,9 mln. eurų;
• pasirašyta 1029 sutartys, pagal kurias projektams skirto finansavimo suma – 193,6 mln.
eurų;
• išmokėta lėšų – 92,8 mln. eurų (per 2011 metus – 45,6 mln. eurų).
Prioriteto įgyvendinimui didžiausios įtakos turėjo viešųjų pirkimų procedūros ir su jomis
susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni administraciniai gebėjimai.
22 paveikslas. 2 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.)
2 priorite to 1, 2, 3 ir 4 uždavinių ES fondų lė šų naudojimo plano
įgyve ndinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.
379,7 (100%)

369,6 (97,3%)

350
300
250
200
150
100
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas
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Lėšų įsisavinimo sparta beveik atitinka ES fondų lėšų naudojimo planą. Atsižvelgiant į
besikeičiančias rinkos sąlygas, tikslinami prioriteto priemonių finansavimo planai, taip pat kitos
pagal priemones teikiamo finansavimo sąlygos, pagal atskiras priemones atsiradusį lėšų
trūkumą/papildomų lėšų poreikį planuojama padengti perkeliant lėšas iš kitų prioriteto priemonių.
Taip pat, siekiant paskatinti užsienio investicijas ir pasiekus susitarimą su užsienio investuotojais,
pildomi valstybės projektų sąrašai.
Planuojama, kad iki 2012 m. pabaigos plano vykdymas sudarys 95,66 proc., iki 2013 m.
pabaigos – 93,50 proc., iki 2014 m. pabaigos – 98,45 proc., iki 2015 m. pabaigos – 100,00 proc.
Visos numatytos lėšos bus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
45 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Apskritys
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
Įgyvendinamų
(regionai)
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
projektų skaičius67
(eurais)
11.870.147,11
Alytaus
240
12.450.912,21
Marijampolės
222
5.785.594,40
Tauragės
208
6.296.512,21
Telšių
211
7.529.702,67
Utenos
223
6.791.958,16
Mažeikiai
224
8.385.924,90
Visaginas
215
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos tam tikrų regionų
plėtrai, todėl poveikis regioninei plėtrai yra neutralus. Tačiau, siekiant paskatinti probleminėse
teritorijoje ir regioniniuose augimo centruose įgyvendinamus projektus,, projektų finansavimo
sąlygų aprašuose yra nustatytas prioritetinis atrankos kriterijus, pagal kurį didesnį balai suteikiami
projektams, kurie įgyvendinami savivaldybėje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pripažintoje
problemine teritorija, arba regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame Lietuvos regioninės
politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m.
gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370).
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Teikiant paraiškas projektams, įgyvendinamiems pagal 2 prioritetą, pareiškėjai turi pateikti
išsamią informaciją apie projekto strateginį pobūdį ir svarbą Lietuvos ekonomikos plėtrai:

67

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali
teikti naudos keliems regionams.
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paaiškinti ir pagrįsti, kokią įtaką projektas turės pareiškėjo atstovaujamos ar kitų susijusių pramonės
šakų (sektorių) plėtrai.
Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai nurodyti
sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje.
5. JEREMIE įgyvendinimas
JEREMIE kontroliuojantysis fondas. Fondas 2011 m. įgyvendino šias priemones:
o Bendrai su verslo angelais investuojančio fondo finansinis instrumentas. 2011 m. „Verslo
angelų fondas I“ („VA fondas“) pasirašė 4 naujas investicijų sutartis. Iš viso bendra 2011 m.
investicijų sutarčių vertė (kartu su „verslo angelais“) 1,02 mln. eurų.
o Rizikos kapitalo fondo finansinis instrumentas. 2011 m. „Lithuania SME Fund“ atliko 3
investicijas, bendra investicijų vertė 3,3 mln. eurų; 2011 m. KŪB „LitCapital I“ atliko 2
investicijas, kurių vertė siekė 1,6 mln. eurų.
o Finansuojamo rizikos pasidalijimo paskolų finansinis instrumentas (FRSP). 2011 m.
gruodžio 31 d. 308 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams buvo suteiktos 335 smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams skirtos paskolos, palyginti su 95 smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams skirtomis paskolomis, kurios buvo suteiktos 93 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams
2010 m. pabaigoje (padidėjo 2,5 karto). Iki 2011 m. pabaigos smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams suteiktų paskolų suma pasiekė 75,8 mln. eurų, iš kurių buvo išmokėta 66,9 mln. eurų.
Suteiktų smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paskolų sumos pasiskirstymas rodo, kad 20 proc.
išduotų paskolų buvo skirta labai mažoms įmonėms, o 34 proc. ir 46 proc. buvo atitinkamai suteikta
mažoms ir vidutinėms įmonėms.
o Pirmo nuostolio portfelinių garantijų finansinis instrumentas (FLPG). Iki 2011 m.
pabaigos į garantuotą portfelį buvo įtrauktos 8 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų paskolos.
Bendra garantuojamų paskolų suma sudarė 2,7 mln. eurų, iš jų išmokėta 2,5 mln. eurų.
INVEGOS fondas. Šiuo metu INVEGOS fondas valdo dvi priemones – “Mažų kreditų
teikimas - 2 etapas” ir „Atviras kreditų fondas”. Priemonės „Mažų kreditų teikimas - 2 etapas“
paskirtis - teikti paskolas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtrai iki 101,36 tūkst. eurų Per
priemonės įgyvendinimo laikotarpį iš priemonei skirtų lėšų 748 smulkiojo ir vidutinio verslo
subjektams buvo suteikta (sukontraktuota) 44,93 mln. eurų Priemonės lėšas pradėjus skolinti
pakartotinai (smulkiojo ir vidutinio verslo suteiktų kreditų grąžintos lėšos skolinamos antrą kartą)
išskolinta 163 proc. priemonei skirtų lėšų. Priemonės „Atviras kreditų fondas (AKF)“ paskirtis –
teikti paskolas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų plėtrai iki 1,5 mln. eurų. Per priemonės
įgyvendinimo laikotarpį iš „Atviro kreditų fondo“ bankai suteikė (sukontraktuota) 190 kreditų,
31,04 mln. eurų bendrai kreditų sumai, kurioje 23,04 mln. eurų buvo AKF lėšų. Teikiant paskolas
pagal šią priemonę, bankai turi prisidėti ne mažiau nei 25 proc. savų lėšų – tokiu būdu per
priemonės įgyvendinimo laikotarpį pritraukta 7,78 mln. eurų privačių investicijų.
Garantijų fondas. Per 2011 m. iš Garantijų fondo buvo suteikta 493 garantija už smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektų paskolas, kurių suma sudarė 44,01 mln. eurų. Viso per priemonės
įgyvendinimo laikotarpį į garantijų portfelį buvo įtrauktos nustatytus kriterijus atitinkančios 1635
garantijos, kurių garantuotų paskolų suma sudarė 192,04 mln. eurų, garantijų suma sudarė 134,49
mln. eurų (pritraukta privačių investicijų suma, t. y. garantijos, išskyrus tuos atvejus, kai paskola iš
dalies finansuojama priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ lėšomis, pasiekė 96,93 mln. eurų.
Vidutinė į Garantijų fondą įtrauktos garantijos suma – 82,25 tūkst. eurų, garantuotos paskolos suma
– 117,44 tūkst. eurų.
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46 lentelė. JEREMIE įgyvendinimas

Finansų
inžinerijos
projekto
pavadinimas
1
1 projektas
JEREMIE
kontroliuojantysis
fondas

Taikomas
instrumentas

2
Finansuojamo
rizikos pasidalinimo
priemonė
(paskolos);
portfelinės
garantijos;
rizikos kapitalo
fondai;
bendro investavimo
fondas „verslo
angelai“
2 projektas
Paskolų priemonės –
INVEGOS fondas mažų kreditų
schema ir atviras
kreditų fondas

Projekto vertė,
nurodyta projekto
administravimo ir
finansavimo
sutartyje (ES fondų
lėšos, suma)
3
209.974.513

Panaudotos
(deklaruotinos) lėšos

Skirta galutiniams finansų
inžinerijos priemonių
naudos gavėjams (SVV)68

ES fondų
lėšos, suma

Proc. nuo
skirtos
sumos

ES fondų
lėšos, suma

4
190.974.513

5=4/3*100
91 (proc.)

6
40.085.403

Proc. nuo
skirtos
sumos
7=6/3*100
19,09 (proc,)

Rodiklių pasiekimai

Rodiklio pavadinimas

Pasiekta69

Planuojam
a iki 2015

8

9

10

Produkto
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų SVV
subjektų skaičius
Rezultato
Finansų inžinerijos
priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos (mln.
eurų)

57.924.003

57.924.003

100 (proc.)

67.968.548

117,34
(proc.)

Produkto
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų SVV
subjektų skaičius
Rezultato
Finansų inžinerijos
priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos
(mln.eurų)

68

330

846-1975

38,28

144,81

938

400

7,78

9,55

Nurodoma iš ES lėšų išduotų paskolų, investuoto rizikos kapitalo vertė, paskolų, kurioms išduotos garantijos vertė.
Duomenis pateikiami, remiantis Garantijų fondo, INVEGOS fondo Priežiūros komitetų patvirtintų metinių ataskaitų duomenimis. JEREMIE kontroliuojančiojo fondo priemonių
įgyvendinimo duomenys pateikiami, remiantis Priežiūros komiteto nepatvirtintos metinės ataskaitos duomenimis.
69
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3 projektas
Garantijų fondas

Garantijos

37.360.982

20.273.401

54 (proc.)

Su garantija
suteiktų
paskolų
vertė:
192.037.787

514 (proc.)

Produkto
Finansų inžinerijos
priemonėmis paremtų SVV
subjektų skaičius
Rezultato
Finansų inžinerijos
priemonėmis pritrauktos
privačios investicijos
(mln.eurų)

70

1635

96,93

1100

140,1770

Finansavimo sutartyje nustatytas ne siektinas pritrauktų privačių investicijų rodiklis, o siektina garantuotų įsipareigojimų suma (neatimant ir paskolų, iš dalies finansuojamų
priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ lėšomis. Finansavimo sutartyje rodiklis bus tikslinamas.
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6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Pagal 2 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 130 tūkst. eurų,
t.y. 0,03 proc. nuo visų 2 prioriteto deklaruotinų lėšų.
Įgyvendinant 2 uždavinio priemones, kryžminis finansavimas gali būti taikomas:
- projektą administruojančių ir vykdančių asmenų, kitų projekto dalyvių mokymų
organizavimo paslaugų pirkimams;
- metodikų ir kitų dokumentų rengimui.
Kryžminimo finansavimo išlaidos pagal priemonę „Asistentas-3“ negali viršyti 50 procentų
projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui

Priemonė

E-verslas LT
Naujos galimybės
Invest LT+

47 lentelė. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Deklaruotinų išlaidų,
kurios iki ataskaitinio
laikotarpio pabaigos
buvo įtrauktos į
Sukurtų darbo vietų
Išsaugotų darbo
paramos gavėjų
skaičius
vietų skaičius
pateiktus mokėjimo
prašymus, suma
(eurais)
21.208.286,9
2471
19.600.821,5
21
8.119.076,4
244

Lentelėje pateiktų priemonių „E-verslas LT“ ir „Naujos galimybės“ projektų įgyvendinimas
nėra tiesiogiai skirtas darbo vietų kūrimui. Prie naujų darbo vietų kūrimo prisideda ir Ūkio
ministerijos įgyvendinamos priemonės. Įgyvendinant priemonę „E-verslas LT“, prie darbo vietų
sukūrimo įmonėse prisideda 251 projektas (bendras projektų skaičius 377), kurių sutartyse
nurodyta, kad bus sukurtos ir išsaugotos 1134 darbo vietos. Pagal priemonę „Naujos galimybės“
prie naujų darbo vietų kūrimo prisideda 123 projektai iš 458. Įgyvendinus visus numatytus
projektus, planuojama sukurti 823 darbo vietas.
Priemonė „Invest LT+“ skirta užsienio investuotojų pritraukimui, kurie ateidami į Lietuvą
investuoja į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo
pradžią ir plėtrą, taip skatinamas naujų darbo vietų kūrimas. Įgyvendinus 6 projektus, sukurtos 244
darbo vietos. Planuojama, įgyvendinus visus projektus, sukurti 430 darbo vietų. Įgyvendinant
projektus pagal šią priemonę, 244 darbo vietų sukūrimui buvo reikalingos 8 mln. eurų investicijos
arba vienos darbo vietos sukūrimas kainavo apie 33 tūkst. eurų.
3.2.2. Svarbiausios problemos
48 lentelė. Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje už 2010 m. pateiktos rekomendacijos
Rekomendacijos
Ūkio ministerijos veiksmai,
Rekomendacija
įgyvendinimo
komentarai
terminas
Sutartyje su GF FIP valdytoju Atsižvelgiant į tai, jog 2009 m., kai
numatyta galbūt nepagrįsta daugiklio, buvo vykdoma Garantijų fondo
kaip tai paaiškinta EK FI gairių(2011) (toliau – GF) valdytojo atranka,
71

Projekto įgyvendinimo metu sukurtos ir ne mažiau kaip metai po projekto įgyvendinimo pabaigos išlaikytos darbo
vietos ir (arba) išsaugotos darbo vietos.
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4.1 skyriuje, reikšmė.
EK FI gairių(2011) 4.1. skyriuje
paaiškintas patikimo finansų valdymo
principo
garantijų
priemonėse
taikymas ir nurodyta, kad siekiant
užtikrinti patikimo finansų valdymo
principo įgyvendinimą turi būti
naudojamas daugiklis, nurodantis,
kiek piniginių vienetų FIP investicijų
atitinka vienas pagal veiksmų
programą suteiktas piniginis vienetas.
Daugiklio reikšmė turėtų būti
apskaičiuojama pagal tikėtiną136 ir
netikėtiną137 nuostolingumą.
Sutarties su GF FIP valdytoju A
priede (verslo plane) nurodyta, kad
planuojamas
Garantijų
portfelio
nuostolingumas lygus 20 proc. ir lėšos
bus laikomos tinkamai panaudotos,
kai į Garantijų fondo pergarantuojamą
garantijų portfelį įtrauktų garantijų
suma bent 3 kartus viršys Garantijų
fondo lėšų sumą138.
Audito metu nustatėme, kad nėra
įrodymų, pagrindžiančių tikėtino
(planuojamo) nuostolingumo ryšį su
nustatytu trijų kartų daugikliu bei
nenurodomi kiti pagrįsti veiksniai,
pvz., netikėtinas nuostolingumas
(pastarojo, audituojamojo subjekto
teigimu, neįmanoma139 apskaičiuoti
ar įvertinti individualių garantijų
teikimo atveju), lemiantys pasirinktą
daugiklį. Be to, remiantis Garantijų
fondo 2010 m. veiklos ataskaita140,
iki 2010-12-31 į Garantijų fondo
portfelį buvo įtraukta 312,4 mln. Lt
garantijų ir buvo pasiekta 92,4 proc.
Sutartyje su GF FIP valdytoju iki
2015- 12-31 numatytos pasiekti
priemonės įgyvendinimo rezultato
rodiklio 141 reikšmės bei 103,82 proc.
produkto rodiklio 142 reikšmės 143.
Dėl nurodytų aplinkybių kyla rizika,
kad baigiant vykdyti veiksmų
programą ir deklaruojant tinkamas
priemonės išlaidas, kaip nustatyta R.
1083/2006 78 str. 6 d., bus
neįgyvendinamas R. 1083/2006 60 str.
1 pastr. reikalavimas VI atsakyti uţ
veiksmų programos valdymą ir
įgyvendinimą
laikantis
patikimo

nebuvo galiojančio jokio teisės akto
ar jo išaiškinimo, kuris tiksliai
nustatytų garantijų priemonei skirtų
lėšų naudojimo (tame tarpe ir
daugiklio nustatymo) principus, buvo
pasirinktas individualių garantijų
modelis ir 3 kartų daugiklis (lėšos bus
laikomos tinkamai panaudotos, kai į
GF pergarantuojamą garantijų portfelį
įtrauktų garantijų suma bent 3 kartus
viršys GF lėšų sumą). Tokio
daugiklio pasirinkimas grindžiamas
tuo, kad 2009 m. (kai buvo pasirašyta
GF
sutartis)
vyravo
sunkiai
prognozuojamos
ekonominės
tendencijos, pasaulio finansų krizės
sąlygotas ekonominio nuosmukio ir
finansavimo
apribojimo
pikas,
neapibrėžtumo
sąlygos,
neleidžiančios
tiksliai
įvertinti
pasaulio krizės poveikio garantijų
rizikingumui
bei
suplanuoti
priemonės nuostolingumą, todėl tuo
metu reikėjo nustatyti tokį daugiklį,
kuris leistų suteikti kuo didesnes
finansavimo galimybes smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektams, tačiau
kartu reikėjo nenustatyti per didelės
reikšmės daugiklio, atsižvelgiant į GF
valdytojo įsipareigojimą prisiimti
20% riziką garantuotų paskolų
negrąžinimo atveju. Pabrėžtina, kad
individualių
garantijų
atveju
maksimali garantijų išmokų suma
negali būti apribota (skirtingai nei
portfelinių garantijų), tad realios
maksimalios
garantijų
nuostolių
sumos negalima iš anksto tiksliai
nustatyti
(pavyzdžiui,
negalima
atmesti tikimybės, kad priemonės
nuostolingumas,
vyraujant
nestabilioms ekonomikos sąlygoms,
galėtų pasiekti 100%, t.
y.
negrąžinamos visos paskolos; tokiu
būdu GF turėtų išmokėti 309,6 mln.
Lt (387 mln. Lt *0,8), o finansinis
tarpininkas (GF valdytojas) 77,4 mln.
Lt. Remiantis išdėstytais argumentais,
taikant konservatyvųjį daugiklio
pasirinkimo metodą, buvo nustatytas
optimalus 3 kartų daugiklis. Be to,
pabrėžtina, jog, nepriklausomai nuo
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finansų valdymo principo, kaip tai
paaiškinta EK FI gairių(2011) 4.1
skyriuje, nes pasirinkto daugiklio
reikšmė galėjo būti kitokia, jeigu būtų
buvusi atlikta įprastą rinkos praktiką
atitinkanti rizikos analizė, kurios
samprata apibrėžta EK FI gairių(2011)
1 priede.
Rekomendacija neteikiama, nes EK FI
gairės(2011), paaiškinančios patikimo
finansų valdymo principo taikymą
garantijų teikimo atveju, patvirtintos
po Sutarties su GF FIP valdytoju
pasirašymo, o EK deklaruotos
išlaidos, remiantis Sutarties su GF FIP
valdytoju E priedu, bet kokiu atveju
turės būti naudojamos siekiant
panašių tikslų.

to, kokia buvo nustatyta daugiklio
reikšmė, likus nepanaudotų GF lėšų,
jas ir toliau numatoma naudoti tiems
patiems tikslams, kaip tą nustato
Tarybos reglamentas (EB) Nr.
1083/2006.

Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 2 prioriteto įgyvendinimui, yra pateikiamos Kokybinės
analizės dalyje.
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3.3. 3 prioritetas „Informacinė visuomenė visiems“
3.3.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos (toliau – IVPK) įgyvendindama EAVP 3 prioritetą „Informacinė
visuomenė visiems“ (toliau – 3 prioritetas), siekia šių uždavinių:
• Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje.
• Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje.
Informacija apie 3 prioriteto įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
49 lentelė. 1 uždavinys: 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 skaičius72
Paremtų projektų, skirtų
elektroninio verslo
plėtrai, skaičius

Pasiekimas

0

0

0

15

82

NA

NA

NA

NA

Tikslas

100

Pradinis taškas

24

Pasiekimas

0

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

82

10
0
Rezultato rodikliai

Gyventojų,
besilankančių viešųjų

Pasiekimas

0

0

2074

8

72

2075

NA

NA

NA

NA

20

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 apibrėžiamos kaip atitinkamų priemonių lėšomis įdiegtos ar atnaujintos (pabaigtos) interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos.
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Rodikliai
institucijų interneto
Tikslas
svetainėse, dalies
padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
Pradinis taškas
73
rodikliu)
Verslo įmonių,
Pasiekimas
pardavinėjančių prekes ir
paslaugas internetu,
Tikslas
dalies padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
Pradinis taškas
rodikliu)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso
40

15
(2005)
0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

0
25

15
(2005)

Produkto rodiklis „Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo plėtrai, skaičius“ bei rezultato rodiklis „Verslo įmonių, pardavinėjančių
prekes ir paslaugas internetu, dalies padidėjimas (procentiniais punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)“ nebus pasiekti, nes IVPK,
įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24, 2 klausimo 2.3.1 punktą, panaikinto 3
prioriteto priemonę „Elektroninis verslas“, kurios lėšomis turėjo būti finansuojami projektai, prisidedantys prie minėtų rodiklių įgyvendinimo.

Rodikliai

50 lentelė. 2 uždavinys: Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2014

2015

Iš viso

NA

NA

417

Produkto rodikliai
Miestelių ir kaimų,
prijungtų prie sukurto
plačiajuosčio tinklo,

Pasiekimas

0

0

0

0

417

NA

NA

770

Tikslas

73

Skaičiuojamas Lietuvos gyventojų (16–74 m.), apsilankusių bent vienos valstybės ir savivaldybės institucijos, įstaigos ar įmonės, sveikatos priežiūros įstaigos, kultūros įstaigos,
mokslo ir studijų institucijos interneto svetainėje bent kartą per pastaruosius 12 mėn., dalies padidėjimas, lyginant su pradiniu (2005 m.) rodikliu. Prie rodiklio augimo prisideda visi
3 prioriteto priemonių projektai, perkeliantys viešąsias ir administracines paslaugas į elektroninę erdvę ir (ar) kuriantys elektroninį turinį.
74
Duomenų šaltinis: IVPK užsakyto tyrimo „Elektroninių paslaugų gyventojams naudojimo vertinimas“ ataskaita.
75
Duomenų šaltinis: IVPK užsakyto tyrimo „Gyventojų naudojimasis elektroninėmis paslaugomis“ ataskaita.
76
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 60-1183), miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio
tinklo, šiame rodiklyje apibrėžiami kaip miesteliai ir kaimai, kurie, įgyvendinant projektą, prijungiami prie plačiajuosčio ryšio tinklo (t. y. kuriuose pastatomi tinklo mazgai).
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skaičius76
Paremtų projektų,
susijusių su saugos
klausimais, skaičius77

Pradinis taškas

430
(2005)

Pasiekimas78

0

0

0

0

6

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

6
10

279
Rezultato rodikliai

Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
paslaugų vartotojais,
dalies padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu)80
Interneto vartotojų,
internete susiduriančių
su saugos problemomis,
dalies sumažėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu)

Pasiekimas

-

0

8

14

1881

NA

NA

NA

NA

Tikslas

23

Pradinis taškas

72
(2005)

8082

Pasiekimas

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

18

0

NA

NA

NA

NA

0
20

60
(2005)

77

Šiame rodiklyje projektas apibrėžiamas kaip ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai
nustatytus tikslus, o paremti projektai, susiję su saugos klausimais – tai priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis finansuoti ir įgyvendinti projektai.
78
Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
79
Kaip nurodyta Ekonomikos augimo veiksmų programoje, pradiniu tašku laikomas 2005 m. rodiklis.
80
Gyventojai, turintys galimybę tapti plačiajuosčio tinklo paslaugų vartotojais apibrėžiami kaip visi 16-74 m. amžiaus Lietuvos gyventojai, turintys techninę galimybę gauti
plačiajuosčio ryšio paslaugas iš interneto tiekėjų savo gyvenamojoje vietoje (darant prielaidą, kad visi vartotojai, esantys 5 km spinduliu, turės galimybę naudotis įdiegto
plačiajuosčio ryšio paslaugomis), bet nebūtinai šia galimybe pasinaudojantys.
81
Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atliekamo tyrimo ataskaita (2011 m. rodiklis buvo 90 proc.)
82
Duomenų šaltinis: VšĮ „Plačiajuostis internetas“ atliekamo tyrimo ataskaita; 2008 m. rodiklis buvo 80 proc.
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Rezultato rodiklis „Interneto vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumažėjimas“. 2007-2013 m. ES
struktūrinės paramos programavimo periodo pradžioje buvo planuota, kad prie šio rodiklio įgyvendinimo prisidės 3 prioriteto priemonės „Informacinių
technologijų sauga“ lėšomis finansuojami projektai, sprendžiantys interneto vartotojų saugos problemas, tačiau vėliau, detalizuojant siekius šioje
srityje, buvo nuspręsta, kad 3 prioriteto priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis tikslinga finansuoti projektus, didinančius pirmos
kategorijos valstybės informacinių sistemų saugą. Atsižvelgiant į pasikeitusį 3 prioriteto priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis
finansuojamų veiklų pobūdį, rodiklis šiuo metu braukiamas iš veiksmų programos.
B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
51 lentelė. 3 prioriteto finansinė pažanga (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

107.949.727,83
51.028.103,23

19.049.951,96
8.768.523,69

Uždaviniai
Iš viso

1 Uždavinys
2 Uždavinys

126.999.679,79
60.033.062,62

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma
0,00
236.435,70

Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio laikotarpio
pabaigos buvo įtrauktos į paramos gavėjų pateiktus
mokėjimo prašymus, suma
Projekto
LR valstybės
vykdytojo
biudžeto lėšos
ES fondų
ir
Iš viso
iš skiriamo
lėšos
partnerio
finansavimo
(-ių) lėšų
(BF)
suma
49.230.901,53
32.459.081,62

41.846.273,20
27.503.488,65

7.384.628,33
4.715.889,65

0,00
239.703,32

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
52 lentelė. 1 uždavinys: Plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)
Paremtų interaktyvių
PRODUKTO
elektroninių viešųjų

3

4

5=4/3

6

7=6/3

179.075.249,09

107.949.727,83

60,28 proc.

41.846.273,20

23,37 proc.

100

331

331 proc.

82

82 proc.
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REZULTATO

paslaugų skaičius
Paremtų projektų, skirtų
elektroninio verslo
plėtrai, skaičius
Gyventojų,
besilankančių viešųjų
institucijų interneto
svetainėse, dalies
padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu).
Verslo įmonių,
pardavinėjančių prekes ir
paslaugas internetu,
dalies padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu).

10

0

0 proc.

0

0 proc.

40

NA83

NA

20

50 proc.

25

NA84

NA

NA

NA

Per 2011 m. I pusmetį IVPK pradėjo šešių 3 prioriteto priemonių „Elektroninės sveikatos paslaugos“, „Elektroninės sveikatos paslaugos
savivaldybėse“, „Mokslo duomenų archyvas“, „Pažangios elektroninės paslaugos“, „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ ir „Lietuvių kalba
informacinėje visuomenėje“ įgyvendinimą ir paskelbė 4 papildomus kvietimus pagal anksčiau pradėtas 3 prioriteto priemones „Elektroninė
demokratija“, „Intelektualios valdymo sistemos“, „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ ir „Sąveikumas“ (bendra kvietimų vertė apie 107,2
mln. eurų arba beveik 38 proc. visų 3 prioriteto lėšų), todėl šiuo metu visos šešiolika 3 prioriteto priemonių, nurodytos EAV programos priede,
patvirtintame LRV 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 788 (Žin., 2008, Nr. 95-3721; 2010, Nr. 142-7294), yra pradėtos. Taip pat 2011 m. į valstybės
projektų sąrašus įtraukta 40 naujų projektų, kurių vertė 49,8 mln. eurų, 25 projektams skirtas finansavimas, kurių vertė 48,1 mln. eurų, pasirašyta 19
projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, kurių vertė 35,9 mln. eurų, ir baigti įgyvendinti 26 projektai, kurių vertė yra 41,64 mln. eurų.
Siekiant produkto rodiklio „Paremtų interaktyvių elektroninių viešųjų paslaugų skaičius“, skaičiuojamos tik pabaigtos kurti ir (ar)
modernizuoti elektroninės paslaugos, t. y. jau realiai veikiančios elektroninės paslaugos, todėl, įvertinus tai, kad projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse iš viso numatyta sukurti/modernizuoti net 331 elektroninę paslaugą, EAVP suplanuota rodiklio reikšmė (100) bus pasiekta
jau 2012 m. Tikėtina, kad įgyvendinus visus projektus ir išmokėjus visas lėšas projektų vykdytojams, EAVP suplanuota rodiklio reikšmė bus viršyta.

83
84

Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis šis rodiklis nėra skaičiuojamas.
Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis šis rodiklis nėra skaičiuojamas.
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Nors šiuo metu yra išmokėta tik 23,37 proc. ES lėšų, tačiau jau net 82 viešosios paslaugos yra perkeltos į elektroninę erdvę. Iš 2011 m. baigtų
įgyvendinti projektų galima būtų išskirti kelis projektus, kurie sėkmingai prisidėjo prie šio rodiklio augimo:
1) Gyventojų registro tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos projekto „Civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų
išdavimo elektroninės paslaugos“ įgyvendinimo metu sukurtos elektroninės civilinės būklės aktų įrašų registravimo, liudijimų išdavimo paslaugos.
Sukurta galimybė internetu užsisakyti civilinės būklės akto įrašo sudarymą, išduoti liudijimus, išrašus ir pažymas, gauti informaciją apie paslaugos
vykdymo eigą bei apmokėti už paslaugas elektroniniu būdu;
2) Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos projekto „Valstybinės reikšmės kelių eismo informacinė sistema“
įgyvendinimo metu sukurtos elektroninės eismo informacijos paslaugos. Sukurta galimybė internete rasti informaciją apie valstybinės reikšmės
keliuose atliekamus kelio darbus, jų trukmę, apylankas, galimą vėlavimą dėl darbų, operatyviai sužinoti apie eismo intensyvumą ir vidutinį greitį
atskiruose kelio ruožuose, perspėjimus apie eismo sutrikimus arba apribojimus keliuose, peržiūrėti aktualią, nuolat atnaujinamą kelių oro sąlygų ar
dangos būklės informaciją, perspėjimus apie pavojingus eismui reiškinius;
3) Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti
bei gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“ įgyvendinimo metu sukurtos elektroninės bibliotekų skaitytojų pažymėjimų užsakymo paslaugos – galimybė
internetu užsiregistruoti norimose viešosiose bibliotekose, užsakyti naują ar pakeisti turimą LIBIS bendrą skaitytojo pažymėjimą sau ir savo
globotiniams, ir elektroninės bibliotekų leidinių paieškos, užsakymo ir prenumeravimo paslaugos – galimybė internetu susirasti reikalingus leidinius,
užsisakyti popierines ar elektronines dokumentų kopijas, pasirinkti popierinių dokumentų pristatymo būdą ir vietą, užsiprenumeruoti ir reikalingu
periodiškumu gauti informaciją apie bibliotekose naujai gaunamus dokumentus.
Tuo tarpu rezultato rodiklis „Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas“ 2011 m. nepakito
(lyginant su 2010 m.) ir siekia 50 proc. EAVP suplanuotos rodiklio reikšmės. Gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies
augimui pirmiausia įtakos turi elektroninių viešųjų paslaugų, kuriomis gali pasinaudoti piliečiai, gausa/skaičius, kurį planuojama padidinti 2012 m.,
kontraktuojant visas pirmam uždaviniui skirtas lėšas. Atsižvelgiant į tai, kad 2012-2013 m. yra planuojamas spartesnis 3 priorieto įgyvendinimui skirtų
ES lėšų panaudojimas, todėl ir šis rodiklis turėtų atitinkamai padidėti.
Taip pat įtakos, siekiant minėto rodiklio, turi ir gyventojų noras bei galimybės naudotis sukurtomis elektroninėmis paslaugomis, todėl IVPK,
siekdamas paspartinti gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, skaičiaus augimą, 2011 m. pradėjo plačią viešinimo kampaniją,
skirtą informuoti Lietuvos visuomenę apie 3 prioriteto lėšomis sukurtas elektronines paslaugas ir jų teikiamą naudą, taip pat surengė nuotolinius
mokymus gyventojams, kurių metu daugiau kaip 7,7 tūkst. gyventojų ir 500 bibliotekininkų buvo mokomi naudotis 3 prioriteto lėšomis sukurtomis
elektroninėmis paslaugomis. Panašaus pobūdžio kampanija bus tęsiama ir 2012-2013 m., todėl tikimasi, kad minėtas stebėsenos rodiklis bus pasiektas
numatytu laiku.
Iš keturių 1 uždavinio stebėsenos rodiklių, du rodikliai – „Verslo įmonių, pardavinėjančių prekes ir paslaugas internetu, dalies padidėjimas
(procentiniais punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu)“ ir „Paremtų projektų, skirtų elektroninio verslo plėtrai, skaičius“ – yra nebeaktualūs,
kadangi panaikinus 3 prioriteto priemonę „Elektroninis verslas“, nefinansuojami projektai, galintys prisidėti prie šių rodiklių pasiekimo. Šiuo metu
atliekamas EAVP pakeitimas ir šie rodikliai išbraukiami.
Pažymėtina, kad 1 uždavinys turi du papildomus stebėsenos rodiklius - „Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis (iš visų atitinkamų
paslaugų vartotojų) po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo“ (skaičiuojama sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų dalis nuo
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visų atitinkamų paslaugų vartotojų) ir „Sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo
atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo“ (Skaičiuojama, kokia dalis elektroninės paslaugos vartotojų ją vertina teigiamai (iš visų, kurie pateikia
atsiliepimus apie šią paslaugą), praėjus 2 metams nuo atitinkamos elektroninės paslaugos sukūrimo). Atsižvelgiant į tai, kad šis rodiklis yra
skaičiuojamas po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo, šio rodiklio pasiekimo duomenų šiuo metu dar nėra.
Kaip vieną iš gerosios praktikos projektų pavyzdžių, galima paminėti Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos projektą
„Intelektuali miškų ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema“ (toliau – IMŪEPIS), kurio metu 2011 m. buvo sukurta nauja intelektuali miškų
ūkio elektroninių paslaugų informacinė sistema, kuri interaktyviai teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie valstybinės reikšmės
miškus, naudojantis geoinformacinių sistemų sprendimais.
Taip pat 2011 m. pradžioje buvo užbaigtas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(SoDros) vykdytas projektas „Elektroninės gyventojų aptarnavimo sistemos sukūrimas ir įdiegimas“, suteikiantis galimybę naudotis SoDros
paslaugomis internetu, apdraustiesiems valstybiniu socialiniu draudimu išmokų gavėjams ir kitiems Lietuvos gyventojams nepriklausomai nuo jų
geografinės padėties.
2011 m. I pusmetį buvo baigtas įgyvendinti valstybės įmonės „Regitra“ projektas „Vairuotojų pažymėjimų išdavimo/keitimo paslaugų
perkėlimas į elektroninę terpę“, kurį įgyvendinus Lietuvos gyventojai internetu gali pateikti prašymą išduoti vairuotojo pažymėjimą, pranešti apie
pamestą pažymėjimą, gauti informaciją apie pagamintą pažymėjimą ar besibaigiantį jo galiojimo laiką, susimokėti už „Regitros“ suteiktas paslaugas.

Stebėsenos
rodiklio tipas
1

53 lentelė. 2 uždavinys: Sukurti tolygią ir saugią elektroninių tinklų infrastruktūrą šalyje
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota proejktų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Miesteliai ir kaimai,
prijungti prie sukurto
plačiajuosčio tinklo
Paremtų projektų,
susijusių su saugos
klausimais, skaičius
REZULTATO Gyventojų, turinčių
galimybę tapti
plačiajuosčio tinklo
85

3

4

5=4/3

6

7=6/3

61.011.625,93

51.028.103,23

83,64 proc.

27.503.488,65

45,08 proc.

770

770

100 proc.

417

54,16 proc.

10

6

60 proc.

6

60 proc.

23

NA85

NA

18

78,3 proc.

Pagal projektų finansavimo ir administravimo sutartis šis rodiklis nėra skaičiuojamas.
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paslaugų vartotojais,
dalies padidėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu)
Interneto vartotojų,
internete susiduriančių
su saugos problemomis,
dalies sumažėjimas
(procentiniais punktais,
lyginant su 2005 metų
rodikliu)

20

0

0

0

0

Prie rodiklių „Miesteliai ir kaimai, prijungti prie sukurto plačiajuosčio tinklo“ ir „Gyventojų, turinčių galimybę tapti plačiajuosčio tinklo
paslaugų vartotojais, dalies padidėjimas (proc. punktais, lyginant su 2005 m. rodikliu)“ pasiekimų prisideda tik vienas projektas „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, finansuojamas pagal 3 prioriteto priemonę „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių
tinklai“. Iki šiol stebėsenos rodiklių reiškmės nuosekliai didėjo, pats projektas įgyvendinamas sėkmingai, darbai vykdomi neatsiliekant nuo patvirtinto
grafiko, laiku teikiami mokėjimo prašymai, todėl planuojama, kad visi rodikliai bus pasiekti iki 2013 m. kovo mėn., t. y. iki projekto įgyvendinimo
pabaigos.
Be to, 2011 m. projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ vykdytojas Lietuvos Respublikos
susisiekimo ministerija pateikė IVPK ir CPVA prašymą skirti projektui papildomą 10,1 mln. eurų finansavimą. CPVA rekomendavus skirti papildomą
finansavimą, IVPK, atsižvelgdamas į tai, kad 2009 m. liepos 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2009) 5808 buvo patvirtinta valstybės pagalbos
schema Nr. 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“, ir vadovaudamasis Papildomo finansavimo skyrimo
EAVP 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonių lėšomis įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo, patvirtinto IVPK direktoriaus
2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. T-126 (Žin.,2011, Nr. 113-5357), 22 punktu, 2011 m. pabaigoje kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydamas
Europos Komisijos pateikti IVPK parengtą supaprastintą pranešimą dėl projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo
RAIN plėtra“ įgyvendinimo apimčių padidinimo ir suderinimo su valstybės pagalbos schema Nr. 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių
technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“. IVPK, gavęs Europos Komisijos pritarimą dėl projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų
plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ apimčių padidinimo ir suderinimo su patvirtinta valstybės pagalbos schema, galės priimti sprendimą dėl papildomo
finansavimo skyrimo projektui ir tokiu būdu užtikrins visų pagal priemonę „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ suplanuotų lėšų panaudojimą.
Prie rodiklio „Paremtų projektų, susijusių su saugos klausimais, skaičius“ įgyvendinimo prisideda projektai, finansuojami tik 3 prioriteto
priemonės „Informacinių technologijų sauga“ lėšomis, todėl, įvykdžius projektų, įgyvendinamų pagal šią 3 prioriteto priemonę, atranką, ir paaiškėjus,
kad finansavimas gali būti skiriamas tik 6 projektams, iškilo rizika, kad minėtas stebėsenos rodiklis nebus visiškai įgyvendintas. IVPK, įvertinęs rizikas
ir lėšų likutį, 2012 m. pradžioje paskelbė antrą kvietimą pagal 3 prioriteto priemonę „Informacinių technologijų sauga“, todėl tikimasi, kad EAVP
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pakeitime numatytas sumažintas rodiklis „Paremtų projektų, susijusių su saugos klausimais, skaičius“ bus pasiektas, o visos pagal priemonę
„Informacinių technologijų sauga“ suplanuotos lėšos bus kontraktuotos.
Kaip jau buvo minėta, rodiklis „Interneto vartotojų, internete susiduriančių su saugos problemomis, dalies sumažėjimas (procentiniais
punktais, lyginant su 2005 metų rodikliu)“ yra nebeaktualus šiuo metu atliekamas EAVP keitimas.
Šis uždavinys turi du papildomus stebėsenos rodiklius: „Pirmos kategorijos informacinės sistemos prieinamumo pažeidimų sumažėjimas“
(įgyvendinus projektus, skaičiuojama kiek sumažėjo pirmos kategorijos informacinės sistemos prieinamumo, apibrėžto Valstybės institucijų ir įstaigų
informacinių sistemų elektroninės informacijos techniniuose saugos reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008
m. spalio 27 d. įsakymu Nr.1V-384 (Žin., 2008, Nr. 127-4866), pažeidimų (t. y. neprieinamumo bendra trukmė per metus valandomis)) ir „Interneto
vartotojų, kurie pasitiki elektroninio bendravimo su viešosiomis institucijomis saugumu, dalies padidėjimas“ (Skaičiuojama, kiek papdidėjo
šalies gyventojų, pasitikinčių bendravimo su viešosiosmis institucijomis elektroninėje erdvėje saugumu, procentas). Gerosios praktikos pavyzdžių
šiems rodikliams išskirti kol kas nebūtų galimybės, t. y. šie rodikliai dar nėra pasiekti, kadangi projektai tik 2011 m. buvo pradėti įgyvendinti, o minėti
rodikliai yra skaičiuojami po projekto užbaigimo.

121

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

23 paveikslas. 3 prioriteto įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas finansavimo ir
administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
240,1 (100% )
250

159,0 (66,2% )

200

150

69,3 (28,9% )
100

50

0
Suplanuota VP
programoje ES lėšų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis ES
lėšų

Deklaruotina EK ES
lėšų

2011 m. į valstybės projektų sąrašus įtraukta 40 naujų projektų, kurių vertė 49,8 mln. eurų, 25
projektams skirtas finansavimas, kurių vertė 48,1 mln. eurų, pasirašyta 19 projekto finansavimo ir
administravimo sutarčių, kurių vertė 35,9 mln. eurų, ir baigti įgyvendinti 26 projektai, kurių vertė
41,64 mln. eurų. Įgyvendinant 3 prioriteto priemones, buvo susidurta su šiomis problemomis:
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. balandžio 6 d. pasitarimo protokolo Nr. 24, 2
klausimo 2.3.1 punkto sprendimas, kuriuo IVPK buvo įpareigotas parengti naują(-as) 3 prioriteto
įgyvendinimo priemonę(-es), kurią (-ias) įgyvendinant konkurso būdu būtų paskirstyta apie 100
mln. litų 3 prioriteto lėšų. IVPK grįsdamas žmogiškųjų išteklių stoka, sustabdė visų nepradėtų 3
prioriteto priemonių įgyvendinimą nuo 2010 m. balandžio 6 d. iki 2010 m. gruodžio 1 d. (8 mėn.), o
tai lėmė, kad IVV prioriteto priemonių įgyvendinimo pradžia ir projekto finansavimo ir
administravimo sutarčių pasirašymas persikėlė į 2011–2012 m., o 2011–2012 m. suplanuoti
išmokėjimai projektų vykdytojams – atitinkamai į 2012–2013 m. Atsižvelgiant į tai, IVPK,
siekdamas spartinti sulėtėjusį ES struktūrinės paramos įsisavinimą, ėmėsi visų įmanomų veiksmų ir
per 6 mėn., t. y. iki 2011 m. gegužės 18 d., parengė ir pagal dešimt 3 prioriteto priemonių paskelbė
kvietimus, kurių bendra vertė sudaro apie 107 mln. eurų arba beveik 38 proc. visų 3 prioriteto lėšų.
Šiuo metu visos 16 trečio prioriteto priemonių jau yra pradėtos įgyvendinti ir planuojama, kad 2012
m. bus paskirstytos visos 3 prioritetui EAVP numatytos lėšos.
• Užtrukusios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VRM) projekto
„Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninė erdvę“ įtraukimo į 3 prioriteto
priemonės „Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse“ valstybės projektų sąrašą procedūros
dėl VRM nesugebėjimo atsakyti į daugelį IVPK direktoriaus įsakymu sudarytai Valstybės projektų
planavimo ir atrankos komisijos (toliau – Komisija) iškeltų esminių klausimų, kurie gali nulemti
sėkmingą projekto įgyvendinimą (projekto vertė 7,24 mln. eurų), todėl Komisija nusprendė atidėti
sprendimo dėl projekto įtraukimo į valstybės projektų sąrašą priėmimą, paprašant VRM kartu su
partneriais pirmiausia parengti Projekto investicijų projektą ir pateikti jį IVPK kartu su patikslinta
paraiška. VRM įsipareigoja pateikti patikslintą paraišką kartu su investicijų projektu iki 2012 m.
birželio mėn.
• Užtrukusios paraiškų, pateiktų pagal 3 prioriteto priemonę „Lietuvių kalba informacinėje
visuomenėje“ vertinimo procedūros. Finansų ministerijos atstovai 2011 m. gruodžio 2 d. CPVA
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organizuotame Projektų atrankos komiteto (toliau – PAK) posėdyje informavo, kad Finansų
ministerija gavo anoniminį skundą dėl paraiškų, pateiktų pagal 3 prioriteto priemonės „Lietuvių
kalba informacinėje visuomenėje“ 1 ir 3 veiklų grupes, vertinimo proceso skaidrumo, todėl Finansų
ministerija nusprendė atlikti paraiškų VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001, VP2-3.1-IVPK-12-K-01-003,
VP2-3.1-IVPK-12-K-01-006 ir VP2-3.1-IVPK-12-K-01-008 vertinimo procedūrinį patikrinimą.
Atlikus patikrinimą buvo priimtas sprendimas minėtas paraiškas pervertinti.
• Užsitęsusios pagal 3 prioriteto priemones „Elektroninės sveikatos paslaugos“, „Elektroninės
sveikatos paslaugos savivaldybėse“ ir „Pažangios elektroninės paslaugos“ pateiktų paraiškų
vertinimo CPVA procedūros: dėl projektų gausos, žmogiškųjų resursų trūkumo, nekokybiškų
paraiškų ir kitų veiksnių.
• Taip pat ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo spartai neigiamos įtakos turėjo užtrukusios
projektų viešųjų pirkimų procedūros: dėl projektų vykdytojų nepakankamai kokybiškai parengtos
viešųjų pirkimų dokumentacijos, laiku nepaskelbtų viešųjų pirkimų, jų apskundimų ir prasidėjusių
teisminių
procedūrų.
Siekiant
jas
paspartinti,
projektų
vykdytojams
teikiamos
konsultacijos/mokymai, kaip parengti kokybišką viešųjų pirkimų dokumentaciją, nuolat stebima,
kaip laikomasi viešųjų pirkimų grafiko.
24 paveikslas. 3 prioriteto ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln. eurų/proc.)
3 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

74,9 (100%)

69,3 (92,6%)

60
50
40
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10
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas

IVPK, siekdamas pašalinti dėl aukščiau išvardintų priežasčių 2011 m. susidariusį tam tikrą
atsilikimą nuo ES struktūrinių fondų naudojimo kritinio plano lygio, planuoja iki 2012 m. pabaigos
pašalinti šį atotrūkį, kontraktuojant likusias 3 prioriteto lėšas ir išmokant projektų vykdytojams 49,3
mln. eurų ES struktūrinių fondų lėšų.
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D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo
politikos nuostatas. Pareiškėjas pagrindimą dėl projekto atitikimo lyčių lygybės ir
nediskriminavimo politikos nuostatoms pateikia paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A)
dalies formoje. Paraiškoje pareiškėjas turi numatyti priemones, kurios užtikrintų, kad projektas
prisidės prie lyčių lygybės bei nediskriminavimo politikos nuostatų įgyvendinimo.
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 užtikrinama (ten, kur yra
įmanoma), kad informacinės visuomenės nauda galėtų naudotis kiekvienas norintis, nepriklausomai
nuo negalios, išsilavinimo, amžiaus, lyties ir t. t.
Tinkamumo finansuoti vertinimo metu vertinama, ar projektai neprieštarauja lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principams. Projektai, prieštaraujantys šiai politikai, laikomi netinkami
finansuoti.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai prisideda prie informacinės
visuomenės plėtros ir daro šiems procesams tiesioginį poveikį. Pateikiame keletą gerosios praktikos
pavyzdžių:
2011 m. pradėjo veikti vieningas viešųjų bibliotekų interaktyvių elektroninių paslaugų
portalas www.ibiblioteka.lt, sukurtas projekto „Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams
ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose bibliotekose, plėtra“ projekto kodas VP2-3.1-IVPK-01V-01-009, įgyvendinimo metu. Tai bendras daugiau nei 70-ties Lietuvos viešųjų, valstybinės ir
nacionalinės reikšmės bibliotekų tinklas, skirtas pažangioms elektroninėms paslaugoms teikti:
registruotis bibliotekoje ir užsisakyti vieningą skaitytojo pažymėjimą, užsiprenumeruoti bibliotekų
naujienas, užsisakyti visateksčius dokumentus, jų kopijas ir (ar) skaitmenines dalis, pasinaudoti
„Klausk bibliotekininko“ paslauga. Taip pat įdiegta savitarnos sistema, leidžianti lankytojams
savarankiškai paimti ir grąžinti leidinius 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Be to,
bibliotekose diegiami elektroniniai sprendimai leidžia žmonėms su negalia gauti visą didžiausiose
šalies bibliotekose esančią informaciją – knygas, dokumentus, edukacinius filmus, muzikos CD ir
kitus leidinius.
Valstybės įmonė Registrų centras 2011 m. pristatė elektroninę paslaugą, leidžiančią internetu
registruoti uždarąją akcinę bendrovę (UAB), turinčią neribotą steigėjų skaičių. Ši nauja elektroninė
paslauga sukurta projekto „Juridinių asmenų registravimo elektroninė paslauga“, projekto kodas
VP2-3.1-IVPK-01-V-01-005, įgyvendinimo metu. Tikimasi, kad minėta paslauga bus tokia pat
populiari, kaip ir šio projekto metu jau sukurta ir praėjusių metų pabaigoje pradėjusi veikti
elektroninė paslauga, suteikianti galimybę internetu įsteigti paprasčiausios formos - vieną steigėją
turinčią - uždarąją akcinę bendrovę. Uždarosios akcinės bendrovės steigimas ir registravimas
internetu yra tik vienas iš projekto etapų. Be verslo įmonių steigimo, į elektroninę erdvę yra
perkeltos ir nevyriausybinių organizacijų steigimo bei registravimo procedūros.
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3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
54 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Apskritys
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Įgyvendinamų
(regionai)
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
projektų skaičius86
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
(eurais)
Alytaus
Marijampolės
Tauragės
Telšių
Utenos
Mažeikiai
Visaginas

1.305.655,07
1.364.811,87
1.357.769,47
1.306.608,05
1.339.187,25
1.305.571,14
1.330.576,00

59
59
59
59
59
58
59

Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai prisideda prie regioninės plėtros
skatinimo, kadangi šie projektai padeda mažinti regioninius skirtumus. Sukurtomis elektroninėmis
paslaugomis gali naudotis visi Lietuvos gyventojai, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietovės
(taip pat tokių socialinių ir ekonominių požymių, kaip užsiėmimas, išsilavinimas, pajamos, amžius
ar kt.). Šių projektų rezultatai ypač naudingi geografiškai nutolusių regionų gyventojams, nes jie
vienodai prieinami tiek regioninių ekonomikos augimo centrų, tiek probleminių teritorijų
gyventojams.
Verta atkreipti dėmesį į 42 projektus, finansuojamus pagal 3 prioriteto priemonę „Elektroninė
demokratija: regionai“ (bendra vertė apie 5,65 mln. eurų), kurių bendras tikslas – kurti elektronines
priemones, kuriomis asmenys galėtų reikšti nuomonę įvairiais savivaldybės gyvenimo klausimais,
teikti pastabas dėl vietos valdžios institucijų rengiamų teisės aktų, susipažinti su aktualia, operatyvia
ir lengvai pasiekiama informacija apie vietos valdžios institucijų rengiamus ir priimtus sprendimus,
diskutuoti, keistis nuomonėmis ir kita. Tokiu būdu siekiama, panaudojant IRT, didinti viešojo
administravimo sektoriaus veiklos skaidrumą, atskaitomybę, sprendimų priėmimo kokybę, stiprinti
bendruomeniškumą ir naujas politinės raiškos formas.
Taip pat pagal 3 prioriteto priemonę „Elektroninės sveikatos paslaugos savivaldybėse“ 2012
m. bus pradėta įgyvendinti 13 naujų projektų (bendra vertė apie 6,7 mln. eurų), kurių tikslas
sudaryti sąlygas šalies savivaldybių gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis IRT priemonėmis
laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o savivaldybių tarybų įsteigtoms viešosioms
įstaigoms, teikiančioms sveikatos priežiūros paslaugas, – tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai
keistis informacija elektroninėmis priemonėmis.
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Visi projektai, įgyvendinami pagal 3 prioritetą, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie darnios
plėtros skatinimo.
Įgyvendinamus projektus išaugs įstaigų, įgyvendinančių projektus, veiklos efektyvumas,
kadangi kuriamos informacinės sistemos leis greičiau ir našiau aptarnauti gyventojus ir/ar įmones,
atlikti vidaus procedūras. Paslaugų teikimas elektroniniu būdu didins paslaugų prieinamumą,
kokybę, skaidrumą bei mažins jų suteikimo trukmę, leis taupyti paslaugos suteikimui ir gavimui
reikalingus išteklius (tiek iš paslaugos teikėjų, tiek iš jos gavėjų pusės – laiko, žmogiškuosius,
transporto ir kitus išteklius).
3 prioriteto lėšomis finansuojami projektai neturi neigiamo poveikio aplinkai, nes projekto
vykdytojai, įgyvendindami projektus, stengiasi naudoti aplinką tausojančius gaminius, pavyzdžiui,
perdirbtą popierių ar energiją taupančią techninę įrangą. Taip pat tais atvejais, kai galima prekių,
86

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali
teikti naudos keliems regionams.
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paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus atlieka, taikant žaliesiems pirkimams nustatytus
aplinkosaugos kriterijus.
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Pagal 3 prioritetą kryžminio finansavimo deklaruotinų išlaidų suma sudaro 923 tūkst. eurų,
t.y. 3,10 proc. nuo visų 3 prioriteto deklaruotinų lėšų.
Kryžminis finansavimas taikomas šioms veikloms:
• metodikų ir darbo procedūrų aprašymų, susijusių su elektroninių paslaugų sukūrimu ir
teikimu, parengimui;
• mokymams, skirtiems ugdyti darbuotojų gebėjimą prisitaikyti prie pokyčių, kuriuos
sąlygojo paslaugų perkėlimas į elektroninę terpę.
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma.\
3.3.2. Svarbiausios problemos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės 8-asis audito departamentas, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Seimo 2003 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. IX-1667 „Dėl pavedimo Lietuvos Respublikos
valstybės kontrolei atlikti Lietuvos Respublikos gaunamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos
auditus“ (Žin., 2003, Nr. 70-3171; 2007, Nr. 108-4402; 2008, Nr. 126-4795), IVPK atliko
valstybinį finansinį (teisėtumo) auditą, kaip numatyta 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1083/2006 (R. 1083/2006) 62 straipsnyje, ir pateikė vieną rekomendaciją EX.183, t. y.
rekomendavo IVPK vidaus procedūrų apraše numatyti kontrolės priemones, užtikrinančias, kad
būtų laikomasi LRVN 1443(1723) 179.2 p. reikalavimo nustatyti Ministerijos teisę vienašališku
sprendimu pakeisti sutartį, kai ji priima sprendimą sumažinti projekto finansavimą, ir (ar)
pareikalauti grąžinti išmokėtas lėšas ar jų dalį tuo atveju, kai perskaičiuojama didžiausia EK
tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma, ir taip tinkamai įgyvendinti Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Nutarimo Nr. 1225 114 punkto Reikalavimą. IVPK įgyvendindamas rekomendacijas,
2011 m. lapkričio mėn. pakeitė vidaus procedūrų aprašą.
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3.4. 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastruktūra“
3.4.1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamų 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
3.4.1.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Įgyvendindama 4 prioriteto 1 uždavinį „Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į
vieningą ES elektros ir dujų rinką “ (toliau – 1 uždavinys) ir 2 uždavinį „Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą“ (toliau – 2 uždavinys),
Ūkio ministerija siekia:
- modernizuoti elektros perdavimo sistemą, siekiant didinti elektros tiekimo patikimumą integruojantis į ES bendrąją elektros rinką;
- modernizuoti elektros skirstymo sistemą, siekiant didinti elektros skirstymo patikimumą;
- modernizuoti šilumos tiekimo sistemą, siekiant didinti šilumos tiekimo patikimumą ir kokybę;
- keisti energetikos tinklų infrastruktūrą, taip sudaryti sąlygas optimaliai plėtoti viešąją infrastruktūrą, siekiant darnios urbanistinės ir regioninės
plėtros.
Vienas EAVP tikslų – efektyvinti ekonominę infrastruktūrą – tiesiogiai siejasi su svarbiomis Nacionalinės energetikos strategijos nuostatomis –
didinti šalies energetinį saugumą, užtikrinant patikimą, ekonomiškai priimtiną, efektyvų ir aplinką tausojantį energijos išteklių tiekimą, ir taip sudaryti
prielaidas ekonomikos konkurencingumo augimui bei šalies energetikos sistemų integracijai į ES energetikos sistemas. Vykdomi elektros energijos ir
gamtinių dujų tinklų ir sistemų plėtros bei modernizavimo projektai leidžia sukurti technines galimybes ir ekonomines prielaidas energijos rinkai
Baltijos regione, padidinti energetinį saugumą ir energijos tiekimo patikimumą tiek šalies mastu, tiek ir galutiniams vartotojams, o vėlesniame etape –
tinkamai pasirengti elektros energijos ir dujų rinkų integracijai į ES bendrąsias rinkas. Šių projektų vykdymas taip pat leidžia sumažinti neigiamus
Ignalinos AE uždarymo padarinius.
Centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams labai aktualūs yra šilumos tiekimo tinklų ir sistemų modernizavimo bei plėtros projektai.
Investicijos į šiuos projektus sudaro prielaidas šilumos perdavimo ir skirstymo nuostolių mažinimui, didina vartotojams tiekiamų paslaugų kokybę bei
leidžia veiksmingai išnaudoti termofikacinių jėgainių potencialą. Modernizavus esamas centralizuoto šilumos tiekimo sistemas, galima gerokai išplėsti
bendrą šilumos ir elektros gamybą, o kartu daug efektyviau panaudoti pirminės energijos išteklius bei padidinti šalies energetinį saugumą.
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
55 lentelė. 1 uždavinys: Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir
dujų rinką87
Rodikliai

87

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Informacija apie stebėsenos rodiklius pateikiama remiantis EAVP ir Informacinės kompiuterinės sistemos (SFMIS2007) duomenimis.
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2015

Iš viso
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Produkto rodikliai
Nutiesta naujų
magistralinių
dujotiekių88

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

NA
137,50

28,60
Rezultato rodikliai

Suformuoti
papildomi gamtinių
dujų perdavimo
sistemos pajėgumai89
Pritraukta privačių
investicijų (mln.
eurų)90

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

50

Tikslas
Pradinis taškas

70

Pasiekimas

0

0

0

0

0

NA

NA

NA

NA

NA
23,2

Tikslas
Pradinis taškas

NA

10,72

56 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

479,22

NA

NA

NA

NA

479,22

Produkto rodikliai
Modernizuota
centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų
(sutartinių 100 mm
skersmens viengubų
vamzdžių) (km.)91

Pasiekimas

0

0

51,3

228,82

Tikslas
Pradinis taškas

1800
7140

88

Magistralinis dujotiekis – aukšto slėgio vamzdynai dujoms iš verslovių, SGD sistemų (suskystintų gamtinių dujų įrenginių) perduoti į gamtinių dujų saugyklas, skirstomuosius
dujotiekius arba į dujas naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių imtinai, taip pat statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti.
89
Gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai – didžiausias dujų srautas perdavimo sistemoje, išreikštas įprastais kubiniais metrais per laiko vienetą kuriuo perdavimo sistemos
naudotojas turi teisę naudotis pagal transportavimo sutarties nuostatas.
90
Pareiškėjo privatus indėlis į projektą.
91
Šilumos tiekimo tinklas – įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų bei kitų
įrenginių, skirtas šilumnešiui nuo šilumos šaltinių iki šilumą naudojančių objektų transportuoti.
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Rezultato rodikliai
Šilumos vartotojų,
kuriems pagerėjo
šilumos tiekimo
patikimumas ir
kokybė, skaičius92

Pasiekimas

0

0

54540

172653

309823

NA

NA

NA

NA

Tikslas

309823
300000

Pradinis taškas

600000

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
57 lentelė. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių finansinė pažanga (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma

Iš viso

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

106.909.165,31
148.049.273,72

44.726.831,15
71.561.796,48

0,00
0,00

Uždaviniai

1 Uždavinys
2 Uždavinys

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

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Iš viso

62.182.334,16
76.487.477,24

5.454.857,70
62.379.452,17

ES fondų
lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (ių) lėšų
suma

1.976.822,82
29.605.335,50

0,00
0,00

3.478.034,88
32.774.116,67

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
58 lentelė. 1 uždavinys: Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir dujų rinkų integracijai į vieningą ES elektros ir
dujų rinką
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

3

4

92

5=4/3

6

7=6/3

Šilumos vartotojas – juridinis ar fizinis asmuo, kurio naudojami šildymo prietaisai nustatyta tvarka prijungti prie šilumos perdavimo tinklų ar pastatų šildymo ir karšto vandens
sistemų.
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ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Nutiesta naujų
REZULTATO

magistralinių dujotiekių
Suformuoti papildomi
gamtinių dujų perdavimo
sistemos pajėgumai
Pritraukta privačių
investicijų (mln. eurų)

51.793.180,03

44.726.831,15

86,36 proc.

1.976.822,82

3,82 proc.

137,5

137,6

100,1 proc.

0

0 proc.

50

79

158 proc.

0

0 proc.

23,2

36,8

158,6 proc.

0

0 proc.

1 uždavinio įgyvendinimo stebėsenos rodikliai dar nėra pasiekti, nes didelės apimties projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda
statyba“, kuris siekia šių rodiklių, sutartis buvo pasirašyta 2011 m. gruodžio 21 d.
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 1 uždavinį buvo pasirašytos 5 sutartys, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 44,7
mln. eurų, tai yra priimtų įsipareigojimų suma 2011 m. pabaigai sudarė 86 proc. 1 uždaviniui skirtų ES fondų lėšų. Nepaskirstytos lėšos bus numatoma
panaudoti elektros perdavimo sistemos modernizavimui ir plėtrai.
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant elektros perdavimo sistemos modernizavimo bei plėtros priemones buvo pasirašytos 4 sutartys, pagal
kurias paskirstyto finansavimo suma sudarė – 22,41 mln. eurų ES lėšų. Įgyvendinant elektros perdavimo sistemos modernizavimo projektus
planuojama naujai įrengti ir (arba) modernizuoti 4 transformatorių pastotes ir (arba) skirstyklas ir nutiesti 89 km elektros perdavimo linijų.
59 lentelė. 2 uždavinys: Padidinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą
Stebėsenos
rodiklio tipas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Modernizuota

REZULTATO

centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų (sutartinių
100 mm skersmens
viengubų vamzdžių)
(km)
Šilumos vartotojų,
kuriems pagerėjo
šilumos tiekimo
patikimumas ir kokybė,

EAVP planas
ES fondų
lėšos/rodikliai

Suplanuota projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse
ES fondų
lėšos/rodikliai

Procentas nuo
EAVP plano

Panaudotos (deklaruotinos) ES
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
rodikliai
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
EAVP plano

3

4

5=4/3

6

7=6/3

92.258.945,20

71.561.796,48

77,57 proc.

29.605.335,50

32,09 proc.

1800

734,81

40,82 proc.

479,22

26,62 proc.

300000

807697

269,23 proc.

309823

103,27 proc.
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skaičius

Iki 2011 m. gruodžio 31 d. įgyvendinant 2 uždavinį buvo pasirašytos 98 sutartys, pagal kurias skirtas finansavimas (ES fondų lėšos) sudarė 71,6
mln. eurų, tai yra, 78 proc. 2 uždaviniui skirtų ES fondų lėšų. Vertinama, kad iki laikotarpio pabaigos visos 2 uždaviniui numatytos lėšos bus
sėkmingai įsisavintos:
1. 2011 metų pabaigoje buvo vertinamos 4 paraiškos, kuriose nurodyta prašoma finansavimo suma – 5,5 mln. eurų.
2. 2012 m. planuojama skelbti kvietimą elektros skirstymo sistemos modernizavimui ir plėtrai. Kvietimo suma apie 7 mln. eurų.
3. Planuojama papildyti priemonės „Energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas“ sąrašą, įtraukiant naują projektą (apie 8,7 mln. eurų).
Stebėsenos rodiklio „Modernizuota centralizuoto šilumos tiekimo tinklų“ planuojama pasiekti reikšmė, remiantis pasirašytų sutarčių
duomenimis, gali būti nepasiekta. Galima išskirti kelias pagrindines stebėsenos rodiklio nepasiekimo priežastis:
– socialinės – ekonominės situacijos pokyčiai: sumažėjęs prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų prisijungusių vartotojų skaičius (pereita prie
autonominio šildymo);
– šilumos tiekimo įmonių apyvartinių lėšų trūkumas (vartotojų nemokumas, sumažėjusios skolinimosi galimybės ir pan.);
– energetikos politikos ir prioritetų pokytis – dėl padidėjusio poreikio sparčiau modernizuoti ir plėsti elektros perdavimo sistemą tam buvo
perskirstyta dalis šilumos tiekimo sistemos modernizavimo ir plėtros priemonės lėšų.
Nepaisant to, kad produkto rodiklio reikšmė gali būti nepasiekta, rezultato rodiklio „Šilumos vartotojų, kuriems pagerėjo šilumos tiekimo
patikimumas ir kokybė, skaičius“ veiksmų programoje nustatyta reikšmė jau pasiekta, o iki periodo pabaigos bus viršyta.
Įgyvendinant 2 uždavinį taip pat finansuojama elektros skirstymo linijų, transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba, transformatorių pastočių ir
skirstyklų modernizavimas, orinių elektros linijų keitimas kabelinėmis, automatizuotų valdymo, duomenų rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos
sistemų diegimas bei energetikos objektų rekonstravimas ir perkėlimas.
Įgyvendinant elektros skirstymo sistemos modernizavimo ir plėtros projektus įrengtos naujos ir (arba) modernizuotos 3 transformatorių pastotės
ir (arba) skirstyklos (iš 36), kurias modernizavus 15,9 tūkst. (planuojama reikšmė – 142,8) elektros vartotojų elektros energija bus tiekiama patikimiau.
Įgyvendinant energetikos objektų rekonstravimo ir perkėlimo veiklas bus perkelta 12 km elektros perdavimo linijų ir atlaisvintas 20 ha plotas
viešajai infrastruktūrai plėtoti.
Siekiant įvertinti energetikos priemonių tinkamumą 2011 m. Ūkio ministerijos užsakymu atliktas Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtų
bendrai finansuojamų iš ES struktūrinių fondų lėšų ekonomikos sektorių būklės pokyčių vertinimas. Vertinimo metu buvo gautos vertingos sektoriaus
plėtros įžvalgos dėl Ūkio ministerijos vykdomos politikos energetikos srityje bei administruojamų priemonių aktualumo pasikeitusiai ekonominei
situacijai, pateiktos rekomendacijos. Atsižvelgiant į tai, kad vertinimas buvo baigtas tik 2011 m. gruodžio mėnesį ir buvo atliktas programavimo
laikotarpio viduryje, pateiktos ir priimtinos rekomendacijos nėra skirtos dabartinio laikotarpio priemonių įgyvendinimui ir bus naudojamos
pasirengimui 2014–2020 m. programavimo laikotarpiui.
Vertinimo projekto ataskaita yra skelbiama internetinėse svetainėse www.esparama.lt ir www.ukmin.lt.
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Pagal 4 prioritetą sėkmingai įgyvendinamų projektų pavyzdžiai.
60 lentelė. Įmonių įgyvendinami 4 prioriteto 2 uždavinio projektai
Projekto pavadinimas

AB LESTO skirstomojo tinklo plėtra
Projekto
aprašymas

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

AB LESTO

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

1.523.863,82

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

495.117,30

Lietuvoje dalis kaimo sodybų, pastatytų iki 1990 m., yra nutolusios nuo elektros skirstymo tinklo, ir dėl šios priežasties į šias
sodybas niekada nebuvo tiekiama elektros energija. Šių sodybų savininkai neturėdami reikiamų lėšų elektrifikavimo darbams,
nėra pajėgūs pagerinti savo gyvenimo sąlygų. Problemą paaštrina tai, kad dauguma gyventojų yra senyvo amžiaus, o kai kurie
netgi perkopę ir aštuntą dešimtį. Egzistuojanti problema riboja šių asmenų dalyvavimą visuomeniniame gyvenime, apsunkina
buities darbus, nėra užtikrinamas jų saugumas. Socialiniu požiūriu pastaroji situacija/problema yra labai aktuali. 2006 m.
duomenimis, Lietuvoje buvo 258 neelektrifikuotos sodybos. Iš jų 44-ių sodybų savininkai elektros nepageidauja, 40 sodybų
negyvenama. Reali situacija nelabai pasikeitė ir iki šių dienų. 2009 m. RST Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai
pateikė 50 paraiškų dėl nutolusių sodybų prijungimo prie elektros tinklų projektų finansavimo Į pateiktų paraiškų sąrašą buvo
įtrauktos tos sodybos, kurias Rytų Lietuvos savivaldybės atrinko pagal elektrifikuotinų kaimų ir sodybų kriterijus. Šių sodybų
elektrifikavimo projektavimo darbai buvo finansuojami iš Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo programos lėšų.
Šiuo metu yra pilnai parengti techniniai projektai 50-ties sodybų elektrifikavimui. Projekto metu numatoma sukurti pilną
infrastruktūrą, kurios pagalba vartotojus galės pasiekti elektra. Vartotojams beliks tik susitvarkyti elektros instaliaciją savo
sklype. Dalis elektrifikuojamų sodybų priklauso probleminiams regionams. Paprasčiausias problemos sprendimo būdas yra
orinėmis ar kabelinėmis elektros linijomis atvesti elektrą iki sklypo nuo arčiausiai esančių skirstomųjų tinklų. Vykdant projektą
bus tiesiamos 10 ir 0,4 kilo voltų orinės ir kabelinės elektros linijos, bus pastatytos ir įrengtos arba pertvarkytos reikalingos
transformatorinės, įdiegti būtini elektros apskaitos įrenginiai, sutvarkytas drenažas.

Rodiklis

Naujai nutiestų elektros linijų ilgis (km)

Reikšmė

67,24

Projekto pavadinimas

Šiaulių miesto šilumos tiekimo magistralių
nuo „Pietinės“ katilinės kolektorinės iki
šilumos kamerų Nr.2107 ir Nr.2208
rekonstrukcija

Elektros vartotojai, kuriems elektros energija tiekiama
patikimiau (skaičius)
50

Pareiškėjo ar vykdytojo pavadinimas

Projekto išlaidų suma
pagal sutartį, Eur

Skirto finansavimo ES
fondų lėšos, Eur

3.404.899,91

1.417.110,75

AB „Šiaulių energija“
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Projekto
aprašymas

Rodiklis
Reikšmė

Šiuo metu dauguma Šiaulių miesto centralizuoto šilumos tiekimo tinklų vamzdynų yra labai prastos būklės, todėl juose susidaro
dideli šilumos nuostoliai. Siekiant spręsti šias problemas AB „Šiaulių energija“ inicijavo šį projektą, tačiau be ES fondų
finansavimo įmonė negalės įgyvendinti šio projekto. Projekto tikslas yra didinti centralizuotos šilumos tiekimo sistemos
patikimumą, saugumą ir efektyvumą Šiaulių mieste, modernizuojant susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas. Projekto metu
numatoma rekonstruoti 1631 m DN600 magistralinių šilumos tiekimo tinklų. Išskiriame šias projekto tikslines grupes: šilumos
tiekimo paslaugos vartotojai ir AB „Šiaulių energija“. Projektas tiesiogiai sąlygoja žymų šilumos perdavimo nuostolių
sumažėjimą modernizuojamuose tinkluose, kas sudarys sąlygas išlaikyti pastovų šilumos tiekimo paslaugos tarifą, teikti
kokybiškesnes paslaugas. Šilumos trasų rekonstrukcija, dėl geresnės šiluminės izoliacijos leis sumažinti šilumos nuostolius
rekonstruojamose šilumos trasose iki 1.817,43 MWh. Šie sutaupymai sudarys apie 60,9 proc. nuo keičiamose trasose
prarandamo šilumos kiekio. Šilumos trasų rekonstrukcija leis padidinti šilumos tiekimo efektyvumą ir užtikrinti patikimą
šilumos tiekimą Šiaulių miesto vartotojams kartu dalinai amortizuojant šilumos kainų kilimą, net ir kylant kuro kainoms.
Sėkmingas šio projekto įdiegimas prisidės prie supančios aplinkos kokybės gerinimo ir gamtinių išteklių taupymo.
Modernizuoti centralizuoto šilumos tiekimo tinklai (km,
sutartinių 100mm skersmens viengubų vamzdžių)
19,57
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Šilumos vartotojai, kuriems šiluma tiekiama patikimiau ir
pagerėjo tiekimo kokybė (skaičius)
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25 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
144,1 (100% )
160

116,3 (80,7% )

140
120
100
80

31,6 (21,9% )

60
40
20
0
Suplanuota VP
programoje ES lėšų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis
ES lėšų

Deklaruotina EK ES
lėšų

Iki 2011 m. pabaigos įgyvendinant 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių priemones:
• gautos 126 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 148,7 mln. eurų;
• vertinamos 4 paraiškos, kuriose nurodyta prašomo finansavimo suma – 5,5 mln. eurų;
• pasirašytos 103 sutartys, pagal kurias projektams skirto finansavimo suma – 116,3 mln.
eurų;
• išmokėta lėšų – 31,97 mln. eurų (per 2011 metus – 17,5 mln. eurų).
4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui didžiausios įtakos turėjo viešųjų pirkimų
procedūros ir su jomis susiję skundai bei teisminiai procesai, silpni administraciniai gebėjimai.
26 paveikslas. 4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln.
eurų/proc.)
4 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.

50

38,5 (100%)
31,6 (82,0%)

40
30
20
10
0
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas
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Lėšų įsisavinimo sparta šiuo metu yra mažesnė, nei numatyta pagal ES fondų lėšų naudojimo
planą.
Ūkio ministerija aktyviai bendradarbiauja su Energetikos ministerija, siekdama užtikrinti visų
numatytų lėšų įsisavinimą. Pagal turimą informaciją, šiuo metu galimų įgyvendinti projektų vertė
dėl energetikos srities projektų imlumo investicijoms žymiai viršija finansavimo galimybes, todėl
stengiamasi atrinkti prioritetinius projektus.
Siekiant paspartinti lėšų įsisavinimą, su atskirais projektų vykdytojais pasirašomos sutartys,
pagal kurias mokėjimo prašymų teikimas numatytas dažniau, nei kartą per ketvirtį, jei yra
deklaruojamų lėšų.
Planuojama, kad iki 2012 m. pabaigos plano vykdymas sudarys 81,06 proc., iki 2013 m.
pabaigos – 81,27 proc., iki 2014 m. pabaigos – 91,16 proc., iki 2015 m. pabaigos – 100,00 proc.
Visos numatytos lėšos bus panaudotos iki programavimo laikotarpio pabaigos.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui yra neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai yra neutralus.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
61 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Apskritys
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
Įgyvendinamų
(regionai)
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
projektų skaičius93
(eurais)
2.214.376,05
Alytaus
3
207.411,38
Marijampolės
1
1.704.875,03
Tauragės
4
245.452,97
Telšių
2
652.274,30
Utenos
3
2.713.466,71
Mažeikiai
3
676.376,77
Visaginas
1
Ūkio ministerijos administruojamos priemonės nėra tiesiogiai skirtos tam tikrų regionų plėtrai,
todėl poveikis regioninei plėtrai yra neutralus. Tačiau, siekiant paskatinti probleminėse teritorijoje ir
regioniniuose augimo centruose įgyvendinamus 2 uždavinio projektus, atrenkamus konkurso būdu,
prioritetas suteikiamas projektams, vykdomiems probleminėse teritorijose, nustatytose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarime Nr. 112 „Dėl probleminių teritorijų“ (Žin.,
2007, Nr. 15-555) ir projektams, vykdomiems regioniniame ekonomikos augimo centre, išskirtame
Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575 (Žin., 2005, Nr. 66-2370).

93

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas gali
teikti naudos keliems regionams.
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4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Ūkio ministeriją administruoja priemones, kurių įgyvendinimas turi tiesioginį poveikį darnaus
vystymosi prioriteto įgyvendinimui, todėl prioriteto įgyvendinimas daro teigiamą įtaką socialinių
bei ekonominių problemų sprendimui, o įgyvendinami projektai nepažeidžia aplinkosauginių
reikalavimų, darnaus vystymosi nuostatų regionų plėtros srityje.
Projektų, kurie atitinka darnios plėtros horizontalios politikos gaires, pavyzdžiai nurodyti
sėkmingai įgyvendinamų projektų dalyje.
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.4.1.2. Svarbiausios problemos
Audito institucijos metinėje kontrolės ataskaitoje už 2010 m. nebuvo pateikta rekomendacijų,
susijusių su 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimu.
Pagrindinės problemos, kurios turėjo įtakos 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimui, yra pateikiamos
Kokybinės analizės dalyje.
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3.4.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamų 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimo analizė
3.4.2.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamas EAVP 4 prioritetas „Esminė ekonominė infrastrukta“ (toliau – 4 prioritetas)
įgyvendinamas pagal tris uždavinius:
• 3 uždavinys ,,Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas“
• 4 uždavinys ,,Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“
• 5 uždavinys ,,Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra“
ES lėšomis finansuojami projektai atrenkami sudarant valstybės projektų sąrašus (išskyrus priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros
modernizavimas ir plėtra“, kur sudaromi regionų projektų sąrašai). Visas projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasirašyti iki
2013 m. pabaigos, projektus įgyvendinti iki finansinio laikotarpio pabaigos (ne vėliau, kaip 2015 metais).
Detalesnė informacija apie 4 prioriteto 3, 4, 5 uždavinių įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių
pasiekimais.
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
62 lentelė. 3 uždavinys: Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

2794

NA

NA

NA

NA

27

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

Pasiekimas

0

0

27

27

Tikslas
Pradinis taškas

35
35
Rezultato rodikliai

Panaikintų „juodųjų

Pasiekimas

0

0

0

0

94

NA95

NA

NA

NA

NA

NA

2011 m. pasiketa reikšmė yra tokia pati kaip ir ansktesniais metais, nes 2011 metuais nebuvo užbaigta projektų. Projektą ,,Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II
etapas“ planuojama užbaigti 2012 m., o projektą ,,Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“ pradėti vykdyti 2012 m. ir užbaigti 2013 m.
95
Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruožuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių poveikis vertinamas keturis metus po jų įdiegimo. Kadangi pirmosios prie šio
rodiklio pasiekimo prisidedančio priemonės įdiegtos 2009 m., jų poveikis ,,juodųjų dėmių“ sumažėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 m.
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dėmių“ skaičius

Tikslas
Pradinis taškas

25
247
(2005)

63 lentelė. 4 uždavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

1039,67

NA

NA

NA

NA

1039,67

Produkto rodikliai
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
automobilių kelių
(valstybinės reikšmės
keliai, nepriklausantys
TEN-T tinklui) (km)
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
geležinkelių kelių (km)

Pasiekimas

0

268,37

678,3

868,1

Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

850
19.71196
0

0

0

0,98

1,0197

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

1,01
50

98

671

Rezultato rodikliai
Sutaupytas laikas vežant
krovinius rekonstruotais
geležinkeliais (mln. tonų
valandų)

Pasiekimas

0

0

0

0

Tikslas
Pradinis taškas

099

NA

NA

NA

NA

0
4

5,01100

96

Visas valstybinės reikšmės kelių tinklas (išskyrus TEN-T).
Projektai nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas užbaigus projektus. Preliminari analizė pateikta kokybinės analizės dalyje.
98
Visas valstybinės reikšmės geležinkelių tinklas (išskyrus TEN-T).
99
Pasiekimų nėra, nes 2011 m. buvo įgyvendintas vienas projektas, kuris prisideda pie šio rodiklio įgyvendinimo. Jo įgyvendinimo vertinimas bus atliekamas praėjus kalendoriniams
metams po projekto užbaigimo, t.y. 2012 m.
100
Pradinė reikšmė nustatyta atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“.
97
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64 lentelė. 5 uždavinys: Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

0101

NA

NA

NA

NA

0

Produkto rodikliai
Pastatyta ir rekonstruota
prieplaukų (vnt.)

0

Pasiekimas

0

0

0

Tikslas

2

Pradinis taškas

8*
Rezultato rodikliai

Aptarnautų laivų
skaičius vidutiniškai per
metus

Pasiekimas

0

0

0

0

0102

NA

NA

NA

NA

Tikslas

0
3000

Pradinis taškas

732103

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
65 lentelė. 4 prioriteto finansinė pažanga pagal 3, 4, 5 uždavinius (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo
ir administravimo sutartyse numatytų lėšų suma
Uždaviniai

3 Uždavinys
4 Uždavinys
5 Uždavinys

Iš viso

ES fondų lėšos

17.699.826,24
454.274.035,81
4.004.457,25

15.823.230,69
365.762.470,84
3.403.788,66

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)
0,00
9.514.491,15
600.668,59

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

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Iš viso

ES fondų lėšos

1.876.595,55
78.997.073,82
0,00

13.955.642,91
394.326.436,55
2.979.953,37

12.725.875,83
315.898.009,27
2.532.960,36

101

LR valstybės
biudžeto lėšos
iš skiriamo
finansavimo
(BF)
0,00
6.852.591,15
446.993,01

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma
1.229.767,08
71.575.836,13
0,00

Projektai, prisidedantys prie stebėsenos rodiklių pasiekimo, nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas užbaigus šiuos projektus. Preliminari analizė pateikta
kokybinės analizės dalyje.
102
Projektai, prisidedantys prie stebėsenos rodiklių pasiekimo, nebaigti. Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas užbaigus šiuos projektus. Preliminari analizė pateikta
kokybinės analizės dalyje.
103
Pradinė reikšmė nustatyta atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“.
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
66 lentelė. 3 uždavinys: Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas
Stebėsenos
rodiklio tipas

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

1

2

ES fondų lėšos (eurai)

PRODUKTO

REZULTATO

Įdiegtos saugaus eismo
gerinimo ir
aplinkosaugos
priemonės didesnio
avaringumo rizikos
ruožuose (vnt.)
Panaikintų „juodųjų
dėmių“ skaičius

EAVP planas

Suplanuota projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse

Panaudotos (deklaruotinos) ES
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
rodikliai

ES fondų
lėšos/rodikliai

ES fondų
lėšos/rodikliai

Procentas nuo
EAVP plano

3

4

5=4/3

6

7=6/3

25.356.232,62

15.823.230,69

62,40 proc.

12.725.875,83

50,19 proc.

35

52

148,57 proc.

27

77,14 proc.

25

16

64 proc.

0104

0 proc.

3 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemonę ,,Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas, gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį
aplinkai“. Į šios priemonės valstybės projektų sąrašą įtraukti 3 projektai. Pirmasis projektas baigtas įgyvendinti 2009 metais (už 7.713.870 eurų
deklaruotinų ES lėšų, 30,4 proc. visų priemonei skirtų ES lėšų), antrasis įgyvendinamas šiuo metu (projekto įgyvendinimo pabaiga – 2012 metais),
trečiasis projektas bus įgyvendinamas 2012–2013 metais. 2012 metų IV ketv. planuojama pasirašyti trečiojo projekto finansavimo ir administravimo
sutartį už 9,6 mln. eurų ir taip užkontraktuoti likusią EAVP 4 prioriteto 3 uždaviniui įgyvendinti skirtos ES paramos dalį. Iki 2013 m. pabaigos
planuojama užbaigti visus šiuo metu į priemonės valstybės projektų sąrašą įtrauktus projektus ir panaudoti visą šiam uždaviniui įgyvendinti skirtą ES
paramą.
3 uždavinys įgyvendinamas sėkmingai, nes planuotas produkto rodiklio ,,Įdiegtos saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemonių
didesnio avaringumo rizikos ruožuose“ reikšmes planuojama pasiekti jau 2012 metais. Šiuo metu pasirašytose projektų finansavimo ir
administravimo sutartyse suplanuota įdiegti 52 saugaus eismo gerinimo ir aplinkosaugos priemones, tačiau dar 24 tokias priemones planuojama įdiegti
vykdant projektą ,,Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, III etapas“, kurio finansavimo ir administravimo sutartį planuojama pasirašyti
2012 m. IV ketvirtį.

104

Nėra duomenų. Pagal nustatytą metodiką, didesnio avaringumo ruožuose įdiegtų saugaus eismo gerinimo priemonių poveikis vertinamas keturis metus po jų įdiegimo. Kadangi
pirmosios prie šio rodiklio pasiekimo prisidedančio priemonės įdiegtos 2009 m., jų poveikis ,,juodųjų dėmių“ sumažėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 m.
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Rezultato rodikio ,,Panaikintų „juodųjų dėmių“ skaičius“ pasiekimas bus vertinamas praėjus keturiems metams po saugaus eismo gerinimo
priemonių didesnio avaringumo ruožuose įdiegimo. Kadangi pirmosios prie šio rodiklio pasiekimo prisidedančio priemonės įdiegtos 2009 metais, šių
priemonių poveikis ,,juodųjų dėmių“ sumažėjimui bus nustatytas pasibaigus 2013 metams. Pagal statistinius duomenis, bendras „juodųjų dėmių“
skaičius nuosekliai mažėjo, nors kai kuriose vietose atsirado naujų. Jeigu 2005 metai jų buvo 247, tai 2009 metais – 178, 2010 metais – 135 (2011
metų ,,juodosios dėmės“ bus suskaičiuotos 2012 metų kovo mėn.). Planuojama, kad, įdiegus visas planuojamas saugaus eismo gerinimo ir
aplinkosaugos priemones didesnio avaringumo rizikos ruožuose, bus pasiekta EAVP suplanuota rodiklio reikšmė. Lietuvos automobilių kelių
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, tuose didesnio avaringumo ruožuose, kuriose buvo įdiegtos uždaviniui įgyvendinti skirtomis
lėšomis finansuojamos saugaus eismo gerinimo priemonės, įskaitinių eismo įvykių nebuvo užfiksuota.
67 lentelė. 4 uždavinys: Valstybinės ir regioninės reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)

PRODUKTO

REZULTATO

Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
automobilių kelių
(valstybinės reikšmės
keliai, nepriklausantys
TEN-T tinklui) (km)
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
geležinkelių kelių (km)
Sutaupytas laikas vežant
krovinius rekonstruotais
geležinkeliais (mln. tonų
valandų)

3

4

5=4/3

6

7=6/3

405.977.004,17

365.762.470,84

90,09 proc.

315.898.009,27

77,81 proc.

850

1134,51

133,47 proc.

1039,67

122,31 proc.

50

2,18

4,36 proc.

1,01

2,02 proc.

4105

0,69

17,25 proc.

0106

0 proc.
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Atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“, buvo nustatyta, kad planuojamos stebėsenos rodiklio reikšmės, įgyvendinus projektus, pasiekti
nepavyks. Studijos rengėjai siūlo stebėsenos rodiklio reikšmę sumažinti 8 kartus (iki 0,5 mln.tonų valandų). Susisiekimo ministerija rengia pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo.
106
Neatlikti rodiklio pasiekimo vertinimai.
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4 uždavinys įgyvendinamas, vykdant priemones „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“
(skirta 281.996.467 eurų ES lėšų) ir „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ (skirta 123.980.537 eurų ES lėšų).
Priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ skirtos lėšos paskirstytos 23 projektams. Iki
2011 metų pabaigos buvo pasirašytos 22 projektų finansavimo ir administravimo sutartys (už 288.740.396 eurus ES lėšų, t.y. virškontraktavimas pagal
šią priemonę sudarė 6.743.929 eurus). 20 projektų užbaigta, iš jų – visi 19 projektų, kuriuos vykdė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (už 257.579.138 eurų deklaruotinų ES lėšų, 91,3 proc. visų priemonei skirtų ES lėšų). Šiuo metu įgyvendinami du projektai,
dar vieno projekto finansavimo ir administravimo sutartį už 16.659.795 eurus ES lėšų planuojama pasirašyti 2012 metais ir visus juos užbaigti iki 2014
m. pabaigos.
Priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ skirtos lėšos paskirstytos 205 projektams. Iki 2011 metų pabaigos
buvo pasirašytos 146 projektų finansavimo ir administravimo sutartys už 77.022.075 eurus ES lėšų (62 proc. šiai priemonei skirtų ES lėšų), iš jų baigti
įgyvendinti 79 projektai. 54 projektų finansavimo ir administravimo sutartis planuojama pasirašyti 2012 metais, 5 projektų – 2013 m ir visus juos
užbaigti iki 2015 m. vidurio.
Planuota produkto rodiklio ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių (valstybinės reikšmės keliai, nepriklausantys TEN-T
tinklui)“ reikšmė pasiekta jau 2010 metais. 2011 metais baigus įgyvendinti automobilių kelių projektus, finansuojamus iš priemonei „Valstybinės
reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ skirtų lėšų (2012 metų sausio 6 d. užbaigtas paskutinis projektas ,,Krašto
ir rajoninių kelių rekonstrukcija“), projektų indėlis į šio rodiklio įgyvendinimą sudaro iš viso 901,67 km nutiestų naujų ar rekonstruotų automobilių
kelių (131 proc. šiai priemonei tenkančio rodiklio dydžio (690 km)). Priemonei ,,Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“
skirtomis lėšomis finansuojamų ir užbaigtų projektų indėlis sudaro 138,0 km (86 proc. šiai priemonei tenkančio rodiklio dydžio (160 km)).
Projektų, finansuojamų priemonei ,,Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ skirtomis lėšomis, sąrašus sudaro regionų
plėtros tarybos. Regionų projektų sąrašai dažnai keičiami, todėl nuolatos kinta ir laukiama rodiklio reikšmė. Prognozuojama, kad 2012–2014 metais,
įgyvendinus regionų projektus, pasiekta stebėsenos rodiklio ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų automobilių kelių (valstybinės reikšmės keliai,
nepriklausantys TEN-T tinklui)“ reikšmė sudarys apie 1200 km (apie 140 proc. planuotos visos rodiklio reikšmės).
Planuota uždavinio produkto rodiklio ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų geležinkelio kelių“ reikšmė (50 km) nebus pasiekta, nes, siekiant
efektyviau panaudoti lėšas, nuspręsta nevykdyti geležinkelių kelių statybos projekto ,,Mažeikiai–valstybės siena geležinkelio ruožo rekonstravimas“
(ES dalis – 9,48 mln. eurų) ir jis išbrauktas iš valstybės projektų sąrašo. Jam numatytos skirti lėšos nuo 2012 m. perskirstytos šio prioriteto 3 uždaviniui
,,Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas“. Planuojama, kad, įgyvendinus į valstybės projektų sąrašą įtrauktus projektus, bus nutiesta ir
rekonstruota 35 km geležinkelio kelių.
2011 m. užbaigtas vienas projektas, kuris prisideda prie rezultato rodiklio ,,Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais geležinkeliais“
pasiekimo. Rodiklio pasiekimo vertinimas atliekamas praėjus metams po projekto užbaigimo, todėl duomenų apie rodiklio pasiekimus 2011 m. nėra
(planuojami 2012 m.). Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto instituto ekspertai atliko vertinimą ,,EAVP įgyvendinimo rodiklių
transporto sektoriuje skaičiavimas“ ir jo ataskaitoje pateikė siūlymus dėl rezultato rodiklio ,,Sutaupytas laikas vežant krovinius rekonstruotais
geležinkeliais“ skaičiais išreikštų uždavinių 2015 metais. Ekspertai siūlo šio rodiklio siektin reikšmę – 4,0 mln.t h, pakeisti į 0,47 mln.t h. Pakeitimai
siūlomi atsižvelgiant į atlikus pradinės šio rodiklio situacijos skaičiavimus.
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Stebėsenos
rodiklio tipas
1

68 lentelė. 5 uždavinys: Regioninės vandens transporto infrastruktūros plėtra
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
Pastatyta ir rekonstruota
PRODUKTO
prieplaukų (vnt.)
REZULTATO Aptarnautų laivų
skaičius vidutiniškai per
metus

3

4

5=4/3

6

7=6/3

11.373.378,13

3.403.788,66

29,93 proc.

2.532.960,36

22,27 proc.

2

0

0 proc.

0

0 proc.

3000

0

0 proc.

0

0 proc.

5 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“. Šiai
priemonei skirtos lėšos paskirstytos 5 projektams. Iki 2011 metų pabaigos buvo pasirašytos 3 projektų finansavimo ir administravimo sutartys, du
projektai baigti. Projektams įgyvendinti jau skirta 11,75 mln. Lt ES lėšų, t.y. 39 proc. visų priemonei numatytų ES lėšų.
Iki 2011 m. buvo įgyvendinami projektai, prisidedantys prie nacionalinių produkto rodiklių: ,,vidaus vandens kelio E41 sureguliavimas
bunomis“, ,,parengti techniniai projektai“. Šiais projektais siekiama sureguliuoti laivybai naudojamo Nemuno upės vagos gylį, taip pagerinant
laivybos sąlygas, ir techniškai pasirengti prieplaukų statybai. 2012 m. numatyta pradėti įgyvendinti projektus, kurie tiesiogiai prisidės prie uždavinio
rodiklių ,,Pastatyta ir rekonstruota prieplaukų“ ir ,,Aptarnautų laivų skaičius vidutiniškai per metus“: pateikta paraiška dėl projekto ,,Mažųjų ir
pramoginių laivų prieplaukos statyba ir akvatorijos gilinimas“ finansavimo, projekto ,,Naujos Marvelės krovininės prieplaukos Kaune statyba. Statybos
darbai“ paraišką planuojama pateikti 2012 m. III ketvirtyje. Planuojama, kad 2013–2014 metais šie projektai bus užbaigti ir bus pasiekta planuota
rodiklio ,,Pastatyta ir rekonstruota prieplaukų“ reikšmė. Artimiausiu metu planuojama į priemonės ,,Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių
aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašą įtraukti projektą ,,Techninės dokumentacijos parengimas Šventosios valstybinio jūrų
uosto infrastruktūros statybos ir akvatorijos gilinimas“, taip užkontraktuoti likusią EAVP 4 prioriteto 5 uždaviniui įgyvendinti skirtos ES paramos dalį.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto instituto ekspertai atliko vertinimą ,,EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje
skaičiavimas“ ir jo ataskaitoje pateikė siūlymus dėl rodiklio ,,Aptarnautas laivų skaičius vidutiniškai per metus“ skaičiais išreikštų uždavinių 2015
metais. Ekspertai siūlo minėto rodiklio reikšmę – 3000 aptarnautų laivų, pakeisti į 1000. Pakeitimai siūlomi išanalizavus statistinę informaciją apie
naujai pastatytų analogiškų prieplaukų veiklą ir į vidaus vandenų laivų skaičiaus augimo tendencijas.
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27 paveikslas. 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
442,7 (100%)
450

385,0 (87,0%)

400

331,2 (74,8%)

350
300
250
200
150
100
50
Suplanuota VP
programoje ES lėšų

Paskirstyta pagal
Deklaruotina EK ES lė šų
pasirašytas sutartis ES
lėšų

4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinio įgyvendinimas iš esmės vyksta sėkmingai. Planuojama, kad
2012 metais bus pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių už 52,5 mln. eurų, o
2013 metais – už likusius 5,2 mln. eurų. Pasirašytas finansavimo ir administravimo sutartis
planuojama įgyvendinti iki 2015 metų vidurio.
28 paveikslas. 4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
(mln. eurų/proc.)
4 prioriteto 3, 4 ir 5 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.
334,5 (100%)

331,2 (99,0%)

280
240
200
160
120
80
40
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas
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Lėšų įsisavinimo sparta atsilieka nuo ES lėšų naudojimo plano, nes projektų vykdytojai
pateikė mažiau nei planuota mokėjimo prašymų, dėl vėluojančių techninių projektų dokumentų ir
viešųjų pirkimų nepavyko pasirašyti dalies 2011 metais planuotų finansavimo ir administravimo
sutarčių.
Siekiant paspartinti ES lėšų įsisavinimą, vykdoma nuolatinė projektų dokumentų rengimo ir
pasirašytų finansavimo ir administravimo sutarčių vykdymo stebėsena. Sugriežtinta valstybės
projektų planavimo tvarka, numatant sankcijas projektų pareiškėjams, vėluojantiems nustatytu laiku
pateikti paraiškas dėl projekto finansavimo. Projektų finansavimo sąlygose numatytos sankcijos
projektų vykdytojams, nesuderinusiems viešųjų pirkimų dokumentų.
Atsilikimą planuojama panaikinti per 2012 metus. Visas numatytas skirti lėšas planuojama
įsisavinti iki 2015 metų vidurio.
D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
69 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Apskritys
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Įgyvendinamų
(regionai)
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
projektų skaičius107
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
(eurais)
1.026.854,71
Alytaus
3
8.950.587,86
Marijampolės
4
9.750.091,43
Tauragės
9
6.933.932,74
Telšių
12
5.777.695,24
Utenos
6
13.621.283,95
Mažeikiai
12
495.669,63
Visaginas
3
Prie regioninės plėtros tiesiogiai prisideda 4 prioriteto 4 uždavinio ,,Valstybinės ir regioninės
reikšmės transporto infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ priemonė „Savivaldos
transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, kuri įgyvendinama vykdant regionų projektus.
Priemonei skirtos lėšos (124,0 mln. eurų ES fondų lėšų) paskirstytos 205 projektams. Iki 2011 metų
pabaigos buvo pasirašytos 146 finansavimo sutartys (už 77,0 mln. eurų, 62,1 proc. priemonei skirtų
ES fondų lėšų), iš jų 2011 metams – 38 sutartys.
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Pagal EAVP 4 ir 5 prioritetus įgyvendinami projektai prisideda prie 2007–2013 metų ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darnaus vystymosi tikslų:

107

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas
gali teikti naudos keliems regionams.
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- vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, mažinant neigiamą poveikį
aplinkai (pavyzdžiui, išasfaltavus žvyrkelius, sumažėja triukšmo lygis, ženkliai sumažėja tarša
dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas mažesnis autotransporto naudojimas vietinio
susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo triukšmo lygio bei oro taršos sumažėjimas);
- mažinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumažinamas transporto aukų skaičius, plėtojami
dviračių takai, mažinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas didesnis žmonių
fizinis aktyvumas, mažinant autoįvykių skaičių prisidedama prie žmonių sveikatos ir gyvybės
išsaugojimo, asfaltuojant žvyrkelius sumažinamas aplinkos veiksnių neigiamas poveikis sveikatai).
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.4.2.2. Svarbiausios problemos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2010 metų pabaigoje pateikė Audito ataskaitą,
kurioje nustatė, kad Transporto investicijų direkcija (toliau – TID), administruojanti transporto
sektoriaus projektus, 2009 metais dėl galimų pažeidimų netinkamai pripažino ir deklaravo 4,9 mln.
eurų lėšų iš jų ES struktūrinių fondų lėšų dalis – 2,6 mln. eurų.
Pažeidimai nustatyti oro uostų (VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas ir VĮ „Kauno aerouostas“)
bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD)
įgyvendinamuose projektuose.
2011 metų pradžioje Europos Komisija, atsižvelgusi į Valstybės kontrolės pateiktą Audito
ataskaitą, laikinai sustabdė ES struktūrinių fondų išlaidų deklaravimą Europos Komisijai visiems
transporto sektoriaus projektams. Tačiau transporto srities projektai buvo vykdomi toliau,
finansuojant juos valstybės biudžeto lėšomis, kurios kompensuotos atnaujinus ES struktūrinių fondų
lėšų deklaravimą.
Atsižvelgus į tai, TID atliko nustatytų pažeidimų tyrimus, dėl kurių vėliau Susisiekimo
ministerija priėmė sprendimus susigrąžinti netinkamai išmokėtas lėšas.
2011 metų liepos 25 d. gautas Europos Komisijos raštas Nr. DG REGIO/DA (2011) 812444,
kuriame informuojama, jog atsižvelgiant į tai, kad TID ėmėsi atitinkamų korekcinių veiksmų ir
audito institucija peržiūrėjo TID vidaus sistemos įvertinimą, EK nurodė, kad priežastys lėmusios
mokėjimo nutraukimą, yra laikomos nebeaktualiomis.
TID 2011 metų rugsėjo mėn. baigė atlikti pažeidimų tyrimus. Projektų vykdytojai pagal
EAVP 4 prioritetą grąžino 1 mln. eurų ES fondų lėšų.
Siekiant ateityje išvengti panašių Valstybės kontrolės pastebėjimų, Susisiekimo ministerija
tikslino Projektų finansavimo sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus.
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3.5. 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“
3.5.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos administruojamas EAVP 5 prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ (toliau – 5
prioritetas) įgyvendinamas pagal keturis uždavinius:
• 1 uždavinys ,,Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais
išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui“.
• 2 uždavinys ,,Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo
didinimas“.
• 3 uždavinys ,,Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas“.
• 4 uždavinys ,,Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas“.
ES lėšomis finansuojami projektai atrenkami sudarant valstybės projektų sąrašus. Visas finansavimo sutartis planuojama įgyvendinti iki
finansinio laikotarpio pabaigos (ne vėliau, kaip 2015 metais).
Detalesnė informacija apie 5 prioriteto įgyvendinimo pažangą pateikiama remiantis fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
70 lentelė. 1 uždavinys: 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

246,45

NA

NA

NA

NA

246,45

Produkto rodikliai
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
TEN-T tinklo
automobilių kelių (km)
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų

Pasiekimas

0

2,25

95,61

186,95

Tikslas
Pradinis taškas
Pasiekimas

315
1617108
0

0

0

0

Tikslas

0109

NA

NA

NA

NA

0
170

108

Visas TEN-T kelių tinklas.
Stebėsenos rodiklių pasiekimas bus vertinamas užbaigus projektus. Pirmąsias rodiklio reikšmes planuojama turėti 2012 m. pabaigoje, o visus numatytus projektus planuojama
užbaigti iki 2015 m. vidurio.
109
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TEN-T tinklo
geležinkelių kelių (km)

Pradinis taškas

1100110
(2005)
Rezultato rodikliai

Padidėjęs pervežtų
krovinių kiekis TEN-T
tinklu per metus (mln. t)

Pasiekimas

0

0

0

0

0111

NA

NA

NA

NA

133112

Tikslas
Pradinis taškas

0

110113

71 lentelė. 2 uždavinys: 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
Pastatyta ir rekonstruota
krantinių (m)

Pasiekimas

0

0

0

0

0114

NA

NA

NA

NA

Tikslas
Pradinis taškas

0
775

17.859
Rezultato rodikliai

Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų
krovinių kiekis (mln.t)
Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų

Pasiekimas

0

0

0

0

0,44

NA

NA

NA

NA

Tikslas

0,44
133

Pradinis taškas

3

Pasiekimas

0

0

0

0

Tikslas

0115

NA

NA

NA

NA

0
83

110

Visas TEN-T geležinkelių tinklas.
Rodiklis ,,įvedamas“, todėl jo pasiekimas bus skaičiuojamas praėjus kalendoriniams metams po visų prie šio rodiklio prisidedančių projektų užbaigimo, t.y 2016 m.
112
EAVP prieduose suplanuota pasiekti rodiklio „Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus (mln. t)“ reikšmė – 12 mln. t TEN-T tinklo automobilių keliais, 11 mln.
t TEN-T tinklo automobilių keliais
113
Bendras automobilių keliais ir geležinkeliais pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklu per metus.
114
Stebėsenos rodiklio pasiekimas bus vertinamas užbaigus projektus. Prie rodiklio pasiekimo prisideda projektas ,,Keleivinių ir krovininių keltų terminal infrastruktūros įrengimas“.
Planuojama, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartis bus sudaryta 2012 m., o projektas užbaigtas – 2013 m.
115
Stebėsenos rodiklio pasiekimas bus vertinamas užbaigus projektus. Prie rodiklio pasiekimo prisideda projektas ,,Keleivinių ir krovininių keltų terminal infrastruktūros įrengimas“.
Planuojama, kad projekto finansavimo ir administravimo sutartis bus sudaryta 2012 m., o projektas užbaigtas – 2013 m
111

148

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

keleivių kiekis (tūkst.
keleivių)

Pradinis taškas

166 (2005)

72 lentelė. 3 uždavinys: Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Rodikliai
Įgyvendintų projektų
skaičius

Pasiekimas116

2007

2008

0

0

2009
2010
Produkto rodikliai
4

5

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

7

NA

NA

NA

NA

7

Tikslas

6

Pradinis taškas

5
Rezultato rodikliai

Papildomai aptarnautų
keleivių skaičius (mln.
keleivių)

Pasiekimas

0

0

0,43

1,36

1,73

NA

NA

NA

NA

Tikslas

1,73
1,16

Pradinis taškas

1,44
(2005)

73 lentelė. 4 uždavinys. Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

3,78

NA

NA

NA

NA

3,78

Produkto rodikliai
Nutiesta ir rekonstruota
kelių (km)

Pasiekimas
Tikslas
Pradinis taškas

0

0

0

0

24
4
Rezultato rodikliai

Sutaupytas laikas (mln.
automobilių h)

Pasiekimas

0

0

0

0

0117

Tikslas
116
117

NA

NA

NA

NA

0
18,4

Pasiekimai yra nurodyti pagal projekto finansavimo ir administravimo sutarčių skaičių.
Informacija apie rodiklio pasiekimą bus pateikta po to, kai 2015 m. bus atlikti transporto srautų matavimai.
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Pradinis taškas

2,92118

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
74 lentelė. 5 prioriteto finansinė pažanga (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto
lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

419.473.497,00
57.138.334,40
44.034.189,05
175.455.011,63

0,00
0,00
7.770.943,69
9.491.101,99

74.128.895,25
10.083.235,49
22.525.352,67
28.638.695,41

Uždaviniai
Iš viso

1 Uždavinys
2 Uždavinys
3 Uždavinys
4 Uždavinys

493.602.392,25
67.221.569,89
74.330.485,41
213.584.809,03

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

Iš viso

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (ių) lėšų
suma

277.552.779,87
31.999.622,26
42.073.419,45
56.214.914,92

0,00
0,00
7.424.909,20
4.838.113,90

57.731.948,17
5.646.992,18
20.824.433,62
9.663.715,84

335.284.728,04
37.646.614,44
70.322.762,27
70.716.744,66

C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
75 lentelė. 1 uždavinys: Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais
išplėtojimas, transeuropinio (TEN-T) tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
TEN-T tinklo
118

3

4

5=4/3

6

7=6/3

703.661.532,09

419.473.497,00

59,61 proc.

277.552.779,87

39,44 proc.

315

263,1

83,52 proc.

246,45

78,23 proc.

Pradinė reikšmė nustatyta atlikus studiją „EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje skaičiavimas“. Susisiekimo ministerija rengia pasiūlymus dėl EAVP pakeitimo.
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REZULTATO

automobilių kelių (km)
Nutiesta naujų ir
rekonstruota esamų
TEN-T tinklo
geležinkelių kelių (km)
Padidėjęs pervežtų
krovinių kiekis TEN-T
tinklo automobilių
keliais (mln. t)
Padidėjęs pervežtų
krovinių kiekis TEN-T
tinklo geležinkelių
keliais (mln. t)

170

196,68

115,69 proc.

0

0 proc.

12119

5,5

45,83 proc.

0

0 proc.

11120

1,43

13 proc.

0

0 proc.

1 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemones „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių
parametrų gerinimas“ ir „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems
logistikos centrams steigti“.
Priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ skirtos lėšos
paskirstytos 17 projektų. Buvo pasirašyta 12 projektų finansavimo ir administravimo sutarčių (iš jų 2011 metais pasirašytos 3) už 265.002.956 eurus
ES lėšų (t.y. 89,3 proc.), likusias 5 planuojama pasirašyti 2012–2013 metais. Iš viso iki 2011 metų pabaigos baigti įgyvendinti devyni projektai (už
195.707.014 eurų deklaruotinų ES lėšų, 65,9 proc. visų priemonei skirtų ES lėšų): iš jų penki 2010 metais ir keturi – 2011 metais.
2011 m. pagal 5 prioriteto 1 uždavinį sėkmingai baigtas įgyvendinti projektas „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir E272 (Vilnius–
Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (I etapas)“. Kelio E272 ruožas Šiauliai–
Radviliškis buvo avaringas, danga siaura, nelygi, kelkraščiuose nutrupėjusi. Įgyvendinus projektą „Transeuropinio tinklo kelių E85 (Vilnius–Lyda) ir
E272 (Vilnius–Panevėžys–Šiauliai–Palanga) plėtra. Kelio Panevėžys–Šiauliai ruožo Šiauliai–Radviliškis rekonstrukcija (I etapas)“ kelio A9
Panevėžys–Šiauliai 6,51 km rekonstruotas iš 2 į 4 eismo juostas, įrengta požeminė pėsčiųjų perėja, pravaža pėstiesiems ir automobiliams, tunelinis
viadukas. Įrengtas apšvietimas kelio ruožuose ties apgyvendintomis vietovėmis– padidėjo eismo saugumas. Stebėsenos rodiklio „Padidėjęs TEN-T
tinklo automobilių keliais gabentų krovinių kiekis (mln. t)“ pasiekimo rezultatai bus nustatyti, po projekto įgyvendinimo išanalizavus atitinkamus
stebėjimų duomenis. Atlikus šiuos darbus:
- pagerės Lietuvos, kaip tranzitinės valstybės, įvaizdis;
- sumažės neigiamas poveikis aplinkai;
- sumažės eismo įvykių skaičius;
- padidės kelio dangos konstrukcijos stiprumas maksimaliai leistinai apkrovai;
119
120

EA VP prieduose suplanuota pasiekti reikšmė.
EA VP prieduose suplanuota pasiekti reikšmė.

151

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

- sulėtės kelio dangos irimas ir pailgės dangos tarnavimo laikas;
- sumažės kelio remonto ir nuolatinės priežiūros sąnaudos;
- sumažės transporto priemonių eksploatacinės išlaidos.
Priemonei Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos
centrams steigti“ skirtos lėšos paskirstytos 20 projektų. Iki 2011 metų pabaigos buvo pasirašytos 9 finansavimo sutartys (iš jų 2011 m. buvo pasirašytos
dvi) už 154.470.541 eurus ES lėšų (t.y. 38,0 proc.), dar 11 planuojama pasirašyti 2012–2013 metais. Iki 2011 m. pabaigos nebuvo užbaigtų šiai
priemonei skirtomis lėšomis finansuojamų projektų.
Siekiant paspartinti EAVP įgyvendinimą, Susisiekimo ministerija pakeitė priemonės ,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų
modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašą. Kadangi
sprendimą dėl didelės apimties projektų finansavimo galima priimti ir nesulaukus atitinkamo Europos Komisijos sprendimo, 2011 metų pabaigoje
pasirašyta projekto „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ finansavimo ir administravimo sutartis. Projekto
paraiška Europos Komisijai vis dar nepateikta, nes Finansų ministerija ją grąžino TID dėl to, jog su paraiška nebuvo pateikta JASPERS konsultantų
galutinė išvada, o šis dokumentas yra būtinas projekto paraiškos pateikimui Europos Komisijai. Projekto paraišką Europos Komisijai planuojama
pateikti 2012 m. birželio-liepos mėn.
Sutaupius (po viešųjų pirkimų procedūrų, nepanaudojus užsakovo rezervo ir kita) projektams skirtų lėšų, 2011 metais priemonės „Transeuropinės
reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašas papildytas 3 naujais
projektais (juos planuojama pradėti įgyvendinti 2012 metais). Prognozuojama, kad įgyvendinus visus į valstybės projektų sąrašą įtrauktus projektus,
pasiekta produkto rodiklio ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T tinklo automobilių kelių (km)“ reikšmė sudarys apie 323 km (apie 103
proc. planuotos rodiklio reikšmės).
Geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros projektų rengimas yra sudėtingesnis nei automobilių kelių, todėl pirmieji priemonės
,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“
lėšomis finansuojami projektai bus baigti gyvendinti 2012 metais. Prognozuojama, kad, įgyvendinus visus į šios priemonės valstybės projektų sąrašą
įtrauktus projektus, produkto rodiklio ,,Nutiesta naujų ir rekonstruota esamų TEN-T tinklo geležinkelių kelių (km)“ reikšmė sudarys apie 190 km.
Rezultato rodiklių ,,Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo automobilių keliais (mln. t)“ ir ,,Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis
TEN-T tinklo geležinkelių keliais (mln. t)“ pasiekimai bus skaičiuojami po visų prie 5 prioriteto 1 uždavinio įgyvendinimo prisidedančių projektų
įgyvendinimo.
Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto instituto ekspertai atliko vertinimą ,,EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje
skaičiavimas“ ir jo ataskaitoje pateikė siūlymus dėl rodiklių ,,Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo automobilių keliais (mln. t)“ ir
,,Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo geležinkelių keliais (mln. t)“ skaičiais išreikštų uždavinių 2015 metais. Ekspertai siūlo rezultato
rodiklio ,,Padidėjęs pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo automobilių keliais (mln. t)“ reikšmę – 12 mln. t, pakeisti į 4 mln. t, o rodiklio ,,Padidėjęs
pervežtų krovinių kiekis TEN-T tinklo geležinkelių keliais (mln. t)“ reikšmės nekeisti. Pakeitimai siūlomi atsižvelgus į pasikeitusią, lyginant su
buvusia EAVP rengimo metu, ekonomikos augimo prognozę.
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76 lentelė. 2 uždavinys: Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaipėdos valstybinio jūrų uosto – geresnis potencialo panaudojimas ir konkurencingumo didinimas
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
administravimo sutartyse
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
Procentas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
nuo EAVP
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Pastatyta ir rekonstruota
krantinių (m)
REZULTATO Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų
krovinių kiekis (mln.t)
Padidėjęs Ro-Ro, RoPAX laivais gabenamų
keleivių kiekis
(tūkst.keleivių)

3

4

5=4/3

6

7=6/3

137.210.190,28

57.138.334,40

41,64 proc.

31.999.622,26

23,32 proc.

775

0

0 proc.

0

0 proc.

1,5

0,23

15 proc.

0,44

29 proc.

83

0

0 proc.

0

0 proc.

2 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“. Šiai
priemonei skirtos lėšos paskirstytos 13 projektų. Iki 2011 metų pabaigos buvo pasirašytos 9 projektų finansavimo ir administravimo sutartys (iš jų
2011 metais buvo pasirašytos dvi), likusias planuojama pasirašyti 2012 ir 2013 metais. Iš viso baigti įgyvendinti trys projektai: vienas jų – 2010
metais, du – 2011 metais.
Uždavinio produkto rodiklio ,,Pastatyta ir rekonstruota krantinių (m)“ ir rezultato rodiklio ,,Padidėjęs Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų
keleivių kiekis (tūkst.keleivių)“ reikšmės pasiekimas yra susijęs su vieno projekto – ,,Keleivinių ir krovininių keltų terminalo infrastruktūros
įrengimas“ įgyvendinimu.
Dėl žymiai išaugusios krovos Klaipėdos valstybinio jūrų uoste, užbaigus projektą ,,Privažiavimo kelių sutvarkymas į multimodalinių krovinių
terminalus pietinėje uosto dalyje. Perkėlos g. (įskaitant automobilių tiltą per Klaipėdos kanalą) nuo įvažiavimo į „Vakarų laivų gamyklą“ iki
konteinerių terminalo rekonstrukcija“ rezultato rodiklio ,,padidėjęs Ro-Ro, Ro-PAX laivais gabenamų krovinių kiekis (mln.t)“ reikšmė 2011 meais
pasiekta didesnė, nei planuojant šį projektą. Visa EAVP nustatyta rodiklio reikšmė bus pasiekta 2013–2014 metais, užbaigus kitus Klaipėdos
valstybinio jūrų uosto infrastruktūros plėtros projektus. Prognozuojama, kad ji sudarys apie 2,85 mln. t (190 proc. planuotos rodiklio reikšmės).
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Stebėsenos
rodiklio tipas
1

77 lentelė. 3 uždavinys: Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO Įgyvendintų projektų
skaičius
REZULTATO Papildomai aptarnautų
keleivių skaičius (mln.
keleivių)

3

4

5=4/3

6

7=6/3

48.092.852,18

44.034.189,05

91,56 proc.

42.073.419,45

87,48 proc.

6

7

117 proc.

7

117 proc.

1,16

1,29

111,2 proc.

1,36

117,24 proc.

3 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo
priemonių diegimas“. Šiai priemonei skirtomis lėšomis planuojama įgyvendinti 17 projektų. Iki 2011 metų pabaigos pasirašyta 13 finansavimo sutarčių
(iš jų trys pasirašytos 2011 metais), likusias 4 planuojama pasirašyti 2012–2013 metais. Septyni projektai baigti įgyvendinti (iš jų du – 2011 metais).
Sutaupius (po viešųjų pirkimų procedūrų, nepanaudojus užsakovo rezervo ir kita) projektams skirtų lėšų, priemonės „Tarptautinių oro uostų
keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašas 2011 metais papildytas 2 naujais
projektais. Prognozuojama, kad, įgyvendinus visus 17 į projektų sąrašą įtrauktus valstybės projektus, pasiekta produkto rodiklio ,,Įgyvendintų projektų
skaičius“ reikšmė – 13 vnt. – sudarys apie 217 proc. nuo planuotos rodiklio reikšmės.
Po 2009 metais patirto nuosmukio, keleivių, aptarnautų tarptautiniuose oro uostuose, skaičius nuosekliai augo. Dėl tos priežasties rezultato
rodiklio ,,Papildomai aptarnautų keleivių skaičius (mln. keleivių)“ reikšmė viršijo planuotą (Vilniaus ir Kauno tarptautiniuose oro uostuose).

Stebėsenos
rodiklio tipas
1

78 lentelė. 4 uždavinys: Transporto avaringumo ir grūsčių (TEN-T) tinkle mažinimas
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO
Nutiesta ir rekonstruota
kelių (km)
REZULTATO
Sutaupytas laikas (mln.

3

4

5=4/3

6

7=6/3

198.502.023,00

175.455.011,63

88,39 proc.

56.214.914,92

28,32 proc.

24

23,47

97,79 proc.

3,78

15,75 proc.

18,4

3,74

20,33 proc.

0

0 proc.
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automobilių h)

4 uždavinys įgyvendinamas vykdant priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“. Šiai
priemonei skirtomis lėšomis planuojama įgyvendinti 6 projektus. Iki 2011 m. pabaigos buvo pasirašytos 5 projektų finansavimo ir administravimo
sutartys (iš jų 2011 metais buvo pasirašytos trys), likusią sutartį planuojama pasirašyti 2012 metais. Du projektai baigti įgyvendinti iki 2011 metų
pabaigos (už 45.655.868 eurų deklaruotinų ES lėšų, 23,0 proc. visų priemonei skirtų ES lėšų).
Uždavinio produkto rodiklio ,,Nutiesta ir rekonstruota kelių (km)“ reikšmė bus užkontraktuota pasirašius paskutinę į priemonės „Saugų eismą
gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašą įtraukto projekto finansavimo ir
administravimo sutartį. Prognozuojama, kad, įgyvendinus visus į valstybės projektų sąrašą įtrauktus projektus, rodiklio ,,Nutiesta ir rekonstruota kelių
(km)“ pasiekta reikšmė sudarys apie 29 km (apie 121 proc. planuotos rodiklio reikšmės).
2011 m. užbaigti du projektai, kurie prisisdeda prie rezultato rodiklio ,,Sutaupytas laikas (mln. automobilių h)“ pasiekimo. Rodiklio pasiekimo
vertinimas atliekamas praėjus metams po projekto užbaigimo, todėl duomenų apie rodiklio pasiekimus 2011 m. nėra (planuojami 2012 m.).
Vilniaus Gedimino technikos universiteto transporto instituto ekspertai atliko vertinimą ,,EAVP įgyvendinimo rodiklių transporto sektoriuje
skaičiavimas“ ir jo ataskaitoje pateikė siūlymus dėl rodiklio ,Ssutaupytas laikas (mln. automobilių h)“ skaičiais išreikštų uždavinių 2015 metais.
Ekspertai siūlo šio rodiklio reikšmę – 18,4 mln. automobilių h, pakeisti į 1,5 mln. automobilių h. Pakeitimas siūlomas atsižvelgus į vertinimo metu
nustatytą pradinę šio rodiklio reikšmę (skaičiuojant laikyta, kad eismo intensyvumas išlieka sąlygiškai tas pats).
Siekiant užtikrinti, kad iki programavimo periodo pabaigos būtų pasiekta visa EAVP suplanuota rodiklio reikšmė, Susisiekimo ministerija pakeitė
projektų finansavimo sąlygų aprašą. Sprendimą dėl didelės apimties projektų finansavimo galima priimti ir nesulaukus atitinkamo Europos Komisijos
sprendimo. Tačiau projekto pareiškėjas turi pateikti garantiją, kad jis nuosavomis lėšomis įsipareigoja padengti visą lėšų skirtumą, kuris gali susidaryti
Europos Komisijai sprendimu dėl didelės apimties projekto finansavimo skyrus mažiau lėšų, nei numatyta Susisiekimo ministerijos sprendime.
Atsižvelgiant į tai, 2011 m. pabaigoje pasirašyta projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“
finansavimo ir administravimo sutartis.
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29 paveikslas. 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.
1.087,5 (100%)
1.100
950

696,1 (64,0%)
800
650

407,8 (37,5%)
500
350
200
50
Suplanuota VP
programoje ES lė šų

Paskirstyta pagal
pasirašytas sutartis ES
lėšų

Deklaruotina EK ES lė šų

Atsižvelgiant į 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių įgyvendinamumo tempus, planuojama, kad
2012 metais bus pasirašyta projektų finansavimo ir administravimo sutarčių už 239,5 mln. eurų, o
2013 metais – už likusius 151,9 mln. eurų. Pasirašytas finansavimo sutartis planuojama įgyvendinti
iki 2015 metų III ketvirčio pabaigos.
30 paveikslas. 5 prioriteto 1, 2, 3 ir 4 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas
(mln. eurų/proc.)
5 prioriteto 1, 2, 3, ir 4 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.
423,2 (100% )

407,8 (96,4% )

300
250
200
150
100
50
ES fondų naudojimo plano kritinis
lygis

Įvykdymas
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Lėšų įsisavinimo sparta atsilieka nuo ES lėšų naudojimo plano, nes projektų vykdytojai
pateikė mažiau nei planuota mokėjimo prašymų, dėl vėluojančių techninių projektų dokumentų ir
viešųjų pirkimų nepavyko pasirašyti dalies 2011 m. planuotų finansavimo ir administravimo
sutarčių. Sutaupius finansavimo lėšų, valstybės projektų sąrašai papildomi naujais projektais.
Siekiant paspartinti EAVP įgyvendinimą, Susisiekimo ministerija pakeitė priemonių
,,Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros
sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ ir „Saugų eismą gerinančios inžinerinės
infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašus. Po šių
pakeitimų sprendimą dėl didelės apimties projektų finansavimo galima priimti ir nesulaukus
atitinkamo Europos Komisijos sprendimo. Atsižvelgiant į tai, 2011 metų pabaigoje pasirašyta
projektų „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ ir „IXB
koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ finansavimo ir
administravimo sutartiys. Dėl minėtų projektų iki šiol laukiama Europos Komisijos sprendimo.
Siekiant paspartinti Europos Sąjungos lėšų įsisavinimą taip pat vykdoma nuolatinė projektų
dokumentų rengimo ir pasirašytų finansavimo ir administravimo sutarčių vykdymo stebėsena.
Sugriežtinta valstybės projektų planavimo tvarka, numatant sankcijas projektų pareiškėjams,
vėluojantiems nustatytu laiku pateikti paraiškas dėl projekto finansavimo. Projektų finansavimo
sąlygose numatytos sankcijos projektų vykdytojams, nesuderinusiems viešųjų pirkimų dokumentų.
2011 m. taip pat buvo pakeisti projektų finansavimo sąlygų aprašai, sudarant galimybę nelaukiant
Europos Komisijos leidimo finansuoti didelės apimties projektus (2011 m. pabaigoje tokiu būdu
pasirašytos trys finansavimo ir administravimo sutartys).
Atsilikimą planuojama panaikinti per 2012–2013 metus. Visas numatytas skirti lėšas
planuojama įsisavinti iki 2015 m. III ketvirčio pabaigos.

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui neutralus.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Poveikis informacinės visuomenės plėtrai neutralus.
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
79 lentelė. ES paramos pasiskirstymas 7 regioniniuose ekonomikos augimo centruose (miestuose)
Deklaruotinų išlaidų, kurios iki ataskaitinio
Apskritys
laikotarpio pabaigos buvo įtrauktos į paramos
Įgyvendinamų
(regionai)
gavėjų pateiktus mokėjimo prašymus, suma
projektų skaičius121
(eurais)
2.872.285,43
Alytaus
29
7.314.280,66
Marijampolės
30
9.300.304,15
Tauragės
31
2.872.285,43
Telšių
29
21.458.496,20
Utenos
31
2.872.285,43
Mažeikiai
29
2.872.285,43
Visaginas
29
121

Nurodomas projektų skaičius pagal projektų teikiamą naudą atitinkamam regionui. Vieno projekto įgyvendinimas
gali teikti naudos keliems regionams.

157

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai neutralus.
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Pagal EAVP 4 ir 5 prioritetus įgyvendinami projektai prisideda prie 2007–2013 m. ES
struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje numatytų darniojo vystymosi tikslų:
- vystyti transporto ir susisiekimo paslaugas bei infrastruktūrą, mažinant neigiamą poveikį
aplinkai (pavyzdžiui, išasfaltavus žvyrkelius, sumažėja triukšmo lygis, ženkliai sumažėja tarša
dulkėmis, diegiamos aplinkos apsaugos priemonės; priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, įrengus dviračių takus numatomas mažesnis autotransporto naudojimas vietinio
susisiekimo reikmėms, todėl galimas kelio keliamo triukšmo lygio bei oro taršos sumažėjimas);
- mažinti grėsmes visuomenės sveikatai (priemonėse, pagal kurias įgyvendinami eismo
saugos projektai, padidinamas eismo saugumas, sumažinamas transporto aukų skaičius, plėtojami
dviračių takai, mažinamas mirtingumas nuo nelaimingų atsitikimų, skatinamas didesnis žmonių
fizinis aktyvumas, mažinant autoįvykių skaičių prisidedama prie žmonių sveikatos ir gyvybės
išsaugojimo, asfaltuojant žvyrkelius sumažinamas aplinkos veiksnių neigiamas poveikis sveikatai).
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
Netaikoma
7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma

3.5.2. Svarbiausios problemos
Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 2010 m. pabaigoje pateikė Audito ataskaitą, kurioje
nustatė, kad Transporto investicijų direkcija (toliau – TID), administruojanti transporto sektoriaus
projektus, 2009 metais dėl galimų pažeidimų netinkamai pripažino ir deklaravo 4,9 mln. eurų lėšų iš
jų ES struktūrinių fondų lėšų dalis – 2,6 mln. eurų.
Pažeidimai nustatyti oro uostų (VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas ir VĮ „Kauno aerouostas“)
bei Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau – LAKD)
įgyvendinamuose projektuose.
2011 m. pradžioje Europos Komisija, atsižvelgusi į Valstybės kontrolės pateiktą Audito
ataskaitą, laikinai sustabdė ES struktūrinių fondų išlaidų deklaravimą Europos Komisijai visiems
transporto sektoriaus projektams. Tačiau transporto srities projektai buvo vykdomi toliau,
finansuojant juos valstybės biudžeto lėšomis, kurios kompensuotos atnaujinus ES struktūrinių fondų
lėšų deklaravimą.
Atsižvelgus į tai, TID pradėjo nustatytų pažeidimų tyrimus, dėl kurių vėliau Susisiekimo
ministerija priėmė sprendimus susigrąžinti netinkamai išmokėtas lėšas.
2011 m. liepos 25 d. gautas Europos Komisijos raštas Nr. DG REGIO/DA (2011) 812444,
kuriame informuojama, jog atsižvelgiant į tai, kad TID ėmėsi atitinkamų korekcinių veiksmų ir
audito institucija peržiūrėjo TID vidaus sistemos įvertinimą, EK nurodo, kad priežastys lėmusios
mokėjimo nutraukimą, yra laikomos nebeaktualiomis.
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TID 2011 m. rugsėjo mėn. baigė atlikti pažeidimų tyrimus. Projektų vykdytojai pagal EAVP 5
prioritetą įpareigoti gražinti 0,8 mln. Eurų ES fondų lėšų ir 0,1 mln. Eurų valstybės biudžeto lėšų.
Šiuo metu grąžintinos lėšos yra susigrąžintos, išskyrus Kauno oro uostą, kuriam dėl finansinių
sunkumų lėšų grąžinimo terminas suskaidytas dalimis mokant palūkanas.
Siekiant ateityje išvengti atitinkamų Valstybės kontrolės pastebėjimų, Susisiekimo ministerija
tikslino Projektų finansavimo sąlygų aprašus, kitus vidinius teisės aktus.
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3.6. 6 prioritetas „Techninė parama EAVP įgyvendinimui“
3.6.1. Tikslų pasiekimas ir pažangos analizė
Informacija apie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamo EAVP 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimui“ (toliau – 6 prioritetas) įgyvendinimo pažangą, pateikiama remiantis prie jo įgyvendinimo prisidedančių dviejų uždavinių
fizinių ir finansinių stebėsenos rodiklių pasiekimais.
2007 m. EAVP nebuvo faktiškai pradėta įgyvendinti ir buvo atliekami tik pradiniai darbai, susiję su teisiniu reglamentavimu. EAVP
įgyvendinimas prasidėjo 2008 metais, bet rodiklių pasiekimų nebuvo, todėl nurodant informaciją apie stebėsenos rodiklių pasiekimus pateikiamos tik
pradinės fizinių stebėsenos rodiklių reikšmės.
Iki 2011 m. gruodžio 31 d. paskirstytų techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir administravimo sutartis
sudarė 38,3 proc. nuo EAVP 6 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. sudarė 25 proc. nuo
EAVP 6 prioritetui numatytų ES fondų lėšų.
Palyginus su 2010 m., pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 13,9 proc. (2,1 mln. eurų). Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų
dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo 96 proc. (5,5 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 61,7 proc. (27,6 mln. eurų) nuo EAVP
6 prioritetui numatytų ES fondų lėšų.
A DALIS: STEBĖSENOS RODIKLIŲ PASIEKIMAI UŽDAVINIO LYGMENIU
80 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti 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

NA

NA

NA

NA

256

Produkto rodikliai
Ekonomikos augimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje
dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
kurie patobulino
kvalifikaciją ne mažiau
kaip kartą per metus,
skaičius

Pasiekimas

0

0

99

157

256

Tikslas

90

90

90

90

90

Pradinis taškas

430

430

352

291

319

Rezultato rodikliai
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Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
Pasiekimas
patobulino kvalifikaciją ir
dirba ne trumpiau kaip
vienerius metus
Tikslas
Ekonomikos augimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje,
Pradinis taškas
procentas

0

0

27
93 proc.

83
90 proc.

86
90 proc.

387
90 proc.

387
90 proc.

26
90 proc.

98
90 proc.

174
90 proc.

430

430

29

109

193

NA

NA

NA

NA

86
90
proc.

Produkto rodiklio pasiekimai
Pradinis taškas. EAVP numatyta, kad produkto rodiklio pradinis taškas – 430 valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau – darbuotojai), dirbančių
EAVP įgyvendinimo srityje. Vadovaujantis Žmogiškųjų išteklių plėtros, EAVP, Sanglaudos skatinimo, Techninės paramos veiksmų programų
prieduose numatytų veiksmų programų administravimo priemonių įgyvendinimo stebėsenos rodiklių matavimo ir skaičiavimo metodika (toliau –
metodika), patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1K-005, techninės paramos gavėjai kasmet ne vėliau
kaip iki kovo 1 d. pagal metodikos priede nustatytą formą vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją apie visus ataskaitiniais metais įgyvendintus
stebėsenos rodiklius. Apibendrinus duomenis, nustatyta, kad 2011 m. EAVP įgyvendinimo srityje dirbo 319 darbuotojų. Į šį darbuotojų skaičių
įskaičiuojami darbuotojai, administruojantys ES struktūrinę paramą, kurių funkcijos pilnai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu bei
darbuotojai, kurių funkcijos dalinai susijusios su ES struktūrinės paramos administravimu, t. y. tokie darbuotojai, kurie ne tik administruoja ES
struktūrinę paramą, bet ir atlieka kitas funkcijas.
Tikslas. EAVP numatyta, kad ne mažiau kaip 90 darbuotojų, dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje turėtų pakelti kvalifikaciją kiekvienais metais,
t. y. dalyvauti mokymuose bent kartą per 2011 metus.
Pasiekimas. 2011 m. 256 darbuotojai dirbantys EAVP įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, tai sudaro 184 proc. nuo EAVP numatyto tikslo.
Šis stebėsenos rodiklis įgyvendintas ir viršytas.
Rezultato rodiklio pasiekimai
Pradinis taškas. EAVP numatyta, kad rezultato rodiklio pradinis taškas – 430 darbuotojų, dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje, kurie patobulino
kvalifikaciją. Vadovaujantis metodika, techninės paramos gavėjai kasmet ne vėliau kaip iki kovo 1 d. pagal metodikos priede nustatytą formą
vadovaujančiajai institucijai teikia informaciją apie visus ataskaitiniais metais įgyvendintus stebėsenos rodiklius. Apibendrinus duomenis, nustatyta,
kad iš visų 2010 m. EAVPįgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų 193 darbuotojai bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. nustatytas
rodiklio pradinis taškas – 193 darbuotojai, dirbantys EAVP srityje, kuris bent kartą per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją.
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Tikslas. EAVP nustatyta, kad ne mažiau kaip 90 proc. darbuotojų, dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje, kurie patobulino kvalifikaciją, ir toliau
turėtų dirbti ne trumpiau kaip vienerius metus po mokymo programos užbaigimo EAVP įgyvendinimo srityje.
Pasiekimas. Iš 193 darbuotojų 2010 m. dirbusių EAVP įgyvendinimo srityje, kurie dalyvavo mokymuose bent kartą per 2010 m., 166 darbuotojai
2011 m. ir toliau liko dirbti EAVP įgyvendinimo srityje, t. y. 86 proc. visų 2010 m. EAVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie bent kartą
per 2010 m. dalyvavo mokymuose, t. y. patobulino kvalifikaciją, 2011 m. ir toliau liko dirbti EAVP įgyvendinimo srityje. Šis stebėsenos rodiklis 4
proc. atsilieka nuo tikslo. Rodiklio neįgyvendinimo priežastis – nuolatinė darbuotojų, dirbančių EAVP įgyvendinimo srityje, kaita.
81 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso

2

2

3

NA

NA

NA

NA

3122

Produkto rodikliai
Įgyvendintų informavimo ir viešinimo
iniciatyvų (informavimo kampanijos,
konferencijos, seminarų ciklai, interneto
puslapiai ir t.t.) skaičius
Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES
struktūrinę paramą ekonomikos augimo
skatinimui, procentais

Pasiekimas

0

0

Tikslas

21

Pradinis taškas

Pasiekimas

0
Rezultato rodikliai
0

81

86

70

81

NA

NA

NA

NA

Tikslas

81
75

Pradinis taškas

81*

* - Siekiant nustatyti rezultato rodiklio „Galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą žmogiškųjų išteklių plėtrai (proc.)“ pradinę situaciją, 2009 m. vasario mėn.
Finansų ministerijos užsakymu buvo atliktas „Galimų pareiškėjų informuotumo apie 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos etapą“ nuomonės tyrimas, kurio metu nustatytas galimų
paramos gavėjų, kurie žino apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimo skatinimui, procentinis skaičius. Pagal jį daug ir šiek tiek žino 81 proc. respondentų (26 proc. daug
girdėję/ žinantys, 55 proc. kažką apie tai girdėję/kažkiek žinantys).

Ankstesnėse veiksmų programos metinėse ataskaitose pradinė rezultato rodiklio situacija buvo nurodoma 26 proc. kadangi 26 proc. respondentų
nurodė, jog apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimo skatinimui žino daug. Metinėse veiksmų programų ataskaitose, metinės rezultato rodiklio
pasiekimo reikšmės nurodytos sumuojant respondentų procentinę dalį, kuri apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimo skatinimui teigia daug
girdėję/žinantys ir kažką apie tai girdėję/žinantys.
82 lentelė. VP2-6.2-FM-02-V priemonė: ES struktūrinės paramos vertinimas
Rodikliai

2007

2008

2009

2010

Produkto rodikliai
122

Sumuojamas pagal priemonę įgyvendintų iniciatyvų skaičius, kurių finansavimo šaltinis yra EAVP.
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2011

2012

2013

2014

2015

Iš viso
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Atlikti vertinimai
(procentai)

Pasiekimas

-

Tikslas
Pradinis taškas

-

0
100

0
100

100
100

100
100

0

0

0

1

3

NA
100
3

Rezultato rodikliai
Vertinimo
rekomendacijos,
priimtos įgyvendinti
(procentai)

Pasiekimas

-

0

0

100

89

NA

Tikslas

-

70

70

70

70

70

0

0

0

8

41
41

Pradinis taškas

EAVP 2 uždavinio lygmeniu nėra numatyti rodikliai, skirti techninės paramos vertinimui panaudojimo stebėsenai. Todėl šiuo tikslu yra
naudojami papildomi (nacionaliniai) rodikliai, nustatyti EAVP priemonės „ES struktūrinės paramos vertinimas“ aprašyme. Detalesnė informacija apie
šių rodiklių pasiekimą pateikiama C dalyje „Kokybinė analizė“.

B DALIS: FINANSINĖ PAŽANGA
83 lentelė. 6 prioriteto finansinė pažanga pagal uždavinius (eurais)
Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos pasirašytose finansavimo ir
administravimo sutartyse numatytų lėšų suma

Iš viso

ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

16.647.599,63
505.097,31

16.647.599,63
505.097,31

0,00
0,00

Uždaviniai

1 Uždavinys
2 Uždavinys

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

Projekto
vykdytojo ir
partnerio (-ių)
lėšų suma

Iš viso

0,00
0,00

11.047.204,38
178.473,71
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ES fondų lėšos

LR valstybės
biudžeto lėšos iš
skiriamo
finansavimo
(BF)

Projekto
vykdytojo
ir
partnerio
(-ių) lėšų
suma

11.047.204,38
178.473,71

0,00
0,00

0,00
0,00
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C DALIS: KOKYBINĖ ANALIZĖ
84 lentelė. 1 uždavinys: Užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimą įgyvendinant šią EAVP
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
1

2

ES fondų lėšos (eurai)
PRODUKTO
Ekonomikos augimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje
dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų,
kurie patobulino
kvalifikaciją ne mažiau
kaip kartą per metus,
skaičius
REZULTATO Valstybės tarnautojų ir
darbuotojų, kurie
patobulino kvalifikaciją*
ir dirba ne trumpiau kaip
vienerius metus
Ekonomikos augimo
veiksmų programos
įgyvendinimo srityje,
procentas

3

4

5=4/3

6

7=6/3

35.859.836,00

16.647.599,63

46,42 proc.

11.047.204,38

30,81 proc.

90

118

147 proc.

256

284 proc.

90 proc.

90

100 proc.

86

95 proc.

Produkto rodikliai 2011 m. buvo pasiekti ir viršyti. 2011 m. 256 darbuotojai dirbantys EAVP įgyvendinimo srityje pakėlė kvalifikaciją, t. y.
produkto rodiklis viršytas daugiau kaip du kartus.
Rezultato rodiklis 4 proc. atsilieka nuo tikslo. Iš visų 2010 m. EAVP įgyvendinimo srityje dirbusių darbuotojų, kurie dalyvavo mokymuose bent
kartą per 2010 m. 86 proc. ir 2011 m. liko dirbti EAVP įgyvendinimo srityje. Rodiklio neįgyvendinimo priežastis – nuolatinė darbuotojų, dirbančių
EAVP įgyvendinimo srityje, kaita.
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85 lentelė. 2 uždavinys: Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP vertinimą
Panaudotos (deklaruotinos) ES
Suplanuota projektų finansavimo ir
EAVP planas
fondų lėšos ir faktiškai pasiekti
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
administravimo sutartyse
rodikliai
rodiklio tipas
pavadinimas
ES fondų
ES fondų
Procentas nuo
ES fondų
Procentas nuo
lėšos/rodikliai
lėšos/rodikliai
EAVP plano
lėšos/rodikliai
EAVP plano
3

4

5=4/3

6

7=6/3

ES fondų lėšos (eurai)

1

8.964.958,91

505.097,31

5,63 proc.

178.473,71

1,99 proc.

VP2-6.2-FM-01-V priemonė „2VP.
informavimas ir viešinimas
PRODUKTO
Įgyvendintų
informavimo iniciatyvų
skaičius (informavimo
kampanijos,
konferencijos, seminarų
ciklai, interneto puslapiai
ir t.t.)
REZULTATO Galimi paramos gavėjai,
kurie žino apie ES
struktūrinę paramą
ekonomikos augimo
skatinimui, procentais

6.275.471,21

127.143,19

2,03 proc.

39.342,86

0,63 proc.

21

7

33,33 proc.

3

14,28 proc.

81 proc.

108 proc.

VP2-6.2-FM-02-V priemonė ,,ES
struktūrinės paramos vertinimas“
PRODUKTO
Atlikti vertinimai
(procentai)

2.689.487,66

377.954,12

14,05 proc.

139.130,85

5,17 proc.

100 proc.
(iš suplanuotų
vertinimų)

100 proc.

100 proc.

100 proc.

100 proc.

89

127 proc.

REZULTATO

2

Vertinimo
rekomendacijos,
priimtos įgyvendinti
(procentai)

75

≥ 70 proc.

Detali informacija apie viešinimo rodiklius bei jų pasiekimą pateikiama ataskaitos 6 dalyje.
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EAVP 6 prioriteto 2 uždavinys „Gerinti visuomenės informuotumą apie EAVP teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti EAVP
vertinimą“ taip pat yra įgyvendinamas vykdant priemonę VP2-6.2-FM-02-V „ES struktūrinės paramos vertinimas“. Priemonės tikslas – gerinti ES
fondų, skiriamų EAVP finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, tobulinti šios veiksmų programos įgyvendinimą.
EAVP priemonei „ES struktūrinės paramos vertinimas“ nenumatyti uždavinio lygmens stebėsenos rodikliai. Atsižvelgiant į tai, priemonės „ES
struktūrinės paramos vertinimas“ įgyvendinimo pažangą atskleidžia 82 ir 85 lentelėse pateikti duomenys apie papildomų (nacionalinių) rodiklių
pasiekimą:
• 2008–2012 m. metiniuose ES struktūrinės paramos vertinimo planuose pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ buvo suplanuoti
7 (septyni) vertinimai: iš jų 3 (trys) vertinimai pabaigti, 3 (trys) įgyvendinami, 1 (vienas) nutrauktas (plačiau apie tai informacija pateikiama 2.7
skyriuje „ES struktūrinės paramos vertinimo koordinavimas“).
• 2011 m. pabaigai pagal priemonę „ES struktūrinės paramos vertinimas“ vykdomų projektų finansavimo sutarčių vertė buvo 377954 eurai.,
t.y. 14 proc. visų priemonės įgyvendinimui per programavimo laikotarpį skirtų lėšų; faktiškai išmokėta 139130 eurų, t.y. 5,17 proc. visų priemonės
įgyvendinimui skirtų lėšų.
• 2011 m. buvo planuota pabaigti 2 vertinimus. Priemonės įgyvendinimo produkto rodiklis „Atlikti vertinimai (proc. nuo suplanuotų pabaigti
ataskaitiniais metais)“ pasiektas – įgyvendinti 2 vertinimai, t.y. 100 proc. suplanuotų.
• Kasmetinė rezultato rodiklio „Vertinimo rekomendacijų, priimtų įgyvendinti, skaičius (procentais)“ siektina reikšmė yra 70 proc. 2011 m.
pabaigtuose vertinimuose buvo pateiktos 35 rekomendacijos, iš jų 33 priimtos įgyvendinti. Rodiklio pasiekimas lyginant su planu – 127 proc. Arba
kitaip - rodiklis 2011 m. buvo viršytas 19 procentinių punktais, t.y. 89 proc. vertinimo rekomendacijų nuo visų pateiktų buvo priimtos įgyvendinti.
• Priemonei skirtos lėšos naudojamos nepakankamai sparčiai, nes EAVP administruojančiose institucijose yra nepakankami žmogiškieji
ištekliai ir jų gebėjimai vertinimo srityje (šis institucijos geba įgyvendinti 1-2 vertinimo projektus kas du metus). Šį trūkumą kompensuoja Finansų
ministerija (Vadovaujančioji institucija), organizuodama ir įgyvendindama horizontaliuosius vertinimus, apimančius ir EAVP prioritetų bei priemonių
vertinimą (plačiau apie horizontalius vertinimus aprašyta 2.7 skyriuje)
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31 paveikslas. 6 prioriteto (Finansų ministerija) įgyvendinimo analizė 2011 m. pagal pasirašytas
finansavimo ir administravimo sutartis bei įsisavintas ES lėšas (mln. eurų/proc.)
6 prioriteto 1 ir 2 uždavinių įgyvendinimas
iki 2011 m. gruodžio 31 d.

44,8 (100% )
45

35

17,2 (38,3% )

25

11,2 (25,0% )
15

5
Suplanuota VP
programoje ES lėšų

Paskirstyta pagal
De klaruotina EK ES lėšų
pasirašytas sutartis ES
lė šų

Paskirstytų ES 2007–2011 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas
projektų finansavimo ir administravimo sutartis sudarė 38,3 proc. nuo EAVP 6 prioritetui numatytų
ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis sudarė 25 proc. nuo EAVP 6
prioritetui numatytų ES fondų lėšų.
Palyginus su 2010 m., pasirašytų sutarčių vertė 2011 m. padidėjo 13,9 proc. (2,1 mln. eurų).
Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis 2011 m. palyginus su 2010 m. padidėjo
96 proc. (5,5 mln. eurų). Likusi nepasirašytų sutarčių vertė sudaro 61,7 proc. (27,6 mln. eurų) nuo
EAVP 6 prioritetui numatytų ES fondų lėšų.
32 paveikslas. 6 prioriteto (Finansų ministerija) ES fondų lėšų naudojimo plano įgyvendinimas (mln.
eurų/proc.)
6 prioriteto 1 ir 2 uždavinių ES fondų lėšų naudojimo plano
įgyvendinimas iki 2011 m. gruodžio 31 d.
13,5 (100%)
11,2 (82,9%)

15

10

5

0
ES fondų naudojimo plano
kritinis lygis

Įvykdymas
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EAVP 6 prioriteto pripažintų deklaruotinomis EK ES lėšų suma sudarė 82,9 proc. nuo ES
fondų lėšų naudojimo plano 2011 m. kritinio lygmens.
Esant dabartiniam lėšų panaudojimo lygiui, prognozuojama, kad EAVP 6 prioriteto siektinas
ir kritinis plano lygmenys per visą laikotarpį nebus pasiekti.
Siekiant laiku panaudoti EAVP 6 prioritetui skirtas lėšas, stebima šių lėšų panaudojimo sparta
ir vertinama galimybė perskirstyti lėšas tarp EAVP 6 prioriteto priemonių. Atsižvelgiant į tai, kad
VP2-6.1-FM-01-V priemonės ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos
funkcionavimas“ lėšos panaudojamos sparčiau, negu kitų EAVP 6 prioriteto priemonių, svarstoma
būtent šios priemonės įgyvendinimui ir skirti daugiau lėšų.

D DALIS: HORIZONTALIOS POLITIKOS
1. Prioriteto įgyvendinimo poveikis vyrų ir moterų lygių galimybių skatinimui
Nacionaliniai teisės aktai numato, jog žmogaus teisių negalima varžyti 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 užtikrinimo. Tai yra vienas iš paraiškų
vertinimo kriterijų, t. y. veiklos, finansuotinos iš ES 2007–2013 m. techninės paramos turi atitikti
lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus. Atsižvelgiant į tai, techninės paramos gavėjai,
administruodami ES 2007–2013 m. techninę paramą, užtikrina, kad veiklų, finansuotinų iš ES
2007–2013 m. techninės paramos, įgyvendinimas neturės neigiamos įtakos lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principų įgyvendinimui.
2. Prioriteto įgyvendinimo poveikis informacinės visuomenės plėtrai
Netaikoma
3. Prioriteto įgyvendinimo poveikis regioninei plėtrai
Netaikoma
4. Prioriteto įgyvendinimo poveikis darniai plėtrai
Netaikoma
5. JEREMIE įgyvendinimas
Netaikoma
6. Informacija apie kryžminį finansavimą
EAVP 6 prioritetui „Techninė parama Ekonomikos
įgyvendinimui“ kryžminio finansavimo būdas nėra taikomas.

7. Prioriteto įgyvendinimo poveikis užimtumui
Netaikoma.
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3.6.2. Svarbiausios problemos
Įgyvendinant EAVP 6 prioritetą „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimui“, ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimas iki 2011 m. gruodžio 31
d. buvo nepakankamai spartus. Pagrindinės priežastys sąlygojusios mažesnį techninės paramos lėšų
panaudojimą nei planuota 2011 m. yra susijusios su viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politikos
vykdymu, kuris neigiamai įtakojo ir techninės paramos lėšų įsisavinimo spartą.
Vykdant viešojo sektoriaus išlaidų mažinimo politiką, dėl kurios 2009 m. sumažintas darbo
užmokestis valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis,
administruojantiems 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą, 2011 m. liko nepakitęs.
Nuolat kintantys teisės aktai, reglamentuojantys viešųjų pirkimų atlikimo tvarką, įtakojo
lėtesnį viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą.
Siekiant paspartinti ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų panaudojimą:
1. Pakeistos Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, nustatant, kad techninė parama
planuojama ir paskirstoma atsižvelgiant į pagrįstą ir realų techninės paramos gavėjų techninės
paramos veiksmų programų administravimui poreikį, taip užtikrinant techninės paramos gavėjams
skiriamos techninės paramos efektyvų panaudojimą; taip pat nustatant, kad naujiems galimiems
techninės paramos gavėjams būtų skiriama techninė parama tais pačiais metais, kai jiems yra
pavedama atlikti Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 20072013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139, numatytas
funkcijas.
2. Pateikti siūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei patikslinti Vykdomų pagal Lietuvos
2007–2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija ir ją įgyvendinančių veiksmų
programų projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių priedą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179, nustatant, kad išlaidos, susijusios
su projektų, finansuotų iš 2000–2006 m. Sanglaudos fondo lėšų, užbaigimu, yra tinkamos finansuoti
iš 2007–2013 metų ES techninės paramos lėšų.
3. ES 2007–2013 m. techninės paramos gavėjai skatinami griežtai laikytis mokėjimo prašymų
teikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų (grafikų), t. y. siekiama užtikrinti savalaikį patirtų ir
apmokėtų išlaidų pripažinimą 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.
4. Finansų ministerija kaip vadovaujančioji institucija glaudžiai bendradarbiauja su ES 2007–
2013 m. techninės paramos gavėjais sprendžiant ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšų
panaudojimo galimybes. Organizuojami susitikimai su ES 2007–2013 m. techninės paramos
gavėjais, aptariant techninės paramos panaudojimo galimybes.
5. Finansų ministerija atliko ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sistemos bei reikiamų kompetencijų analizę bei
parengė ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojų ir darbuotojų
reikiamų kvalifikacinių reikalavimų aprašą (toliau – kvalifikacinių reikalavimų aprašas) –
dokumentą, kuriuo apibrėžiama, kokių kompetencijų (žinių, įgūdžių bei gebėjimų juos taikyti)
reikia ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų valstybės tarnautojams ir darbuotojams.
Siekiant užtikrinti ES struktūrinę paramą administruojančiose institucijose dirbančių valstybės
tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, leidžiančią kokybiškai atlikti šioms institucijoms pavestas ES
struktūrinės paramos administravimo funkcijas, kiekviena institucija rengdama valstybės tarnautojų
ir darbuotojų mokymo planus turi atsižvelgti į kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytas
kompetencijas.
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Taip pat 2011 m. Finansų ministerija pradėjo rengti valstybės tarnautojų ir darbuotojų
motyvacijos stiprinimo sistemą, kuri skatins žmones įsidarbinti
ES struktūrinę paramą
administruojančiose institucijose ir likti jose dirbti. Šiam tikslui yra sudaryta neformali darbo grupė
iš išorės ekspertų taip pat įvairių ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų
(įgyvendinančios, tarpinių, vadovaujančios) atstovų, kurie įvertins esamos motyvacijos sistemos
stiprybes ir silpnybes bei numatys galimas valstybės tarnautojų ir darbuotojų motyvacijos
stiprinimo priemones ir jų įgyvendinimo būdus.

170

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

4. DIDELĖS APIMTIES PROJEKTAI
86 lentelė. Numatomi įgyvendinti didelės apimties projektai

Eil. Nr.

1.

Sektorius

SM

Projekto
pavadinimas

Esamo
geležinkelio
ruožo
MarijampolėKazlų Rūda
rekonstrukcija

Pareiškėjas

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

Fondas
(ERPF/S
F)

SF

Numatoma
bendra projekto
vertė,
(eurais), iš jų ES
lėšų suma,
(eurais)

(Numatoma)
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai data

44,3 mln. (iš jų ES

2012 m. IV ketv.

fondų lėšos 37,7
mln.)

(Numatoma)
projekto fizinių
darbų pradžios/
pabaigos data

2012 m. III
ketv./2014m. I ketv.

(Numatomas)
JASPERS* ekspertų
paramos statusas
(Guidance Note,
Completion Note,
etc.)

Informacija apie būtiną parengti
dokumentaciją

dokumentai

2012 m. II pusmetis

Galimybių studija

Pateikta FISHE

Techninis projektas

parengta /
neparengta
Parengta

Parengtas
Kaštų naudos analizė
Paraiška

Parengta

PAV
Rengiama

2.

SM

Esamo
geležinkelio
ruožo Kazlų
Rūda- Kaunas
rekonstrukcija

AB „Lietuvos
geležinkeliai

SF

142,6 mln. (iš jų ES

2012m. IV ketv.

fondų lėšos 121,2
mln.)

2012m. III
ketv./2014m. I ketv.

2012m. II pusmetis

Galimybių studija

Pateikta FISHE

Techninis projektas

Gauta atrankos
išvada, kad PAV
nereikia
Parengta

Parengtas
Kaštų naudos analizė
Paraiška

Parengta

PAV
Rengiama
Gauta atrankos
išvada, kad PAV
nereikia
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87 lentelė. Pradėti įgyvendinti didelės apimties projektai

Eil.
Nr.

Sektorius

Projekto
pavadinimas

Projekto
vykdytojas

Fondas
(ERPF/SF)

Projekto vertė pagal
pasirašytą sutartį, (iš
jų ES fondų lėšos)
eurais

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

Projekto
įgyvendinimo
pradžios data

Numatoma
projekto
įgyvendinimo
pabaigos data

(Numatomas)
JASPERS*
ekspertų paramos
statusas (Guidance
Note, Completion
Note, etc.)

1.

Informacinių
technologijų

„Kaimiškųjų
vietovių
informacinių
technologijų
plačiajuosčio
tinklo RAIN
plėtra”

Lietuvos
Respublikos
susisiekimo
ministerija

ERPF

50,6 mln. (iš jų ES
fondų lėšos 42,6 mln.)

32.430.901,33
(27.479.535,44)

2009-12-07

2013-03-31

JASPERS paramos
teikimas baigtas
(2009-12-15
Completion Note
2008 050 LT ENV R
& D).

2.

Transportas /
Keliai

Projektas
„Transeuropini
o tinklo kelias
E85. Vilniaus
miesto pietinio
apvažiavimo
tiesimas“
Nr. VP2-5.4SM-01-V-01003

Lietuvos
automobilių kelių
direkcija prie
Susisiekimo
ministerijos

SF

70,3 mln. (iš jų ES
fondų lėšos 51,7 mln.)

6.277.642
(iš jų ES fondų lėšos
5.335.996)

2011-12-09

2014-11-30

1. JASPERS parama
teikiama.
2. JASPERS galutinė
išvada (Completion
note) pateikta
2011-07-15.

(Numatoma)
projekto
paraiškos
pateikimo
Europos
Komisijai
data

2011-07-20
Europos
Komisijos
sprendimas Nr.
K(2011) 5096,
patvirtinantis
didelės
apimties
projektą
„Kaimiškųjų
vietovių
informacinių
technologijų
plačiajuosčio
tinklo RAIN
plėtra“, su
paskutiniais
pakeitimais,
padarytais
2011-10-11
Europos
Komisijos
sprendimu Nr.
K(2011) 7028.
Paraiška EK
pateikta
2011-08-31.

Numtomi
pasiekti
rodikliai

Pasiekti
rodikliai

770

417

Produkto
rodiklis:
Nutiesti ir
rekonstruoti
keliai 7,67 km.

Rodikliai
bus pasiekti
tik
įgyvendinu
s projektą.

Rezultato
rodiklis:
Sutaupytas
laikas 0,65 mln.
automobilių
val.
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3.

4.

Transportas /
Keliai

Transportas /
Geležinkeliai

Projektas
„Transeuropini
o tinklo jungtis
– Vilniaus
miesto
vakarinio
aplinkkelio
II etapas“
Nr. VP2-5.4SM-01-V-01004

Vilniaus miesto
savivaldybės
administracija

Projektas „IXB
koridoriaus
Vilniaus
aplinkkelio
KyviškėsValčiūnai
antrojo kelio
statyba“ Nr.
VP2-5.1-SM02-V-01-011

AB „Lietuvos
geležinkeliai“

SF

SF

51,3 mln. (iš jų ES
fondų lėšos 41,1 mln.).

64,8 mln. (iš jų ES
fondų lėšos 55,1 mln.)

0

12.388.063
(iš jų ES fondų lėšos
10.529.854)

2011-12-27

2011-12-19

2015-02-27

2015-08-31

1. JASPERS parama
teikiama.
2. JASPERS galutinė
išvada (Completion
note) pateikta
2011-03-29.

1. JASPERS parama
teikiama.
2. JASPERS galutinė
išvada (Completion
note) planuojama
gauti 2012-02-22.

2011-06-03
(paraiška
pateikta pirmą
kartą);
atlikus
pakartotinį
vertinimą
paraiška EK
pateikta
2011-12-23.

Produkto
rodiklis:
Nutiesti ir
rekonstruoti
keliai 2,84 km.

Numatoma
pateikti EK
2012-07-01

Produkto
rodiklis:
Nutiesti
nauji ir
rekonstruoti
esami TENT tinklo
geležinkeli
ų keliai 50,15 km.

Rezultato
rodiklis:
Sutaupytas
laikas 1,54 mln.
automobilių
val.

Rezultato
rodiklis:
Padidėjęs
TEN-T
tinklo
geležinkeli
ų keliais
gabentų
krovonių
kiekis – 1
Mln.t.
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tik
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Rodikliai
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tik
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s projektą.

EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA UŽ 2011 M.

5.

Energetika

Magistralinio
dujotiekio
Jurbarkas –
Klaipėda
statyba

AB „Lietuvos
dujos"

ERPF

59,2 mln. (iš jų ES
fondų lėšos – 22,.3 mln.)

-

174

Pradžia:2012-0102 (sutartis
pasirašyta 201112-21)

2013-12-31

JASPERS parama
teikiama.
201112-12 parengta
JASPERS galutinė
ataskaita.

Nutiesta
naujų
magistralini
ų
dujotiekių137,60 km;
suformuoti
papildomi
gamtinių
dujų
perdavimo
sistemos
pajėgumai79,00
Tūkst.
m³/val.;
pritraukta
privačių
investicijų127,00
Mln. Litų

Nepasiekta
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6.

ŠMM

Nacionalinių
fizinių ir
technologijos
mokslų centro
kūrimas

Vilniaus
Universitetas

ERPF

58 mln.
(iš jų ES fondų lėšos 49,3 mln.)

8.139.581,31 eurai
(ES dalis
6.918.644,11 eurai)

2010-02-05

2015 m. II
pusmetis

1. JASPERS
parama teikiama
2. Parengta
JASPERS tarpinė
išvada (Guidance
note) – 2009-1124.
3. Parengta
JASPERS galutinė
išvada
(Completion note)
– 2010-07-20.

Paraiška
buvo
pateikta
2011-01-27;
patvirtinta
EK-jos 2011
m. rugpjūčio
mėn. 10 d.

MTTP
bazės
plėtros
projektai
(Skaičius)
- 1;
Bendros
darbo
vietos
mokslinių
tyrimų
srityje
(Skaičius)
-40;
Pasirašyto
s
bendradar
biavimo
sutartys
tarp
tyrimų
institucijų
ir labai
mažų,
mažų ir
vidutinių
įmonių
(Skaičius)
- 9;
Sukurtos,
atnaujinto
s ir/arba
įranga
aprūpintos
mokslinės
laboratorij
os
(Skaičius)
-24,00;
Sukurti ir
veikiantys
mokslinių
tyrimų
centrai
(Skaičius)
-1

Projekto
stebėseno
s rodikliai
bus
pasiekti
projektui
pasibaigus
. Šiame
projekto
įgyvendin
imo etape
siekiama
projekto
fizinių
rodiklių

2011 m. liepos 20 d. Europos Komisija priėmė sprendimą Nr. K(2011) 5096, patvirtinantį didelės apimties projektą „Kaimiškųjų vietovių
informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 11 d. Europos Komisijos
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sprendimu Nr. K(2011) 7028. Šiuo sprendimu Europos Komisija patvirtino projektą „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio
tinklo RAIN plėtra“ bei skyrė 50.125.469 eurų sumą jo įgyvendinimui.CPVA 2011 m. gruodžio 16 d. raštu Nr. 2011/2-13349 IVPK pateikė papildomų
projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kurioje
pateikė išvadą dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“.
Atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. liepos 17 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2009) 5808 buvo patvirtinta valstybės pagalbos schema Nr. 183/2009
„Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ ir vadovaujantis Papildomo finansavimo skyrimo EAVP 3 prioriteto
priemonių lėšomis įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo, patvirtinto IVPK direktoriaus 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. T-126 (Žin.,2011, Nr.
113-5357), 22 punktu, IVPK 2011 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. (4)S-1409 kreipėsi į Konkurencijos tarybą, su prašymu pateikti Europos Komijos
sprendimą dėl valstybės pagalbos schemos Nr. 183/2009 „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo plėtra“ keitimo ar
papildymo. Tik gavęs Europos Komisijos sprendimą, IVPK galės priimti sprendimą dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui „Kaimiškųjų
vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“.
Projektas „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ prasidėjo laiku. Atsižvelgiant į tai, 2011 metų
pabaigoje pasirašyta projekto „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto pietinio apvažiavimo tiesimas“ finansavimo ir administravimo
sutartis. Dėl minėto projekto iki šio laukiama Europos Komisijos sprendimo. Įgyvendinant projektą „Transeuropinio tinklo kelias E85. Vilniaus miesto
pietinio apvažiavimo tiesimas“ rangos darbai vykdomi pagal finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytą grafiką. Įgyvendinant šį projektą galima
rizika, kad EK neskirs visą finansavimo ir administravimo sutartyje numatytą ES paramos sumą.
Projektas „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio II etapas“. Įvertinus paraiškos finansinei paramai gauti
atitiktį nacionalinės strategijos ir teisės aktų nuostatoms, 2011 metų kovo mėn. paraiška buvo pateikta EK. Nelaukiant EK sprendimo, buvo vykdomos
projekto darbų viešųjų pirkimų procedūros. Atlikus viešųjų pirkimų procedūras projekto vertė išaugo iki daugiau nei 50 mln. eurų, kas atitiko didelės
apimties projekto kriterijų ir sprendimą dėl finansavimo skyrimo turi priimti EK. Atitinkamai EK 2011 metų pabaigoje pateikta patikslinta projekto
paraiška. Numatant galimybę skirti finansavimą didelės apimties projektams nesulaukus EK pritarimo, Susisiekimo ministro 2011-09-29 įsakymu Nr.
3-586 buvo pakeistas priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“
projektų finansavimo sąlygų aprašas. Vilniaus miesto tarybai priėmus sprendimą padengti nuosavomis lėšomis visas netinkamomis finansuoti
pripažintas projekto išlaidas, susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-764 skirtas finansavimas šiam projektui įgyvendinti, o 2011 m.
gruodžio 27 d. pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis. Įgyvendinant projektą „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto
vakarinio aplinkkelio II etapas“ rangos darbai vykdomi pagal finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytą grafiką. Iki 2011-12-31 atlikta darbų
už 4,6 mln. Eur, iš kurių 4,0 mln. Eur – ES fondų lėšos. Buvo atlikta darbų procentine išraiška: viadukas ties L. Asanavičiūtės g. – 13 proc., sklypo
planas 13 proc., želdiniai 28 proc., lauko lietaus nuotekynė 18 proc., lauko dujotiekis – 6 proc., 0,4-10 KV elektros tinklai – 7 proc.. Įvairių darbų
atlikta nuo 6 iki 28 proc. visų planuotų veiklų. Įgyvendinant šį projektą galima rizika, kad EK neskirs visą finansavimo ir administravimo sutartyje
numatytą ES paramos sumą, tačiau Vilniaus miesto taryba yra priėmusi sprendimą padengti nuosavomis lėšomis visas netinkamomis finansuoti
pripažintas projekto išlaidas.
Projektas „IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės-Valčiūnai antrojo kelio statyba“. Įsakymas dėl finansavimo skyrimo projektui
„IXB koridoriaus Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ buvo pasirašytas 2011 metų pabaigoje, taip pat ir 2011 metų
pabaigoje pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis. Paramos skyrimas projektui vėlavo apie 7 mėn. dėl pakartotinai vykdytų viešųjų pirkimų
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procedūrų. Šiuo metu nėra pagrindo abejoti tuo, kad projekto veiklos bus įgyvendintos iki finansavimo ir administravimo sutartyje nustatytos datos –
2015 m. rugpjūčio 30 d., kadangi VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos
infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytas reikalavimas, kad rizikingiausi
terminų nevykdymo požiūriu projekto etapai – techninės dokumentacijos parengimas ir suderinimas su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei
viešieji pirkimai – būtų atlikti iki paramos skyrimo. Šiuo metu vyksta minėto projekto parengiamieji darbai. Įgyvendinant projektą „IXB koridoriaus
Vilniaus aplinkkelio Kyviškės–Valčiūnai antrojo kelio statyba“ galima rizika, kad Europos Komisija gali priimti sprendimą projektui skirti mažiau
lėšų, nei numatyta Susisiekimo ministerijos sprendime dėl projekto finansavimo.
Projektas „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“. AB „Lietuvos dujos“ paraiška LVPA pateikta 2011 m. rugsėjo 20 d.
Paraiška pabaigta vertinti 2011 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministras pasirašė 2011 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. 4-887, kuriuo
skiriamas Projektui finansavimas. Projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ finansavimo ir administravimo sutartis tarp
Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, AB „Lietuvos dujos“ ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros buvo pasirašyta 2011 m. gruodžio 21 d.
Projekto įgyvendinimui skirta iki 22.3 mln. eurų (iki 50 %) paramos projekto tinkamoms išlaidoms padengti.
Projekto „Magistralinio dujotiekio Jurbarkas – Klaipėda statyba“ tikslai - užtikrinti Lietuvos dujų perdavimo sistemoje stabilų darbo režimo
palaikymą ir dujų perdavimo į tolimiausius Lietuvos taškus (Klaipėdą) patikimumą, sudaryti galimybę konkurso tvarka dujofikuoti Tauragės, Šilutės,
Šilalės, Pagėgių miestus, padidinti perdavimo sistemos pajėgumus Vakarų Lietuvos regione ir sudaryti galimybes (esant poreikiui) prijungti naujus
vartotojus, įgyvendinti Nacionalinėje energetikos strategijoje dujų sektoriui numatytus tikslus. Taip pat, įgyvendinus projektą padidės bendras Lietuvos
dujotiekio sistemos patikimumas, nes bus sujungtos dvi atskiros šakotinės sistemos Vilnius-Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda ir Vilnius-Kaunas-Jurbarkas į
žiedinę sistemą. Be to, padidės gamtinių dujų perdavimo sistemos pajėgumai 75 tūkst. m3/h.
Siekiant įgyvendinti aukščiau išvardintus tikslus, numatoma įgyvendinti projektą, kurio metu būtų nutiestas dujotiekis nuo Jurbarko iki atšakos į
Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį, atšaką į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir pastatyta Klaipėdos antroji dujų skirstymo stotis. Projektą
planuojama įgyvendinti 3 etapais: 1 etapas „Magistralinio dujotiekio nuo Jurbarko iki atšakos į Tauragės dujų stoties statyba“ (atkarpos ilgis 35 km
vamzdžio diametras DN400), 2 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Tauragės dujų skirstymo stotį iki atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį
statyba“ (atkarpos ilgis 60,6 km vamzdžio diametras DN400), 3 etapas – „Magistralinio dujotiekio nuo atšakos į Šilutės dujų skirstymo stotį iki atšakos
į Klaipėdos antrąją dujų skirstymo stotį ir Klaipėdos antrosios dujų skirstymo stoties statyba“ (atkarpos ilgis 37,45 km vamzdžio diametras DN400,
4,55 km DN300).
Projektas „Nacionalinių fizinių ir technologijos mokslų centro kūrimas“ pradėtas laiku. Projektas vėluoja projektavimo/statybų dalyje dėl
ilgai trunkančių viešųjų pirkimų. Manoma, kad projektas bus baigtas laiku. Pagrindinis 2011-ųjų metų darbas – atnaujintas projektavimo/statybų
konkursas NFTMC pastatui statyti. Dalyvavo penkios didžiosios šalies statybinės įmonės, konkursui buvo pateikti 7 projektai. Dėl pastato sudėtingumo
buvo gauta daug paklausimų, kurie yra įvertinti architektų komisijos bei inžinierių ekspertų. Pasirašytos kelios bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų
institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių - projekte dalyvaujančios institucijos (pvz, FTMC) su įmonėmis pasirašo sutartis. Kol kas nėra
pasirašyta sutarčių viso Saulėtekio vardu, kadangi projekto įgyvendinamas įsibėgėja. Sukurtos, atnaujintos ir/arba įranga aprūpintos 24 mokslinės
laboratorijos – vien FTMC jų yra atnaujinta 10; tęsiamas įrangos pirkimas kitiems būsimiems struktūriniams būsimo centro padaliniams. Šiuo metu
kuriami bent trys atviros prieigos centrai FTMC, ir vienas VU. Didžiausia rizika projekte susijusi su projektavimo/statybų konkursu – didžiąja dalimi
dėl pastato sudėtingumo viešasis pirkimas užsitęsė. Rizikos yra valdomos; yra sudarytas detalus projektavimo/statybų konkurso galimų scenarijų
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sąrašas, galima įvykių laiko skalė bei veiksmų planas situacijai valdyti. Sudaryta taip pat visų projekto darbų pabaigimo prognozė, galimos rizikos, jų
dydžio įtaka vykdymo plano grafikui. Projekto vykdytojas sustiprino projekto administravimo komandą viešųjų pirkimų specialistu, patikslino kitų
grupės narių veiklą siekiant optimaliausio laiko sąnaudų valdymo įgyvendinant viešųjų pirkimų procedūrinius klausimus. Projektas yra nuolat
stebimas: kiekvieną ketvirtį vyksta reguliarūs projekto veiklų įgyvendinimo aptarimai Įgyvendinančiosios agentūros (toliau – CPVA) ir Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – ŠMM) stebėsenos posėdžių metu. Vyksta trišaliai ŠMM-CPVA ir projekto vykdytojo susitikimai.
Projekto stebėseną reguliariai vykdo Projekto priežiūros grupė, kurios sudėtyje be Projekto vykdytojo ir Projekto partnerių atstovų yra Projekto sėkme
suinteresuoti socialinių-ekonominių partnerių atstovai ir užsienio ekspertai.
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5. TECHNINĖ PARAMA
ES 2007–2013 m. techninės paramos lėšomis gali būti finansuojamos tik tokios išlaidos ar jų
dalis, kurios tiesiogiai ir pagrįstai susijusios su institucijos 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, techninės
paramos projektų administravimo, Lietuvos 2004–2006 m. bendrojo programavimo dokumento
administravimu ir galutiniu (angl. ex-post) vertinimu, atlikti.
EAVP 6 prioritetui „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos
įgyvendinimui“, 2007–2013 m. techninės paramos lėšų skirta 44,8 mln. eurų. Paskirstytų ES 2007–
2013 m. techninės paramos ES fondų lėšų dalis pagal pasirašytas projektų finansavimo ir
administravimo sutartis iki 2011 m. gruodžio 31 d. sudarė 17,2 mln. eurų, arba 38,3 proc. nuo
EAVP 6 prioritetui numatytų ES fondų lėšų. Apmokėtų ir pripažintų deklaruotinomis EK lėšų dalis
iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos sudaro 11,2 mln. eurų, arba 25 proc. nuo EAVP 6 prioritetui
numatytų ES fondų lėšų.
Per ataskaitinį laikotarpį pagal EAVP 6 prioriteto VP2-6.1-FM-01-V priemonę ,,ES
struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“, VP2-6.2-FM-01-V priemonę
„2 VP. Informavimas ir viešinimas“ ir VP2-6.2-FM-02-V priemonę ,,ES struktūrinės paramos
vertinimas“ techninės paramos projektams įgyvendinti skirtas finansavimo lėšas institucijos
naudojo tikslingai, atitinkamai finansavimo reikalavimams, nustatytiems, Vykdomų pagal Lietuvos
2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų
programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179.
6. INFORMAVIMAS IR VIEŠINIMAS
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1K071 „Dėl 2011 metų informavimo ir viešinimo priemonių plano informavimo apie Europos
Sąjungos struktūrinę paramą planui įgyvendinti patvirtinimo“, pagrindiniai informavimo ir
viešinimo tikslai 2011 m. buvo:
1. Gilinti suvokimą, kad Europos Sąjungos paramos lėšos investuojamos skaidriai.
2. Sklaisti žinias apie ES paramos lėšomis įgyvendinamų projektų rezultatus, akcentuojant ES
lėšų kuriamą pridėtinę vertę visose finansuojamose srityse.
3. Gerinant galimų pareiškėjų ir paramos gavėjų informavimą prisidėti prie efektyvaus ES
paramos investavimo.
Apžvelgiant pagrindinius 2011 m. viešinimo ir informavimo rezultatus remiantis 2012 metų
vasario mėn. atliktu visuomenės nuomonės tyrimu, galima teigti, kad dauguma apklausoje
dalyvavusių Lietuvos gyventojų – 82 proc. yra girdėję/žino apie ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos Lietuvai etapą. Lyginant su 2010 m. pabaigoje darytu tyrimu, žinančių/girdėjusių skaičius
per metus išaugo 8 proc. Taip pat reikėtų paminėti, kad nuo veiksmų programų įgyvendinimo
pradžios apie 3 kartus padidėjo gyventojų skaičius, kurie teigia daug žinantys/girdėję apie 2007–
2013 m. ES struktūrinės paramos etapą.
Analizuojant informavimo ir viešinimo veiklų rezultatų įtaką Bendrijos vaidmens suvokimui,
galima identifikuoti tam tikras sritis, kuriose ES paramos įtaka daugiausiai matoma ir Bendrijos
vaidmuo geriausiai suvokiamas. Bendrijos vaidmens suvokimą geriausiai iliustruoja asmeninės ES
paramos naudos vertinimas visuomenėje. Vadovaujantis 2012 m. pradžioje atliktos gyventojų
apklausos rezultatais, galima teigti, kad asmeniškai jaučiančių ES paramos naudą šiek tiek sumažėjo
ir šiuo metu siekia 46 proc. Pastebėtina, kad dėl ES paramos teikiama nauda labiausiai jaučiama
išlieka transporto, švietimo, sveikatos apsaugos srityse – detalesnė informacija paveiksle:
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33 paveikslas. Sritys, kuriose gyventojai pajuto ES paramos naudą
34

Transportui, keliams
25

Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai
21

Švietimui
Sveikatos priežiūrai

13
12

Kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimui

10

Informacinei visuomenei

9

Verslui
Aplinkos apsaugai

8

Turizmui

8
7

Energetikai
5

Užimtumui ir socialinės atskirties mažinimui
Viešąjam administravimui

4
3

Moksliniams tyrimams ir technologijos plėtrai
Regioninei ir socialinei sanglaudai

2

Vandentiekis

0.2
34

N/N

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad beveik du trečdaliai 2012 m. vasario mėn. apklaustųjų –
59 proc., nurodo, kad ES struktūriniai fondai padeda Lietuvai išlaikyti ekonomikos stabilumą,
gerina sąlygas verslui, padeda išlaikyti darbo vietas.
Pastebėtina, kad per ataskaitinį laikotarpį sumažėjo informacijos apie ES struktūrinius fondus
trūkumą jaučiančių gyventojų dalis nuo 15 proc. 2010 m. iki 12 proc. 2011 m. viduryje. Labiausiai
dominanti informacija išlieka panaši: apie paramos naudą pačiam gyventojui ir Lietuvai (57 proc.),
kokių įgyvendinamų projektų nauda būtų galima pasinaudoti (43 proc.), informacija apie
savivaldybėje, kurioje gyvena įgyvendinamus projektus (41 proc.).
Informacija įgyvendinant 2011 m. žiniasklaidos mediaprojektus buvo rengiama atsižvelgiant į
visuomenės informacinius poreikius ir 2011 m. informavimo ir viešinimo priemonių plane
nustatytus tikslus.
Apibendrinant esamą situaciją ir 2011 m. pasiekimus, galima pateikti šią lentelę:
88 lentelė. Informavimo ir viešinimo veiklų pasiekimai 2011 m. (lyginant su 2008 m.)
Rodiklis

2008 m.

2011 m.

Visuomenės dalis, žinanti apie ES struktūrinę Daug žino – 6 proc.
paramą Lietuvai 2007–2013 m.
Girdėjo – 38 proc.

Daug žino – 22 proc.
Girdėjo – 60 proc.

Visuomenės dalis, asmeniškai pajutusi ES 50 proc.
paramos naudą
Visuomenės dalis, palankiai vertinanti ES
struktūrinės paramos skirstymo:
38 proc.
efektyvumą
31 proc.
skaidrumą

46 proc.

Interneto
svetainės
lankomumo pokytis

23 proc.
22 proc.

www.esparama.lt 22.318
unikalių 22.145 unikalių lankytojų
lankytojų per mėn.
per mėn.

2012 m. balandžio mėn. atliktas potencialių pareiškėjų pagal ES 2007–2013 m. struktūrinės
paramos priemones nuomonės tyrimas. Tyrimo rezultatai parodė, kad visi galimi pareiškėjai žino
apie ES 2007–2013 m. struktūrinių fondų etapą (iš kurių du trečdaliai pareiškėjų (68 proc.) teigia
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apie tai turintys daug informacijos), o likę (32 proc.) pareiškėjų teigia apie šį etapą turintys mažiau
informacijos.
EAVP žinomumas tarp potencialių pareiškėjų per 2011 m. išaugo 11 proc. Apie EAVP,
remiantis galimų pareiškėjų nuomonės tyrimo (2012 m. balandžio mėn.) rezultatais, yra girdėję/žino
81 proc. respondentų. Iš jų daug žinančių/girdėjusių teigia 42 proc., o 39 proc. apklaustų galimų
pareiškėjų teigia apie šią veiksmų programą turintys mažiau informacijos.
89 lentelė. Potencialių pareiškėjų žinios apie atskiras veiksmų programas
2011 m.*
2012 m.*
Ekonomikos augimo veiksmų programa
70 proc.
81 proc.
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų
59 proc.
81 proc.
programa
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
42 proc.
68 proc.
* Nurodyti metai, kuomet daryti potencialių pareiškėjų nuomonės tyrimai.

Didelio masto informacinė kampanija, visuomenės informavimas
Finansų ministerija 2011 m. organizavo įvairaus pobūdžio didelio masto visuomenei skirtus
renginius, kuriuose informavo visuomenę apie ES struktūrinę paramą ir jos teikiamą naudą. Kalbant
apie didelio masto informacinę kampaniją, 2011 m. rugpjūčio mėnesį pradėta informacinė
reklaminė kampanija „Europos investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, skirta pristatyti ES
struktūrinių fondų lėšomis finansuotų projektų mąstą ir pridėtinę vertę. paramos teikiamą naudą
visose srityse. Reklaminės kampanijos tikslas atkreipti visuomenės dėmesį, kad ES lėšomis
finansuota labai daug projektų, tačiau į daugelį jų neatkreipiame dėmesio kadangi juos priimame
tarsi savaime suprantamą dalyką. Reklamos klipą galima rasti interneto svetainėje adresu
http://www.esparama.lt/video-galerija
2011 m. siekiant metiniame informavimo ir viešinimo priemonių plane nuamtytų tikslų taip
pat buvo vykdomos ir šios veiklos:
• Parengtas kompiuterinis interaktyvus žaidimas skirtas moksleiviams Lenktynės aplink
Lietuvą: maršrutas „ES parama“. Žaidimo idėja žaismingu būdu moksleiviams pristatyti Lietuvoje
įgyvendintus projektus, suteikti žinių apie ES struktūrinius fondus.
Pirmaisiais žaidimo
publikavimo internete mėnesiais, juo susidomėjo ir jį sužaidė beveik 80 tūkst. žmonių. Žaidimas
taip pat buvo pristatytas ir gegužės mėnesį vykusioje Europos dienos šventėje Kaune.
• Atsižvelgiant į 2010 m. vykdytų veiklų patirtį ir siekiant užtikrinti geresnį informacijos
apie šalia įgyvendinamus projektus prieinamumą mažesnių miestų ir miestelių gyventojams ir
tautinių mažumų atstovams, stiprinant paramos rezultatų svarbos suvokimą, ugdant visuomenės
domėjimąsi ES parama buvo inicijuotas projektų konkursas, kurio metu nepriklausomų ekspertų
atrinkti ir įgyvendinti regioninės, rajoninės ir tautinėms mažumoms skirtų leidinių projektai.
Informaciją apie ES struktūrinę paramą, jos lėšomis įgyvendinamus projektus rengė ir publikavo 95
leidiniai visoje Lietuvoje.
• Gegužės mėn. vyko Europos dienai skirtas renginys Kaune. Atsižvelgiant į tai, kad 2011
m. buvo paskelbti „Savanorystės metais“ todėl pasirinktos renginio koncepcijos tikslas – pristatyti
ES lėšomis finansuojamus ir savanorystę skatinančius projektus, sudaryti galimybę įgyti
savanoriams reikalingų žinių ir tapti savanoriais. 2011 m. visuomenės informavimo priemonėse
buvo publikuojamos ar transliuojamos informacinės rubrikos. Informacinės rubrikos buvo
publikuojamos nacionalinėje, televizijoje, nacionalinėje, regioninėje, specializuotoje ir verslo
spaudoje, internetinėje žiniasklaidoje, radijuje.
• Atsižvelgiant į rugpjūčio mėnesį įgyvendintą informacinę-reklaminę kampaniją “Europos
investicijos Lietuvoje. Sunku nepastebėti“, interneto portale www.delfi.lt buvo organizuotas
fotokonkursas „Sunku nepastebėti“. Gyventojai buvo kviečiami fotografuotis prie ES struktūrinių
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fondų lėšomis įgyvendinamų projektų ir nuotraukas talpinti portale. Kiekvieną savaitę buvo
renkamos originaliausios, linksmiausios nuotraukos ir jų autoriai apdovanojami. Konkursu buvo
siekiama atkreipti gyventojų dėmesį į įgyvendinamų projektų mastą, supažindinti su jų rezultatais.

Tarpinių ir įgyvendinančių institucijų viešinimo ir informavimo veiklos
Įpusėjus 2007–2013 m. ES struktūrinių fondų programavimo laikotarpiui, 2010 metų
pabaigoje Lietuvoje jau buvo įgyvendinama projektų už daugiau nei pusę 2007–2013 m. visos
finansinės perspektyvos lėšų, todėl svarbiausia tapo informacija apie ES paramos rezultatus, sukurtą
pridėtinę vertę ir naudą per konkrečių įgyvendinamų projektų teikiamas galimybes.
Atsižvelgiant į tai, kad šią informaciją valdo, apibendrina ir teikia tarpinės ir įgyvendinančios
institucijos, nuo 2011 metų pradžios ES paramą administruojančios institucijos perėmė įgyvendinti
didesnę dalį visuomenės informavimo veiklų. Tarpinės ir įgyvendinančios institucijos organizavo
renginius, publikavo leidinius, straipsnius skirtus tiek galimiems pareiškėjams, tiek pareiškėjams, o
taip pat ir naudos gavėjams. Taip pat visa projektų galimiems pareiškėjams, projektų vykdytojams
aktuali informacija apie 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą – priemonių aprašymai, leidiniai,
metodinės rekomendacijos, teisės aktai, ir kt. – nuolat skelbiama ir atnaujinama ES struktūrinės
paramos svetainėje www.esparama.lt.
2011 m. įgyvendinant informavimo ir viešinimo veiklas, finansuotinas iš ES 2007–2013 m.
techninės paramos, suorganizuotos šios veiklos, susijusios su EAVP įgyvendinimu:
• Informaciniai renginiai, mokymai, seminarai galimiems pareiškėjams, ketinantiems teikti
paraiškas paramai gauti pagal atskiras priemones;
• Suorganizuota „E-akademija“ skirta pristatyti ES struktūrinių fondų lėšomis sukurtas e
paslaugas. Sukruta ir transliuota „E-akademijos“ reklama.
• Taip pat išleistas leidinys „E.paslaugos – patogesniam gyvenimui. Administracinių ir
viešųjų elektroninių paslaugų, sukurtų ES struktūrinės paramos lėšomis, vartotojo vadovas“.
• Sukurtas ir publikuotas dokumentinių filmų ciklas „Tiesiai šviesiai“. Filmai skirti
supažindinti su Europos Sąjungos struktūrinės paramos projektų įgyvendinimu. Be to jie naudotini
ir kaip projektų vykdytojų mokymams kaip metodinė priemonė.
• Publikuotas leidinys, kuriame apžvelgiami skirtingų transporto rūšių (kelių, geležinkelių,
oro ir vandens) įdomiausi projektai, pasiekti rezultatai

Informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas
2011 m. buvo organizuojami komunikacijos mokymai informavimo apie ES struktūrinę
paramą koordinavimo grupės nariams ir ES struktūrinių fondų paramą administruojančių institucijų
atstovams. Organizuoti komunikacijos mokymai šiomis temomis: „Komunikacijos krizių
valdymas“, „ES parama kaip prekės ženklas“.
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