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BSD tikslas
Įgyvendinti Europos Sąjungos (toliau – ES) tikslus taip, kad:
• būtų numatyta aiškesnė strateginė programavimo kryptis
valstybėms narėms ir regionams;
• būtų palengvintas sektorinis ir teritorinis ES intervencijų
suderinamumas tarp fondų (Europos regioninės plėtros fondo (ERPF),
Europos socialinio fondo (ESF), Sanglaudos fondo (SaF), Europos žemės ūkio
fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų ir žuvininkystės fondo (EJŽF)
(toliau – BSD fondai))

ir instrumentais.

ir su kitomis atitinkamomis ES politikomis

BSD pagrindiniai aspektai
• Tematiniai tikslai ir pagrindiniai veiksmai - BSD
fondų vaidmuo strategijos “Europa 2020”
kontekste
• Suderinamumas su ES ekonominiu valdymu
• Suderinamumas tarp fondų ir su kitomis
atitinkamomis ES politikomis ir instrumentais
bei jų integralumas
• Horizontalūs principai ir politikos tikslai
• Teritorinė dimensija siekiant pažangaus, tvaraus
ir integracinio augimo
• Bendradarbiavimo veiklų prioritetai

BSD fondų vaidmuo strategijos
“Europa 2020” kontekste
“Europa 2020” tikslas:
pažangus, tvarus ir integracinis augimas

11 tematinių tikslų, nustatytų Bendrajame
reglamente (9 str.):
ERPF – 11, ESF – 4, SaF – 5

Suderinamumas su ES ekonominiu
valdymu
Metinė
augimo
apžvalga
ir

Euro plius
paktas:
Augimą
skatinančios
priemonės

Nacionalinė
reformų
programa
ir

Konkrečiai
valstybei narei
skirtos
rekomendacijos:

Stabilumo ir
konvergencijos
programos:
Politikos priemonės,
atliepiančios Metinės
augimo apžvalgos
numatytus prioritetus

Sąsaja su Bendros
ekonominės politikos
gairėmis, Užimtumo
politikos gairėmis

Suderinamumas tarp fondų
• Kyla iš bendros teisinės ir strateginės ES sistemos
• Visos vadovaujančiosios institucijos ir ministerijos:
– Nustato sritis, kuriose BSD fondai gali vienas kitą
papildyti (kelis fondus apimančios veiksmų programos)
– Skatina sinergiją ir vengia veiklos persidengimų
– Gali steigti kelioms programoms bendrus Stebėsenos
komitetus ir vykdyti bendrą veiklą valdymo ir kontrolės
srityje
– Plačiau naudojasi bendrais e-valdžios sprendimais ir taiko
vieno langelio principą pareiškėjams ir paramos gavėjams

Suderinamumas su kitomis ES
politikomis ir instrumentais
• Politikos:
– ES politika aplinkos, klimato, užimtumo, švietimo ir
kitose srityse
– Bendra žemės ūkio politika ir bendra žuvininkystės
politika

• Tiesiogiai valdomi instrumentai:
– Struktūros, nustatančios prioritetus skirtingiems
instrumentams ir jų derinimui nacionaliniu lygmeniu
(Partnerystės sutartyje ir veiksmų programose)
– Bendrai finansuojami projektai
– Taisyklių suvienodinimas ES lygmeniu
– Nuoseklios ir supaprastintos finansavimo galimybės

Integruotas požiūris
• Integruoti teritorinės plėtros metodai:
– Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (visiems BSD
fondams)
– Integruotos teritorinės investicijos (tik Sanglaudos
fondams)

• Integruoti veiksmai (projektai) (Projektai
finansuojami iš kelių finansavimo šaltinių, tačiau
išvengiant dvigubo finansavimo)
• Bendri veiksmų planai (angl. Joint action plans)

Horizontalūs principai ir politikos tikslai
• Lygybė tarp vyrų ir moterų ir nediskriminavimas:
Visos atitinkamos institucijos ir visi partneriai visų fondų
atžvilgiu visu veiksmų programų gyvavimo laikotarpiu
užtikrina šio principo laikymąsi.

• Tvarus vystymasis:
– ES aplinkos acquis reikalavimų laikymasis
– Kova su klimato kaita ir bioįvairovės skatinimas
– “Teršėjas moka” principo taikymas

Teritorinė dimensija siekiant pažangaus,
tvaraus ir integracinio augimo
Valstybės narės ir regionai Partnerystės sutartyje ir veiksmų
programose turi įvertinti iššūkius, su kuriais susiduria
(globalizacija, demografiniai pokyčiai, klimato kaita, migracija,
aplinkosauginės problemos, ekonominė krizė ir t.t.):

1.
2.
3.
4.
5.

Vystymosi galimybių analizė
Iššūkių augimui ir darbo vietų kūrimui įvertinimas
Tarpsektorinių ir tarpjurisdikcinių klausimų aptarimas
Koordinavimas tarp skirtingų teritorinių lygmenų ir finansavimo
šaltinių
Partnerystės sutarties ir veiksmų programų formavimas pagal
tematinius tikslus.

Tematiniai tikslai
(Priedas Nr. 1)
• Tematinis tikslas
• Strategijos “Europa 2020” tikslas, su kuriuo
susijęs tematinis tikslas
• Pagrindiniai veiksmai tematiniam tikslui
įgyvendinti pagal BSD fondus
• Pagrindiniai įgyvendinimo principai
• Papildomumas ir suderinamumas
– tarp BSD fondų
– tarp BSD fondų ir kitų ES instrumentų bei politikų
– tarp skirtingų tematinių tikslų

Priedas Nr. 1: pavyzdys pagal tematinius
tikslus
9 tematinis tikslas (pagal Bendrojo reglamento
9 str.):
Socialinės įtraukties skatinimas ir kova
su skurdu
Strategijos “Europa 2020” tikslas:
Sumažinti ties skurdo riba gyvenančiųjų
ir socialiai atskirtųjų dalį mažiausiai 20
mln.

9 tematinis tikslas (I)
Pagrindiniai veiksmai (angl. key actions):
• ESF
– Aktyvi įtrauktis, derinant įvairias įdarbinimo priemones ir
modernizuojant socialinės apsaugos sistemą.
– Marginalių bendruomenių (pvz., romų) integracija, ieškant įtraukimo į
darbo rinką būdų, didinant priėjimą prie viešųjų paslaugų, naikinant
atskirtį švietimo srityje, mažinant diskriminaciją ir išankstinį
nusistatymą romų atžvilgiu.
– Kova su diskriminacija, vykdant supratingumą skatinančią (pvz.,
tarpkultūrinę) veiklą bendruomenėse ir įmonėse, taikant priemones,
skirtas diskriminaciją patiriantiems ir galintiems patirti asmenims.

9 tematinis tikslas (II)
Pagrindiniai veiksmai (angl. key actions):
• ERPF
– Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą
– Parama fiziniam ir ekonominiam skurstančių kaimo ir miesto bendruomenių
(įskaitant romus) atkūrimui
– Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų skatinimas

• EŽŪFKP
– Vietos plėtra kaimo vietovėse, skatinant bendruomenės inicijuojamą vietos
plėtrą, investuojant į nedidelę infrastruktūrą, paslaugų kaimo vietovėse (ypač
atokiose) teikimą, gerinimą ir plėtimą.

9 tematinis tikslas (III)
• Bendri įgyvendinimo principai:
– Geresnis suderinamumas tarp švietimo, socialinės apsaugos
sistemų ir darbo rinkos politikos
– Valstybinės įdarbinimo programos yra tik tarpinės priemonės,
turinčios pirminį tikslą – suteikti žmonėms darbo rinkoje
reikalingus įgūdžius ir kvalifikaciją.
– BSD fondai neremia jokių veiksmų, skatinančių segregaciją ir
diskriminaciją
– Valstybėms narėms siūloma kurti skurdo žemėlapius, kurie
palengvintų integruotų strategijų kūrimą ir įgyvendinimą.

9 tematinis tikslas (IV)
• Papildomumas:
– Veiksmai įgyvendinami ne tik BSD fondų lėšomis, bet ir panaudojant
nacionalinius išteklius

• Suderinamumas:
– ERPF ir ESF finansuojamų veiksmų socialinei įtraukčiai skatinti
derinimas skurstančiose miestų vietovėse.
– EŽŪKFP finansuojami veiksmai socialinei įtraukčiai skatinti kaimo
vietovėse per LEADER.
– ESF veiksmų, didinančių prieinamumą prie aukštos kokybės paslaugų,
ir ERPF bei EŽŪFKP investicijų į socialinę ir sveikatos infrastruktūrą
derinimas mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir kaimo vietovėse.
– Suderinamumas su Socialinių pokyčių ir inovacijų programa bei
Erasmus visiems programa.
– ESF finansuojamų veiksmų derinimas su Prieglobsčio ir migracijos
fondo finansuojamais veiksmais trečiųjų šalių piliečių integracijai į
darbo rinką.

• Socialinės inovacijos:
– Naujų socialinių ryšių kūrimas ir bendradarbiavimas tarp organizacijų.
– Naujų idėjų (produktų, paslaugų, modelių) vystymas ir įgyvendinimas.

Bendradarbiavimo veiklų prioritetai
(Priedas Nr. 2)
• Cross-border ir tarptautinis bendradarbiavimas:
– Bendras gamtinių išteklių valdymas
– Bendradarbiavimas MTTP srityje
– Bendros viešosios paslaugos vandens, atliekų, sveikatos, švietimo ir
kitose srityse
– Tinklinės infrastruktūros tarp sienų kūrimas transporto, energetikos,
IRT srityse
– Valdymas: policijos bendradarbiavimas, muitinės, antikorupcija

• Tarpregioninis bendradarbiavimas:
– Keitimasis patirtimi įgyvendinant veiksmų programas
– Inovatyvių klasterių ir mokslo institucijų bendradarbiavimas

• Veiksmų programų indėlis į makroregionines ir jūrų
baseinų strategijas
• Tarptautinis bendradarbiavimas ESF rėmuose skatinant
vykdomų politikų efektyvumą.

Bendrojo strateginio dokumento vaidmuo 2014-2020 m.
nacionalinių dokumentų kontekste
Nacionaliniai
dokumentai
ES dokumentai

Nacionalin÷ pažangos programa:
tikslų ir uždavinių nustatymas

Daugiamet÷ finansin÷ programa
2014–2020 m.
Strategija “Europa 2020”, pavyzdin÷s
iniciatyvos, integruotos gair÷s

ES sanglaudos fondų 2014-2020 m.
reglamentai
Bendrasis strateginis dokumentas (BSD)

ES Baltijos jūros regiono strategija

Partneryst÷s sutartis:
strategijos “Europa 2020” tikslų
įtraukimas, suderinamumo ir
integruoto požiūrio priemonių
nustatymas, ES ir nacionalinio
finansavimo ind÷lis kovojant su
iššūkiais.
Veiksmų programa (-os):
Pagrindinių veiksmų (angl. key
actions) įtraukimas

Tolimesni veiksmai
• BSD vaidina svarbų vaidmenį:
– Derinant Nacionalinės pažangos programos
prioritetus Komisijos 2014-2020 m. ES
struktūrinės paramos klausimams spręsti
įsteigtose darbo grupėse
– Rengiant 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo strateginius dokumentus
ministerijų darbo grupėse
– Rengiant Partnerystės sutartį

Ačiū už dėmesį!

