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NACIONALINö REGIONINö POLITIKA
“Valstyb÷s institucijų ir kitų subjektų tikslin÷

veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis
valstyb÷s regionų socialinei ir ekonominei pl÷trai
siekiant mažinti regionų socialinius ir
ekonominius
skirtumus
bei
išsivystymo
netolygumus pačiuose regionuose, skatinti visoje
valstyb÷s teritorijoje tolygią ir tvarią pl÷trą”
(Regionin÷s pl÷tros įstatymas)

REGIONAS
Regionas nacionalin÷s regionin÷s politikos
požiūriu:
vientisa valstyb÷s
teritorijos
dalis, kurioje
įgyvendinama
nacionalin÷
regionin÷
politika
(Regionin÷s pl÷tros įstatymas).
Nacionalin÷ regionin÷ politika įgyvendinama
valstyb÷s teritorijos administraciniuose vienetuose –
apskrityse ir savivaldyb÷se. Regionin÷s pl÷tros
planavimas atliekamas apskrityse.

NACIONALINö REGIONINö POLITIKA: ESAMA
SITUACIJA (1)
• Lietuvos regionin÷s politikos strategin÷s nuostatos perkeltos į ES paramos
programavimo dokumentus – Strategiją (kaip horizontalus prioritetas) ir
Veiksmų programas.
• Veikia regionų projektų atrankos mechanizmas (d÷l 11 proc. visos ES
paramos paskirstymo sprendimai priimami regionų pl÷tros tarybose).
• Taikomos tiesiogin÷s paramos priemon÷s nacionalin÷s regionin÷s politikos
tikslin÷ms teritorijoms.

NACIONALINö REGIONINö POLITIKA:
ESAMA SITUACIJA (2)
• Nacionalin÷s regionin÷s politikos tikslui ir uždaviniams įgyvendinti
išskiriamos tikslin÷s teritorijos:
– Regioniniai centrai (7 miestai);
– Problemin÷s teritorijos (14 savivaldybių);
– IAE regionas (3 savivaldyb÷s).
– Visagino savivaldyb÷.
Tikslinis sektorius – ūkin÷s veiklos diversifikacija kaimo vietov÷se –
viešosios infrastruktūros pritaikymas bendruomen÷s ir verslo poreikiams.

NACIONALINö REGIONINö POLITIKA:
ESAMA SITUACIJA (3)
ES PARAMA NACIONALINEI REGIONINEI POLITIKAI
(PROGRAMŲ FINANSAVIMAS)
Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo
programa (2,4 mlrd. Lt)
85,40%
ES PARAMA (2,05 mlrd. Lt)

VALSTYBöS IR SAVIVALDYBIŲ
BIUDŽETAS (0,27 mlrd. Lt)

11,30%
2,50%

EEE IR NORVEGIJOS FINANSINIS
INSTRUMENTAS ( 6,15 mln. Lt)

0,80%
UŽIMTUMO FONDAS (23,92 mln. Lt)

NACIONALINö REGIONINö POLITIKA:
ESAMA SITUACIJA (4)
PROJEKTAI
Pagal Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų
mažinimo programą:
•Iki 2011-09-29 įgyvendinami projektai 1582 už 1.82 mlrd.
Lt (75,8 %) (iš jų – 518 baigti, išmok÷ta 304.29 mln. Lt (12,5
%));
Pagal probleminių teritorijų pl÷tros programas:
•įgyvendinami 365 projektai už 347.06 mln. Lt (14,58 %) (iš
jų – 84 baigti, išmok÷ta 60.27 mln. Lt (2,5 %)).

LIETUVOS REGIONINö POLITIKA:
PASIŪLYMAI 2014-2020 METŲ
LAIKOTARPIUI

EUROPA 2020
• Ekonomin÷, socialin÷ ir teritorin÷ sanglauda liks 2020 m. Europos strategijos

pagrindu, kad būtų sutelktos visos j÷gos ir geb÷jimai strategijos tikslams įgyvendinti.

• Prioritetas - integracinis augimas: didelio užimtumo ūkio, kuriame užtikrinta
socialin÷ ir teritorin÷ sanglauda, skatinimas.
„Integracinis augimas reiškia suteikti žmon÷ms daugiau galios užtikrinant aukštą
užimtumo lygį, investuojant į įgūdžius, kovojant su skurdu ir modernizuojant darbo
rinkas, mokymo ir socialin÷s apsaugos sistemas, kad žmon÷s gal÷tų pasirengti
pokyčiams ir juos valdyti, ir kurti solidaresnę visuomenę. Taip pat svarbu, kad
ekonominio augimo privalumais gal÷tų būti pasinaudota visose Sąjungose
dalyse, įskaitant atokiausius regionus, ir taip stiprinti teritorinę sanglaudą.”

LIETUVA 2030
• SUMANI VISUOMENö
• Mažinti socialinę atskirtį, kuriant nacionalines skurdo mažinimo programas.
• SUMANI EKONOMIKA
• Užtikrinti gyventojų judrumo poreikį, sukuriant efektyvią integruoto viešojo
susisiekimo sistemą, kokybišką ir modernią infrastruktūrą bei pl÷tojant
darnaus judrumo iniciatyvas.
• Kurti sąlygas verslo, švietimo, mokslo ir kultūros integracijai; sukurti
palankias sąlygas kūrybinių ir kultūrinių industrijų pl÷trai šalyje
• SUMANUS VALDYMAS
• Užtikrinti, kad strateginiai sprendimai būtų priimami bendradarbiaujant ir
siekiant plataus sutarimo, bei plačiai konsultuojantis su socialiniais
ekonominiais partneriais.

REGIONINöS POLITIKOS TIKSLAS IR
UŽDAVINIAI 2014-2020 METAMS
Nacionalin÷s regionin÷s politikos tikslas – didinti teritorinę,
socialinę ir ekonominę sanglaudą tarp regionų ir regionų
viduje
Nacionalin÷s regionin÷s politikos uždaviniai:
• Teikti paramą kompleksin÷s (urbanistin÷s, vietin÷s)
pl÷tros projektams tikslin÷se teritorijose
• Teikti paramą vietines ir regionines iniciatyvas
įgyvendinantiems projektams

REGIONINIAI PROJEKTAI
• PROJEKTAS GALI BŪTI VADINAMAS REGIONINIU JEI:
– projektas įgyvendina regiono pl÷tros planą (privaloma sąlyga)
IR (viena iš dviejų sąlygų)
– jį įgyvendina keli partneriai regiono ribose
ARBA
– projektas nors įgyvendinamas vienoje savivaldyb÷je turi tiesioginį
poveikį kelioms savivaldyb÷ms.

ES PARAMA NACIONALINEI REGIONINEI
POLITIKAI ĮGYVENDINTI
• Regionin÷ veiksmų programa arba, jei būtų rengiamas vienas
programinis dokumentas, regioninis prioritetas.
• Priemon÷s:
– numatomos pagal regionų prioritetus;
– investicijos į tikslines teritorijas, sprendžiant specifines
problemas.
• Administravimas – ministerijų lygiu pagal valdymo sritis.
• Projektų atranka – regionų pl÷tros tarybose (įgyvendinami
regionų pl÷tros planai).

REGIONINöS VEIKSMŲ PROGRAMOS (REGIONINIO
PRIORITETO) STRUKTŪRA (1)
Paramos
sritys 20072013
Bazin÷
infrastruktūra

Viešoji
infrastruktūra

Parama
smulkiam
verslui tikslin÷se
teritorijose,

Paramos sritys 2014-2020

Institucija

Transportas

Transportas (vietin÷s reikšm÷s keliai, gatv÷s, eismo saugumo
priemon÷s, dviračių takai)

SM

Aplinkosauga

Aplinkosauga (užterštų teritorijų valymas)

AM

Energetika

Energetika (pastatų renovacija, šilumos tinklų modernizavimas)

ŪM

Švietimo

Švietimo (švietimo ir ugdymo įstaigų modernizavimas)

ŠMM

Socialin÷

Socialin÷ (stacionarių ir nestacionarių paslaugų pl÷tra)

SADM

Sveikatos
apsaugos

Sveikatos apsaugos (pirmin÷ sveikatos priežiūra)

SAM

Turizmo

Turizmo (viešoji turizmo infrastruktūra)

ŪM

-

Kultūros (kultūros centrų modernizavimas ir pritaikymas
bendruomen÷s poreikiams)
Start up (parama pradedančiajam verslui)

ŪM

Naujos darbo vietos (parama mažoms įmon÷ms naujų darbo vietų
steigimui (subsidijavimas))

ŪM

REGIONINöS VEIKSMŲ PROGRAMOS (REGIONINIO
PRIORITETO) STRUKTŪRA (2)
Paramos sritys 2007-2013
Viešojo
administravi
mo ir
geb÷jimų
stiprinimas

Tobulinti žmogiškųjų
išteklių valdymą ir
stiprinti administracinius
geb÷jimus
Gerinti veiklos valdymą,
geriau įgyvendinti
Europos Sąjungos
politikas, tobulinti
administravimo struktūrą

Paramos sritys 2014-2020
Kompetencijų didinimas

VRM

Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, tarnautojų mobilumas ir
tarptautinis bendradarbiavimas

VRM

Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas

VRM

Viešųjų paslaugų kokyb÷s gerinimas

VRM

Teritorijų planavimas (detalieji, specialieji planai)

VRM,
AM

Regionin÷s pl÷tros tobulinimas, regionų ir savivaldybių pl÷tros
strateginis planavimas (regionų pl÷tros planai, savivaldybių
(ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai pl÷tros planai)
Tikslinių
teritorijų
pl÷tra

Problemin÷s teritorijos,
regioniniai centrai, kaimo
vietov÷s

Instit
ucija

Specifinių problemų sprendimas tikslin÷se teritorijose (pagal
gyventojų skaičių)

VRM
VRM

SPECIFINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS
TIKSLINöSE TERITORIJOSE
Gyvenamosios vietov÷s tipas

Investicijų kryptys

Institucija

Regionų
pl÷tros
tarybų vaidmuo

Iki 1000 gyventojų

LEADER tipo priemon÷s

ŽŪM

Informuojama

1-3 tūkst. gyventojų

Kompleksin÷s vietin÷s pl÷tros priemon÷s
Parama mikro verslui (de minimis)
Viešosios infrastruktūros tobulinimas

VRM
ŪM
Šakin÷s ministerijos

Teikia pasiūlymus
Teikia pasiūlymus
Planuoja projektus

3-100 tūkst. gyventojų

Kompleksin÷s urbanistin÷s pl÷tros priemon÷s
Parama profesiniam mokymui ir perkvalifikavimui
Bazin÷s ir viešosios infrastruktūros tobulinimas
Parama mikro ir smulkiam verslui (de minimis)
Investicijų pritraukimo skatinimo priemon÷s

VRM
ŠMM, SADM
Šakin÷s ministerijos
ŪM
ŪM, VRM

Teikia pasiūlymus
Teikia pasiūlymus
Planuoja projektus
Teikia pasiūlymus
Teikia pasiūlymus,
planuoja projektus

Virš 100 tūkst. gyventojų

Miestų atgaivinimo ir pl÷tros priemon÷s
Parama mokslui, moksliniams tyrimams ir inovacijoms
Bazin÷s ir viešosios infrastruktūros tobulinimas

VRM
ŪM, ŠMM
Šakin÷s ministerijos

Teikia pasiūlymus
Teikia pasiūlymus
Planuoja projektus

Ačiū už dėmesį!

