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Pagrindiniai ES struktūrinės paramos proporcijų 
nustatymo principai 

• Veiksmų aktualumas ir svarba nacionaliniu ir ES lygiu; 

• Numatomų finansuoti veiksmų tęstinumas; 

• Planuojamų veiksmų naujumas; 

• Lėšų panaudojimo sparta ir panaudojimo galimybės; 

• Finansinių instrumentų naudojimo galimybės; 

• Preliminarūs tematinės koncentracijos apribojimai; 

• Sanglaudos fondo apribojimai; 

• Horizontaliems prioritetams skirtinos ES paramos 
proporcijos nustatymas. 

 

 

 

 

 

 



VP 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos 
paskirstymo pagrindas – NPP 

NPP 
prioritetai 

Tematiniai 
tikslai 

Veiksmų 
programos 
prioritetai 
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NPP ir tematinių tikslų finansinių proporcijų ryšys 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Visuomenės ugdymas, mokslas 
ir kultūra (14,35 %)  
 
 

 Veikli ir solidari visuomenė (12,98 

%) 

Ekonominiam augimui palanki 

aplinka (57,5%) 

Į aukštą pridėtinę vertę 

orientuota, integrali ekonomika 

(8,14%) 

Visuomenės poreikius atitinkantis 

ir pažangus viešasis valdymas 

(4,03%) 

1. mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas; 

 2. informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės 

gerinimas; 

3. mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus ir žuvininkystės bei akvakultūros 

sektoriaus konkurencingumo didinimas; 

4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos 

visuose sektoriuose rėmimas; 

11. institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas. 

7. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse 

šalinimas; 

8. užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas; 

9. socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu; 

10. investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą; 

5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas; 

3,46%  

6,47 %  
0,6%  

0,9 %  

5,23 %  

1,96 %  

1,67 %  
11,20 % 
%  

1,09 %  
11,11 %  

24,01 %  

5,5 %  

3,92 %  

9,34 %  

0,51 %  

0,17 %  

0,15 %  
0,08 %  

2,01 %  

7,29 %  

0,06 %  
0,33 %  

6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas; 

Pastaba: NPP finansinėse proporcijose yra ir  į EITP (angl. CEF) pervedama Sanglaudos fondo 
dalis, kuri neprogramuojama Partnerystės sutartyje ir  veiksmų programoje 



2014–2020 m. ES struktūrinės paramos apimtis 

1. EK 2013 m. liepos 22 d. pateikė preliminarią informaciją pagal 
kurią Lietuvai 2014–2020 m. skiriama valdyti ES struktūrinė 
parama turėtų sudaryti apie 6.868.7 mlrd. eurų (6.754,9 mlrd. 
eurų. numatoma ERPF, ESF ir Sanglaudos fondui bei 113,8 mln. 
eurų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui). 

2. Galutinę informaciją apie Lietuvai numatomą 2014–2020 m. ES 
struktūrinę paramą EK pateiks pasiekus galutinį susitarimą dėl 
veiklos rezervo taikymo, Europos labiausiai nepasiturintiems 
asmenims paramos fondo ir jaunimo užimtumo iniciatyvos. 

3. 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos paskirstymas pagal 
konkrečias sritis priklausys ir nuo derybų su EK dėl Partnerystės 
sutarties ir veiksmų programos projektų. 
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VP prioritetas ERPF ESF SaF Viso 

1. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės 
plėtros ir inovacijų skatinimas 

ŠMM, 
ŪM 

685,55 685,55 
 

2. Informacinės visuomenės skatinimas SM 246,44 246,44 

3. Smulkiojo ir vidutinio verslo 
konkurencingumo skatinimas 

ŪM 536,83 536,83 
 

4. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių 
energijos išteklių gamybos ir naudojimo 
skatinimas 

AM, 
EM, 
ŪM 

478,41 410,67 889,08 
 

5. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato 
kaitos 

AM, 
ŪM, 

VRM, 
KM 

206,18 644,1 850,28 

6. Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų 
infrastruktūros  skatinimas 

SM, 
EM 

446,75 806,62 1.253,37 
 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos pasiskirstymas pagal VP 
prioritetus (mln. eurų)  (I) 



VP prioritetas ERPF ESF SaF Viso 

7. Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo 
darbo rinkoje skatinimas 

SADM, 
VRM, 
KM 

374,22 315,44 689,66 
 

8. Socialinės įtraukties didinimas ir 
parama kovai su skurdu 

SADM, 
SAM, 
VRM 

345,89 210,55 556,44 
 

9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų 
išteklių potencialo didinimas  

ŠMM, 
ŪM 

222,01 459,79 681,8 
 

10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir 
pažangus viešasis valdymas  

VRM 151,84 151,84 
 

11. Techninė parama (stebėsena ir 
vertinimas) 

FM 26,07 26,07 
 

12. Techninė parama (administravimas) FM 187,54 187,54 

Viso: 3.542,27 1.163,68 2.048,94 6.754,9 

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos pasiskirstymas pagal VP 
prioritetus (mln. eurų)  (II) 



Trumpas ES struktūrinės paramos paskirstymo 
pagrindimas 

1) Koncentracija. Atsižvelgiama į 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentuose 
numatytus tematinės koncentracijos reikalavimus tematiniams tikslams ir investavimo 
prioritetams, bei į reikalavimus, taikomus dėl minimalios Europos socialinio fondo dalies ir 
Sanglaudos fondo dalies. 

2) Potencialas. didesnis dėmesys numatomas skirti Moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai 
plėtrai.  

 Remiantis išankstinio vertinimo ekspertų atliktomis makroekonominėmis simuliacijomis, 
nustatyta, kad didžiausią poveikį BVP ir kitiems esminiams makroekonominiams kintamiesiems 
Lietuvos atveju duotų aktyvesnis ES struktūrinės paramos nukreipimas į mokslinių tyrimų ir 
eksperimentinės plėtros sritį lyginant su 2007–2013 m. laikotarpiu.  

3) ET rekomendacijos.  

- atsižvelgiant į Lietuvai skirtas 2013 m. Europos Tarybos rekomendaciją (Nr.6), 2014–2020 m. 
didesnis dėmesys numatomas energijos efektyvumo investicijoms, kuriomis siekiama pagerinti 
energetinį efektyvumą bei energijos tinklų konkurenciją gerinant tiek elektros energijos, tiek dujų 
tinklų jungtis su ES šalimis.  

- atsižvelgiant į Lietuvai skirtas 2013 m. Europos Tarybos rekomendacijas (Nr. 3 ir 4) 2014–2020 
m. laikotarpiu numatomos didesnės ESF investicijos nei 2007–2013 m., kadangi būtina spręsti 
didelio žemos kvalifikacijos darbuotojų ir ilgalaikio nedarbo problemas, nukreipiant išteklius į 
aktyvios darbo rinkos priemones, kartu didinat jų aprėptį ir veiksmingumą, didinti jaunimo 
galimybes įsidarbinti bei įgyvendinti konkrečias priemones, skirtas skurdui ir socialinei atskirčiai 
mažinti. 
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Ex ante vertinimo išvados dėl 2014–2020 m. ES 
struktūrinės paramos proporcijų 

Pagal atliktas makroekonomines simuliacijas nustatyta, kad: 

- didžiausią poveikį BVP ir kitiems esminiams kintamiesiems 
Lietuvai tikėtinai duotų aktyvesnis, lyginant su 2007–2013 m. 
laikotarpiu, ES paramos nukreipimas į MTEP 

- pažymima, kad investicijos į mokslo pažangą siejamos su 
produktyvumo padidėjimu, aukštos kvalifikacijos darbo jėgos 
poreikiu ir inovacijomis. 

Išsamesnė informacija apie poveikio modeliavimą pateikta 
Lietuvos 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos veiksmų 
programos išankstinio vertinimo tarpinėje ataskaitoje. 
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Informacija apie techninę paramą ir finansinius instrumentus neįtraukiama 
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ES fondų lėšų naudojimo sparta 
2007-2013 m. finansinio laikotarpio pavyzdžiu  
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ES fondų lėšų naudojimo planas 

Veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių pasiekimo planas 

Reguliari planų vykdymo stebėsena ir įgyvendinimo problemų 
sprendimai ketvirčių įgyvendinimo ataskaitose Vyriausybei  

Rodiklių, nustatytų veiklos peržiūros plane, reikšmių, ir ES fondų 
lėšų paskirstymo peržiūra 2016 m. 

Siūlymas Europos Komisijai keisti veiksmų programą  

Siūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei keisti ES fondų lėšų 
naudojimo planą ir Veiklos peržiūrai skirtų stebėsenos rodiklių 
pasiekimo planą 
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Veiksmų programos įgyvendinimo  
peržiūra 2016 m.  



Ačiū už dėmesį! 


