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VP investicinė strategija 

VP investicinė strategija yra orientuota į pokyčius, 
atitinka nacionalinius bei regioninius poreikius, ES 
strategines nuostatas ir Tarybos rekomendacijas 
Lietuvai, tačiau: 

 Teberengiami nacionaliniai strateginiai dokumentai 
(tiek skirti ex-ante sąlygoms įgyvendinti, tiek ir kiti); 

 Intervencijų sėkmė priklausys ne tik nuo 
investicinių, bet ir nuo reguliacinių priemonių 
įgyvendinimo; 

 Svarbu bus pasirinkti tinkamus intervencijų 
įgyvendinimo modelius; 

 Reikia toliau didinti VP intervencijų vidinį ir išorinį 
suderinamumą. 
 

 
 
 



Indėlis į „Europa 2020“ tikslus 

 Stipriausias poveikis: užimtumo lygis, AEI, 
energijos efektyvumas 

 Silpnesnis poveikis: anksti iškrentančių mokinių, 
studijuojančių dalis, išlaidos MTEP/BVP 

 Neapibrėžtas: šiltnamio dujos, skurdo ar soc. 
atskirties rizikoje esančių skaičiaus sumažinimas. 

TAČIAU didelę įtaką turės pasirinkti intervencijų 
įgyvendinimo būdai 



Finansavimo pakankamumas 

Finansavimo pasiskirstymas atitinka suformuluotus 
konkrečius uždavinius, tačiau: 

 VP nėra įvardijami investavimo principai ir/ar 
intervencijų įgyvendinimo modeliai, nuo kurių 
priklauso finansavimo poreikis suplanuotiems 
rezultatams pasiekti; 

 Reikalinga aktyviau taikyti finansų inžinerijos ir 
grąžintinų subsidijų paramos formas, derinant jas 
su išlaidų deklaravimo supaprastinimu, veiklos 
rezultatų sutartimis  



VP įgyvendinimo sistema 

2007-2013 m. ES struktūrinės paramos 
administravimo sistema veikia korektiškai, tad: 

 Reikia išlaikyti sistemos dalyvių gebėjimus 
2014-2020 m. laikotarpiu ir plėtoti jų 
partnerystę su specializuotomis institucijomis; 

 Būtina stiprinti gebėjimus pačiose investavimo 
srityse; 

 Svarbu bus įgyvendinti PS numatytas 
administracinės naštos pareiškėjams mažinimo 
priemones. 



Partnerystės principo taikymas 

Partneriai dalyvauja Lietuvos 2014-2020 m. ES 
struktūrinės paramos veiksmų programos 
rengimo procese, tačiau: 

 Partnerių įtraukimas į investicijų planavimą 
priklauso nuo už VP prioritetų aprašymus 
rengiančių institucijų patirties ir praktikos; 

 Svarbu užtikrinti, kad partneriams užtektų 
laiko susipažinti su rengiamais dokumentais ir 
pateikti savo pastabas; 

 Partneriams ne visada aiškus konsultacijų 
objektas (PS ar VP). 

 

 

 

 



VP rodiklių sistema 

Nustatant VP rodiklių sistema buvo tobulinama, 
atsižvelgiant į EK ir ex-ante vertinimo 
rekomendacijas, tačiau:  

 Stebimas atotrūkis tarp rezultato rodiklių (iš 
strateginių dokumentų) ir produkto rodiklių 
(2007-2013 m. laikotarpio patirtis) reikšmių; 

 Išlieka poreikis apibrėžti rodiklius ir jų matavimą 
(ypač apklausos); 

 Nėra nustatytas veiklos rezultatų peržiūros planas. 

 



Ačiū už dėmesį! 


