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Nacionalinės pažangos programos (NPP) 
prioritetų detalizavimas (I)

2012 m. balandžio 10 d. 2014–2020 m. Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos komisijos sprendimu įsteigiamos 7 
darbo grupės:

5 vertikaliems prioritetams:
� Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra; 
� Bendruomenių stiprinimas ir socialinės įtraukties 

didinimas;
� Inovacijoms ir investicijoms palanki verslo aplinka; 
� Integrali ir efektyvi ekonomika; 
� Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus valdymas.

2 horizontaliems prioritetams:
� Kultūra;
� Regioninė plėtra.



NPP prioritetų detalizavimas (II)

2012 m. balandžio 12 d. – gegužės 11 d. – Nacionalinės pažangos 
programos prioritetų pagrindu įsteigtų tarpinstitucinių darbo 
grupių veikla.

Šiuo laikotarpiu surengta 19 darbo grupių posėdžių.
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NPP prioritetų detalizavimas (III)

Darbo grupės pateikė pasiūlymus dėl Nacionalinės 
pažangos programos:

� prioritetų formuluočių;
� prioritetų tikslų;
� uždavinių, pagrindinių veiklų;
� rodiklių/vertinimo kriterijų;
� horizontalių principų integravimo į prioritetų tikslus;
� sėkmės prielaidų ir sąlygų.



NPP darbo grupių rezultatai (I)
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NPP darbo grupių rezultatai (II)



Horizontalūs aspektai

� ES horizontalios politikos – darni plėtra, lyčių lygybė ir 
nediskriminavimas.
� Būtinas reikalavimas:

� NPP, VP ir visi projektai turi atitikti (nepažeisti) šių politikų 
nuostatas rengimo ir įgyvendinimo metu.

� Papildomai:
� Horizontalios politikos gali būti papildomai skatinamos 

(integruotos) per konkrečias veiklas, projektus ar priemones.
� Lietuvos horizontalūs prioritetai –Kultūra, Regioninė plėtra.

� Parengti šių prioritetų aprašymai, nustatyti siektini tikslai, uždaviniai, 
rodikliai.

� Horizontalūs prioritetai yra įgyvendinami (integruojami) per NPP
vertikalius prioritetus.

� Horizontalių prioritetų įgyvendinimas bus užtikrinamas per 
tarpinstitucinius veiklos planus.

� Lietuvos horizontalus principas – Jaunimas.
� Horizontalus principas yra integruojamas į NPP vertikalius prioritetus.
� Horizontalus principas yra įgyvendinimas per konkrečias veiklas,

projektus, priemones ir skatinamas per atrankos kriterijus.



NPP rengimo eiga

2012 m. rugsėjo 3 sav.NPP projekto aptarimas 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos komisijos  posėdyje

2012 m. liepos 20 d.NPP prioritetų viešojo aptarimo renginys

2012 m. rugpjūčio –
rugsėjo mėn.

NPP prioritetų aprašymas ir tikslinimas

2012 m. rugsėjo –
spalio mėn.

NPP stebėsenos sistemos kūrimas

2012 m. rugpjūčio –
rugsėjo mėn.

NPP finansinių lentelių rengimas

2012 m. spalio 3 sav.NPP projekto pateikimas LRV 

2012 m. birželio 3 sav.Pasiūlymų dėl NPP prioritetų projekto pristatymas LRV 
pasitarime

2012 m. birželio 3 sav. 
– liepos mėn.

Pasiūlymų dėl 2014–2020 nacionalinės plėtros prioritetų 
patalpinimas Internete (viešasis aptarimas)

TerminaiUžduotis



Dėkoju už dėmesį!


