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Institucijų pateikto bendro ES struktūrinės 
paramos poreikio palyginimas

2014-2020 m.
> 50 mlrd. Lt

2007-2013 m. 
23,4 mlrd. Lt <



Pagrindiniai pateiktų ES struktūrinės 
paramos poreikių įvertinimo aspektai

• 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.



EK pasiūlymai dėl 2014-2020 m. 
prioritetų

• Inovacijoms draugiškos aplinkos kūrimas 

• Konkurencingumą didinanti ir darnų augimą skatinanti 
infrastruktūra

• Darbo j÷gos potencialo maksimizavimas 

• Darnus ir efektyvus išteklių naudojimas 



ES struktūrinės paramos tematinės koncentracijos ir 
kitų apribojimų įtaka NPP
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• Šiuo metu reglamentų projektuose numatomi tematin÷s koncentracijos apribojimai yra 
“judantis taikinys”, kadangi derybų eigoje keičiasi. (Pvz., pagal naujausius pasiūlymus 
technin÷ parama netur÷tų viršyti 7% Sanglaudos fondo).

• Galutiniai apribojimų reikalavimai paaišk÷s tik Europos Parlamentui ir Europos Tarybai 
patvirtinus reglamentus.



ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*

* 2014-2020 m. ES struktūrin÷s paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą neapima techninei 
paramai skirtų 3 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos proporcinis 
paskirstymas nurodytas be technin÷s paramos, kuri sudaro 2,77 proc. 

** ES struktūrin÷s paramos l÷šų 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos proporcinis paskirstymas nurodytas 
skliausteliuose.
*** Minimali siektina proporcija 2014-2020 m.



Pagrindin÷s insvesticin÷s kryptys

• Ekonomikos augimui palanki aplinka, infrastrukt ūros  
pl÷tra: 49,65 proc.

• Visuomen ÷s ugdymas, mokslas, kult ūra, kokybiškas 
užimtumas ir socialin ÷ įtrauktis: 28,06 proc.

• Verslumo skatinimas, MTEP ir inovacij ų skatinimas: 
15,17 proc.



**** Kita spalva pažym÷tiems uždaviniams l÷šos skiriamos tik iš ES struktūrin÷s paramos. 



**** Kita spalva pažym÷tiems uždaviniams l÷šos skiriamos tik iš ES struktūrin÷s paramos. 





LT 2030 suderinamumas su Tematiniais 
tikslais

• Didinama ES strukt ūrin÷s paramos finansin ÷ proporcija šiomis sritimis:

• Tiesioginis ryšys ir geras suderinamumas:
– Mokslinių tyrimų, technologin÷s pl÷tros ir inovacijų skatinimas
– Informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokyb÷s 

gerinimas
– Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą

• Tiesioginis ryšys ir dalinis suderinamumas:
– Užimtumo skatinimas ir darbo j÷gos judumo r÷mimas
– Socialin÷s įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

• Specifin÷s LT 2030 svarbios sritys:
– Bendruomenių ir NVO vaidmens stiprinimas;
– Lyderyst÷s ir verslumo skatinimas;



Kita ES ir tarptautinė parama
Šaltiniai:
- EŽŪFKP parama;
- ETB tikslo lėšos;
- Europos Jūrų ir žuvininkystės sektoriaus fondo parama;
- LIFE programa;
- EEE paramos lėšos;
- Norvegijos finansinės paramos lėšos;
- Šveicarijos finansinės paramos lėšos.

Daugiausiai prisideda prie:
- Gamtos išteklių ir biologinės įvairovės išsaugojimui;
- Verslo plėtros ir verslumo skatinimo ir technologinių pajėgumų;
- Ekologinės savimonės ugdymo;
- Darnaus vystymosi principo versle diegimo;
- NVO stiprinimo;
- Kultūros paveldo išsaugojimo.



ES ir kt. tarptautinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*

* Proporcijos pagal NPP struktūrą neapima techninei paramai skirtų 3 proc. ES struktūrin÷s paramos l÷šų. 

* * Minimali siektina proporcija.









Pagrindinės NPP ES finansinių proporcijų
nustatymo rizikos

• Nėra sutarta dėl 2014–2020 m. daugiametės 
finansinės programos

• Nežinomas 2014–2020 m. ES finansinės 
paramos dydis

• Nepatvirtinti 2014–2020 m. ES struktūrinės 
paramos panaudojimo reglamentai

• Bendrojo finansavimo užtikrinimas



Išvados ir pasiūlymai

• Išlaikyti integruotą požiūrį NPP prioritetuose, 
tiksluose ir uždaviniuose;

• Sutarti dėl ES paramos proporcijų NPP prioritetams, 
tikslams ir uždaviniams nustatymo;

• Derantis su EK dėl 2014–2020 m. ES programinių
dokumentų siekti, kad NPP taptų Partnerystės 
sutarties pagrindu.



Ačiū už dėmesį!


