Nacionalinės pažangos programos
projektas

Finansų ministerija
2012 m. lapkričio 20 d.

Nacionalinės pažangos programos (NPP)
projektas
• Nacionalinės pažangos programos projektą sudaro:
– Nacionalinės pažangos programos prioritetų, tikslų, uždavinių ir priemonių grupių
aprašymas;
– Lietuvos aplinkos analizė, 1 priedas;
– Nacionalinės pažangos programos vertinimo kriterijų lentelė, 2 priedas;
– Atsakomybės už Nacionalinės pažangos programos uždavinių įgyvendinimą, ES
paramos proporcinio paskirstymo ir ES struktūrinės paramos proporcinio
paskirstymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti lentelė, 3 priedas
– Investavimo principai privačiam sektoriui, 4 priedas
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Nacionalinės pažangos programos (NPP)
rengimo procesas
2012 m. sausio 31 d. 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisijos buvo pristatyta:
- NPP koncepcija
- Pateiktas pasiūlymas pradėti 9 apvalaus stalo diskusijas (kovo –
gegužės mėn.)
• 2012 m. balandžio 10 d. 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisijos buvo pristatyta:
– Pristatyti galimi NPP prioritetai
– Pateiktas pasiūlymas įsteigti 7 darbo grupes NPP prioritetams
detalizuoti
• 20012 m. birželio 12 d. 2014-2020 Europos Sąjungos struktūrinės
paramos komisija pritarė NPP prioritetams
•

• 2012 m. birželio 25 d. LR Vyriausybė iš esmės pritarė NPP
prioritetams ir jų viešam aptarimui
• 2012 m. liepos 20 d. įvykęs NPP viešasis aptarimas

NPP pagrindiniai aspketai
NPP – 7 m. laikotarpio strateginis dokumentas, kuris:
 Įgyvendina strategijos “Europa 2020” ir strategijos “Lietuva 2030”
ilgalaikius plėtros prioritetus, skiriant didesnį dėmesį bendruomenėms
ir NVO, jaunimui, kultūrai, sveikai gyvensenai, regioninei plėtrai,
verslumui, į pridėtinę vertę orientuotai ekonomikai ir kt.;
 Nustato nacionalinius horizontalius prioritetus (Kultūra, Regioninė
plėtra ir Sveikata visiems), kurių įgyvendinimui užtikrinti rengiami
tarpinstituciniai veiklos planai;
 Apima visus pažangai skirtus finansinius šaltinius (nacionalinio
biudžeto lėšos, ES struktūrinė parama, ES parama kaimo plėtrai, žemės
ūkiui ir žuvininkystės sektoriui, Europos teritorinio bendradarbiavimo
ir kt.);
 Apima išankstines sąlygas ir sėkmės prielaidas (reguliacinių ir
investicinių
priemonių
derinimas;
administracinių
gebėjimų
stiprinimas ir kt.) nustatytiems prioritetams įgyvendinti.

2

Pagrindinės insvesticinės kryptys
• Ekonomikos augimui palanki aplinka, infrastruktūros
plėtra: 49,85 proc.
• Visuomenės ugdymas, mokslas, kultūra, kokybiškas
užimtumas ir socialinė įtrauktis: 28,33 proc.
• Verslumo skatinimas, MTEP ir inovacijų skatinimas:
14,64 proc.

ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*
Lietuva 2030

Sumani visuomenė

NPP prioritetai
(vertikalūs)

NPP prioritetai
(horizontalūs)

4,00***
15,00***
4,00***

NPP prioritetų
tikslai

Visuomenės
ugdymas, mokslas ir
kultūra

Veikli ir solidari
visuomenė

Ekonominiam
augimui palanki
aplinka

14,87 (13,91)**

13,46 (10,04)

56,06 (61,02)

Kultūra

1) Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę, didinti visuomenės
kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą

Regioninė plėtra

7,63 (7,46)
Stiprinti tapatybę,
pilietiškumą, atsakomybę
ir bendradarbiavimą

8,84 (6,86)

(0,41)

Skatinti žinių kūrimą,
sklaidą ir panaudojimą
3,27 (5,52)
Skatinti sveikatos ir
gamtinės aplinkos
tausojimą

8,43 (7,26)

4,18 (4,99)

2) Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas, užtikrinant jų
įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

Sukurti palankias sąlygas
verslumui ir darniai
verslo plėtrai
6,21 (7,13)

Skatinti į globalias
rinkas orientuotus
vertės kūrimo tinklus
4,75 (3,40)

Didinti bendruomenių ir
nevyriausybinių
organizacijų vaidmenį
0,71 (0,00)

0,58

Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

Siekti geros žmonių sveikatos
Didinti gyventojų gerovę
ir socialinę aprėptį

1,66 (0,39)
Skatinti kūrybiškumą,
verslumą ir lyderystę

Į aukštą pridėtinę
vertę orientuota,
integrali ekononomika

Užtikrinti tolygią, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą

Sveikata
Skatinti mokytis visą
gyvenimą

Sumanus valdymas

Sumani ekonomika

Sukurti tvarią ir efektyvią
ekonominę
infrastruktūrą
26,91 (28,87)

Didinti gyventojų
kokybišką užimtumą

Skatinti darnų išteklių
naudojimą, užtikrinti
ekosistemų stabilumą

3,91 (3,18)

18,34 (20,41)
Didinti teritorinę
sanglaudą regionuose

Skatinti verslo
produktyvumą ir
inovatyvaus verslo
plėtrą
3,68 (3,86)

Stiprinti strategines
kompetencijas viešojo
valdymo institucijose ir
gerinti šių institucijų
veiklos valdymą
1,55 (2,29)
Užtikrinti viešojo valdymo
procesų atvirumą ir
skatinti visuomenę
aktyviai juose dalyvauti
0,39 (0,42)
Gerinti paslaugų kokybę ir
didinti jų prieinamumą
visuomenei
2,24 (2,28)

4,60 (4.61)

1,73 (0,13)

* 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą neapima techninei
paramai skirtų 3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos proporcinis
paskirstymas nurodytas be techninės paramos, kuri sudaro 2,77 proc.
** ES struktūrinės paramos lėšų 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos proporcinis paskirstymas nurodytas
skliausteliuose.
*** Minimali siektina proporcija 2014-2020 m.
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Sumani visuomenė

Lietuva 2030

14,87

NPP prioritetų tikslai

Skatinti mokytis
visą gyvenimą
7,63
(7,46)*****

NPP prioritetų
uždaviniai

Veikli ir solidari
visuomenė

Visuomenės ugdymas,
mokslas ir kultūra

NPP prioritetai
(vertikalūs)

Gerinti švietimo
kokybę

4,24

(1,23)

Didinti švietimo
prieinamumą ir
paslaugų įvairovę

0,98

2,05

Skatinti
kūrybiškumą,
verslumą ir
lyderystę
0,58 (0,41)

Stiprinti ir vystyti
Lietuvos piliečių ir
lietuvių kilmės
užsienio gyventojų
nacionalinę
tapatybę
globalizacijos
kontekste

Skatinti kūrybiškumą

0,02

(0,01)

Išsaugoti ir
aktualizuoti kultūros
paveldą ir ugdyti
sąmoningumą

1,57

(0,24)

0,11 (0,24)

13,46

Skatinti sveikatos ir
gamtinės aplinkos
tausojimą

Didinti gyventojų gerovę
ir socialinę aprėptį

Didinti bendruomenių ir
nevyriausybinių
organizacijų vaidmenį

3,27 (5,52)

1,73 (0,13)

8,84 (6,86)

0,71 (0,00)

3,91 (3,18)

Skatinti ankstyvą
vaikų ir jaunimo
įsitraukimą į MTEP
veiklas

Ugdyti sveikos
gyvensenos
savimonę

Siekti vaiko ir šeimos
gerovės, stiprinti ir saugoti
visuomenės sveikatą

Gerinti sąlygas
bendruomenių veiklai

1,63 (0,00)

1,35 (0,47)

Skatinti darbo jėgos
paklausą kokybiškoms
darbo vietoms

0,46 (0,00)

Didinti labiausiai nuo darbo
rinkos nutolusių asmenų
paskatas ir galimybes
dalyvauti aktyvios
įtraukties priemonėse

Stiprinti nevyriausybinio
sektoriaus vaidmenį

Didinti dalyvavimą darbo
rinkoje

0,11 (0,00)

2,71 (2,68)

Skatinti dalyvavimą
kultūrinėje veikloje

0,19 (0,07)
Stiprinti lyderystę,
vaikų ir jaunimo
verslumą ir
pasirengimą darbo
rinkai

Skatinti pilietiškumą
per teisinį ir
ekonominį
sąmoningumą bei
demokratinį
aktyvumą

0,07 (0,14)

Ugdyti ekologinę
savimonę

Stiprinti MTEP
infrastruktūrą ir
žmogiškąjį kapitalą

0,10 (0,13)

1,28 (3,69)

Didinti gyventojų
kokybišką užimtumą

1,11 (0,39)

0,52 (1,04)

Skatinti
bendradarbiavimą
vystant MTEP

Užtikrinti gyventojų pajamų
apsaugos sistemos finansinį
stabilumą

0,31 (0,26)
Skatinti vykdyti
aukščiausio lygio
mokslinius tyrimus

0,00 (0,00)

1,02 (0,80)

Didinti viešųjų paslaugų
prieinamumą

Užtikrinti darbo rinkos
dinamiką ir įtraukimą į ją

Plėtoti savanorišką veiklą ir
ugdyti visuomenės socialinę
atsakomybę

0,09 (0,11)

0,14 (0,00)

6,97 (5,35)

Skatinti tyrimų metu
įgytų žinių
nekomercinį
panaudojimą

(0,33)
****

(10,04)

Skatinti žinių
kūrimą, sklaidą ir
panaudojimą

0,48 (0,41)

0,28 (0,10)

(2,00)

Užtikrinti veiksmingą
pagalbą vertinant
savo galimybes ir
norus, renkantis ir
valdant karjerą
(mokymosi ir
profesinį kelią) bei
tobulinantis

0,36

Stiprinti tapatybę,
pilietiškumą,
atsakomybę ir
bendradarbiavimą
1,66 (0,39)

(3,90)

Sukurti sąlygas ir
paskatas suaugusiųjų
mokymuisi

(13,91)

0,18 (0,36)

**** Kita spalva pažymėtiems uždaviniams lėšos skiriamos tik iš ES struktūrinės paramos.

Lietuva 2030

Sumani ekonomika

NPP prioritetai
(vertikalūs)

Į aukštą pridėtinę vertę
orientuota, integrali
ekononomika

Ekonominiam augimui palanki
aplinka

8,43

56,06 (61,02)

NPP prioritetų
tikslai

NPP prioritetų
uždaviniai

Sukurti palankias sąlygas
verslumui ir darniai verslo
plėtrai

Sukurti tvarią ir efektyvią
ekonominę infrastruktūrą

Skatinti darnų išteklių
naudojimą, užtikrinti
ekosistemų stabilumą

6,21 (7,13)

26,91 (28,87)

18,34 (20,41)

Užtikrinti augimui palankią
reguliacinę aplinką

0,13 (0,00)

Plėtoti modernią transporto
infrastruktūrą ir darnų judumą

20,50 (21,75)

1,61 (2,27)

Skatinti verslumą ir verslo
plėtrą, įskaitant tiesiogines
užsienio investicijas

Kurti pažangią ir saugią
informacinių ir ryšių
technologijų (IRT)
infrastruktūrą ir sprendimus

6,02 (7,13)

0,94 (0,90)

Diegti darnaus vystymosi
principus versle

Plėtoti energetinę
infrastruktūrą

0,06 (0,00)

Tausoti gamtos išteklius,
išsaugoti biologinę įvairovę ir
kraštovaizdį

Užtikrinti darnų energijos
išteklių naudojimą

8,38

(7,02)

Tobulinti vandentvarkos,
atliekų ir oro kokybės valdymo
sistemas

3,57 (2,13)

8,35

Didinti teritorinę sanglaudą
regionuose
4,60

(4,61)

Spręsti tikslinėms teritorijoms
(gyvenamosioms vietovėms)
būdingas problemas, didinant
konkurencingumą ir
gyvenamosios vietos
patrauklumą, skatinant
ekonomikos augimą

3,80

(3,12)

Skatinti į globalias rinkas
orientuotus vertės kūrimo
tinklus
4,75

0,80 (1,49)

(3,40)

Skatinti vertės kūrimo tinklų
kūrimąsi, plėtrą ir integraciją į
tarptautinius tinklus

1,39

(0,83)

Kurti paskatas mokslo, studijų ir
verslo bendradarbiavimui

2,31
Gerinti kaimo vietovių
gyvenamąją aplinką
(kompleksinis kaimo vietovių
vystymas ir plėtra)

(7,26)

(2,01)

Skatinti verslo produktyvumą
ir inovatyvaus verslo plėtrą
3,68

(3,86)

Skatinti verslo procesų ir
technologinių pajėgumų
tobulinimą

0,68

(1,88)

Formuoti paklausą inovacijoms,
skatinti naujų inovatyvių
produktų ir paslaugų kūrimą ir jų
komercializavimą

3,00

(1,98)

Skatinti eksportą

1,05

(0,56)

(11,12)

Plėtoti turizmo infrastruktūrą,
įskaitant kultūros ir gamtos
paveldą

1,90 (4,09)

**** Kita spalva pažymėtiems uždaviniams lėšos skiriamos tik iš ES struktūrinės paramos.
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Sumanus valdymas

Lietuva 2030

NPP prioritetai
(vertikalūs)

Visuomenės poreikius atitinkantis
ir pažangus viešasis valdymas
4,18

Stiprinti strategines
kompetencijas viešojo valdymo
institucijose ir gerinti šių
institucijų veiklos valdymą

NPP prioritetų tikslai

1,55

Užtikrinti viešojo valdymo
procesų atvirumą ir skatinti
visuomenę aktyviai juose
dalyvauti

(2,29)

0,39

(0,42)

0,17

Didinti viešojo valdymo
institucijų veiklos efektyvumą
NPP prioritetų
uždaviniai

0,39

(0,42)

2,24

0,22

(0,21)

0,14

(0,00)

Gerinti asmenų aptarnavimą
viešojo valdymo institucijose ir
didinti teikiamų paslaugų
prieinamumą visuomenei

(0,21)

0,27

(0,20)

Kurti visuomenei aktualias
viešąsias ir administracines
elektronines paslaugas, plėtoti
elektronines paslaugas bei
sprendimus sveikatos,
transporto, erdvinių duomenų
tvarkymo ir kitose srityse

(0,57)

Užtikrinti saugios, patikimos,
sąveikios valstybės
informacinių išteklių ir bendro
naudojimo informacinių
technologijų infrastruktūros
plėtrą ir optimizuotą valdymą

0,24

(2,28)

Gerinti paslaugų kokybę
taikant subsidiarumo principą
ir kuo aktyviau į tai įtraukiant
visuomenę

Sudaryti sąlygas visuomenei
dalyvauti viešojo valdymo
procesuose

(1,14)

Stiprinti institucinius
gebėjimus ir didinti valstybės
tarnybos patrauklumą

0,63

Gerinti paslaugų kokybę ir
didinti jų prieinamumą
visuomenei

Užtikrinti viešojo valdymo
institucijų veiklos skaidrumą ir
viešosios informacijos
prieinamumą visuomenei

Diegti į rezultatus orientuotą ir
įrodymais grįstą valdymą

0,29

(4,99)

1,83

(2,08)

(0,16)

ES ir kt. tarptautinės paramos proporcinis paskirstymas pagal NPP struktūrą*
Lietuva 2030

Sumani visuomenė

NPP prioritetai
(vertikalūs)

NPP prioritetai
(horizontalūs)

6,00**
20,00**
6,00**

NPP prioritetų
tikslai

Sumani ekonomika

Visuomenės
ugdymas, mokslas ir
kultūra

Veikli ir solidari
visuomenė

Ekonominiam
augimui palanki
aplinka

14,23

12,59

57,00

Kultūra

1) Stiprinti visuomenės kultūrinę tapatybę, didinti visuomenės
kūrybingumą, bendruomeniškumą ir pilietiškumą

Regioninė plėtra

6,71
Stiprinti tapatybę,
pilietiškumą, atsakomybę
ir bendradarbiavimą

Skatinti žinių kūrimą,
sklaidą ir panaudojimą
2,92

11,44

4,74

2) Plėtoti aukštos kokybės kultūros paslaugas, užtikrinant jų
įvairovę, inovatyvumą, prieinamumą ir sklaidą

7,76

Sukurti palankias sąlygas
verslumui ir darniai
verslo plėtrai
9,25

Skatinti į globalias
rinkas orientuotus
vertės kūrimo tinklus
5,95

Didinti bendruomenių ir
nevyriausybinių
organizacijų vaidmenį

Sukurti tvarią ir efektyvią
ekonominę
infrastruktūrą
24,08

1,51

0,59

Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

Siekti geros žmonių sveikatos
Didinti gyventojų gerovę
ir socialinę aprėptį

1,59
Skatinti kūrybiškumą,
verslumą ir lyderystę

Į aukštą pridėtinę
vertę orientuota,
integrali ekononomika

Užtikrinti tolygią, tvarią ir į skirtumų mažinimą orientuotą regionų plėtrą

Sveikata
Skatinti mokytis visą
gyvenimą

Sumanus valdymas

Skatinti verslo
produktyvumą ir
inovatyvaus verslo
plėtrą
5,49

Didinti gyventojų
kokybišką užimtumą

Skatinti darnų išteklių
naudojimą, užtikrinti
ekosistemų stabilumą

3,32

19,17
Didinti teritorinę
sanglaudą regionuose

Stiprinti strategines
kompetencijas viešojo
valdymo institucijose ir
gerinti šių institucijų
veiklos valdymą
2,20
Užtikrinti viešojo valdymo
procesų atvirumą ir
skatinti visuomenę
aktyviai juose dalyvauti
0,54
Gerinti paslaugų kokybę ir
didinti jų prieinamumą
visuomenei
2,00

4,50

Skatinti sveikatos ir
gamtinės aplinkos
tausojimą
2,42

* Proporcijos pagal NPP struktūrą neapima techninei paramai skirtų 3 proc. ES struktūrinės paramos lėšų.
* * Minimali siektina proporcija.
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2014-2020 m. ES ir Lietuvos
strateginių dokumentų žemėlapis

Tolimesni NPP ir ES struktūrinės paramos
strateginių dokumentų rengimo etapai
Užduotis

Terminai

NPP tvirtinimas LRV

2013 m. lapkritis

Partnerystės sutarties ir VP projektų rengimas

2012 m. lapkritis – 2013 m.
gegužė/birželis
2012 m. rugsėjis – 2013 m.
birželis
2012 m. rugsėjis – 2013 m.
gegužė/birželis
2013 m. gegužė/birželis

Ex ante vertinimo atlikimas
ES SF valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir
aprašymas
Partnerystės sutarties ir VP projektų teikimas ir
svarstymas 2014-2020 Komisijoje
Partnerystės sutarties ir VP projektų teikimas LRV

Finansų ministerija

2013 m. birželis

Partnerystės sutarties ir VP teikimas EK

2013 m. liepa

Formalios derybos su EK

2013 m. rugsėjis – lapkritis

EK sprendimai dėl Partnerystės sutarties ir VP

2013 m. lapkritis – gruodis

2011-03-25

NPP projekto derinimas
• 2012 m. lapkričio 16 d. 2014-2020 Komisijos nariams
išsiųstas NPP projektas su prioritetų, tikslų ir uždavinių
aprašymu
• Gauti šių institucijų patikslinimai: MPT, IVPK, SADM,
VRM, ŪM, SAM, AM
• Patikslintas pilnas NPP projektas išsiųstas 2014-2020
Komisijos nariams išsiųstas 2012 m. lapkričio mėn. 19 d.
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Ačiū už dėmesį!
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