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2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
komisijos posėdis
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Trialogai
Europos Parlamentas

Europos
Komisija

Teisės akto projektą svarsto atitinkamas EP Komitetas;
Paskiriamas pranešėjas, kuris parengia poziciją dėl pateikto teisės
akto projekto;
Pozicija tvirtinama EP Komitete ir po to EP plenarinėje sesijoje.
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2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
reglamentų naujovės
 STRATEGIŠKUMAS. Strateginis požiūris ir sąsajų su strategija
“Europa 2020” nustatymas (pvz., tematinių tikslų nustatymas);
 KONCENTRACIJA. Tematinė prioritetų koncentracija; ES lėšų
skirstymo apribojimai;
 REZULTATAI. Strateginis programavimas labiau orientuojamas į
rezultatus;
 LOKALIZAVIMAS. Integralesnis teritorinis požiūris (pvz.,
Integruotos Teritorinės Investicijos, Bendruomenių inicijuota
vietos plėtra)
 SĄLYGOS. Sąlygų (išankstinių, ex-post, makroekonominių)
nustatymas;
 SUPAPRASTINIMAS. (pvz., administracinės naštos mažinimas)
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Tematiniai tikslai (11)
1.
2.

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo
didinimas ir kokybės gerinimas;
3. MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir
akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;
4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių
technologijų ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;
5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo
skatinimas;
6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
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;
11. institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis
administravimas.

SaF

ERPF

ESF
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Pagrindinės PS ir VP rengimo prielaidos ir
rizikos
• Prielaidos:
– 2014-2020 Komisija
– Patvirtintas pasirengimo grafikas
– Patvirtinta NPP
– Pradėtas VP ex-ante vertinimas
• Rizikos:
– Nepatvirtinti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo reglamentai
– 2014–2020 m. programavimų dokumentų patvirtinimas
gali nusikelti į 2014 m.
– Vėluojanti 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimo pradžia.

Neformali grupė dėl pasirengimo panaudoti
2014–2020 m. ES struktūrinę paramą
Neformali grupė – kontaktiniai ministerijų atstovai, kurie
yra atsakingi už ES struktūrinės paramos panaudojimą
Veiklos formos:
• kontaktiniams asmenims teikiama informacija, susijusi
su pasirengimu 2014-2020 m. ES struktūrinės paramos
panaudojimu;
• teikiamos užduotys dėl programavimo dokumentų
dalių parengimo.
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Neformalios diskusijos su EK dėl PS ir VP
Pagrindinis tikslas – aptarti planuojamas intervencijas, neformaliai
susitarti dėl programavimo dokumentų struktūros/prioritetų bei spręsti
kylančias problemas.
Formatai:
- Video konferencijos
• 2013 m. vasario 6 d. aptarti 2014-2020 m. programavimo dokumentų rengimo
planai
• 2013 m. kovo 20 d. SM ir EM pristatė planuojamas intervencijas transporto ir
energetikos srityse pagal 7 tematinį tikslą
• 2013 m. balandžio 9 d. ŪM, KM ir SAM pristatė planuojamas intervencijas pagal 3
tematinį tikslą
• Video konferencijas su EK planuojama organizuoti pagal poreikį.

- Neformalūs susitikimai su EK.
• 2013 m. kovo 6-8 d. IVPK, EM, ŪM, AM ir VRM pristatė planus dėl dalies
planuojamų intervencijų pagal 2, 4, 5, 6 ir 11 tematinius tikslus.
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Pagrindiniai veiksmai rengiantis 2014–2020 m.
ES struktūrinės paramos panaudojimo periodui
Veiksmai

Terminai

Veiksmų programų (-os) ir Partnerystės sutarties parengimas

2012 m. gruodis – 2013
m. gegužė/birželis

Ex-ante vertinimo atlikimas

2012 m. rugsėjis – 2013
m. birželis

ES struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimas ir
aprašymas

2013 m. sausis – 2013
m. gruodis

Partnerystės sutarties ir veiksmų programos projektų teikimas ir
svarstymas 2014-2020 Komisijoje

2013 m.
gegužė/birželis

Partnerystės sutarties ir veiksmų programos viešasis aptarimas

2013 m. birželis

Partnerystės sutarties ir veiksmų programų (-os) pateikimas LRV

2013 m. liepa

Partnerystės sutarties ir veiksmų programų (-os) pateikimas
Europos Komisijai

2013 m. liepa

Formalios derybos su Europos Komisija

Europos Komisijos sprendimai dėl Partnerystės sutarties ir veiksmų
programų (-os)

2013 m. rugsėjis –
lapkritis
2013 m. lapkritis –
gruodis
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Dėkojame už dėmesį!
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