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Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.) 
(ESF, ERPF, SF, EJRŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas), nurodomos ilgalaikių 
valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas ilgalaikiams valstybės 
prioritetams įgyvendinti 
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Sumanus augimas Tvarus augimas Integralus augimas 

Pagal suminį inovacijų indeksą 

Lietuva 23 vietoje ES 

verslo sektoriaus išlaidos 

MTEP (vienam gyventojui) – 24,1 

euro, (ES vidurkis – 318,4 eurų) 

25–64 m. gyventojų, dalyvavusių 

formaliame ar neformaliame 

mokyme, – 5,7 proc. (ES vidurkis 

– 9 proc.) 

Pagal valdymo efektyvumo 

indeksą Lietuva – 21 vietoje ES 

27 proc. namų ūkių nepatenka į 

sparčiojo plačiajuosčio ryšio 

aprėpties teritoriją  

Per paskutinius 12 mėn. viešojo 

sektoriaus el. paslaugomis 

naudojosi 37 proc. Lietuvos 

gyventojų 

Šalies keliais vežama > 50 proc. visų 

krovinių ir 98 proc. keleivių 

32 proc. krašto kelių yra blogos arba 

labai blogos būklės 

Žemas verslumo lygis: dirbančiųjų 

pagal verslo liudijimus arba 

registruotą individualią veiklą, 39 

tūkstančiui gyventojų 

Pagal integracijos į užsienio rinkas 

indeksą Lietuva – 18 ES  

Kuršių marios (tarpiniai vandenys), 

Baltijos jūros priekrantė, 2/3 Lietuvos 

upių ir 1/3 ežerų neatitinka geros 

vandens būklės reikalavimų  

Lietuvoje išrūšiuojama ir perdirbama 

tik 21 proc. komunalinių atliekų 

Namų ūkiai mokesčiams už šildymą 

išleidžia 30–55 proc. pajamų 

2012 m. nedarbo lygis–13,3 proc. 

Žemos kvalifikacijos darbuotojų 

nedarbo lygis – 36,2 proc.  

Kas trečias 15–24 m. jaunuolis 

Lietuvoje yra bedarbis 

2012 m. savarankiškai dirbo 9,7 

proc. asmenų 

Skurdo riziką ar socialinę 

atskirtį patyrė 32,5 proc. Lietuvos 

gyventojų, (20,8 proc. vaikų) 

Dideli skirtumai tarp miesto ir 

kaimo: 

• 5 didžiausiems miestams teko 

65,5 proc. visos šalyje 

sukuriamos pridėtinės vertės; 

• Skurdo rizikos lygis kaime 2,5 

karto didesnis nei didžiuosiuose 

miestuose 



2014-2020 ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS  PROJEKTO 

VIEŠIEJI APTARIMAI 

  

2013 m. birželio 27 d. Partnerystės sutarties ir 2014-2020 
ES struktūrinės paramos veiksmų programos projektų 
viešojo aptarimo renginys, Vilniaus universiteto 
biblioteka.  

 

 2013 m. spalio mėn. ministerijos surengė VP viešuosius 
prioritetų aptarimus su socialiniais ekonominiais 
partneriais. 

 
 
  



VP PRIORITETAI 
Preliminarus struktūrinių 

fondų pasiskirstymas pagal 
teminius tikslus (EUR) 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ 
SKATINIMAS 

678.878.835 

INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS 244.037.284 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO 
SKATINIMAS 

531.603.253 

ENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS 
IŠTEKLIŲ GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 

942.358.126 

APLINKOSAUGA, GAMTOS IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR 
PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS 

837.777.596 

TVARAUS TRANSPORTO, PAGRINDINIŲ TINKLŲ INFRASTRUKTŪROS 
SKATINIMAS 

1.182.743.324 

KOKYBIŠKO UŽIMTUMO IR DALYVAVIMO DARBO RINKOJE 
SKATINIMAS 

728.586.200 

SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU 535.834.529 

VISUOMENĖS ŠVIETIMAS IR ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ POTENCIALO 
DIDINIMAS 

663.862.418 

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR PAŽANGUS VIEŠASIS 
VALDYMAS 

150.359.184 



Veiksmų programos turinys 
 

1. Veiksmų programos atitiktis strategijai „ES 2020“ (finansinio plano lentelė) 

2. Prioritetų aprašymai: 
 konkretus uždavinys - pokytis nuo pradinės situacijos arba rezultatas, kurio bus siekiama panaudojant ES 
struktūrinių fondų lėšas; 

rodikliai - naudojami VP specifiniams uždaviniams išreikšti ir atspindėti svarbiausius numatytus pokyčius; 

projektų atrankos principai; planuojamas finansinių instrumentų naudojimas; planuojami didelės apimties projektai; 

veiklos įvykdymo planas,  

išlaidų prioritete pasiskirstymas pagal kategorijas (pagal atitinkamas Europos Komisijos įgyvendinančio reglamento 
projekto nuostatas). 

3. Finansavimo planas 

4. Integruota teritorinė plėtra (aprašymas, vietos bendruomenių plėtros instrumentai, 
darni miestų plėtra, integruoti teritoriniai instrumentai, makroregioninės strategijos) 

5. Valdymo, kontrolės ir audito institucijos 

6. Koordinavimas 

7. Administracinės naštos mažinimas 

8. Horizontalūs principai 
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2013 m. rugsėjo 19 d. pirminis Veiksmų programos 
projektas  pateiktas  EK neformaliam derinimui 

2013 m. gruodžio 20 d. ES sanglaudos politikos reglamentų 
įsigaliojimas 

2014 m. sausio 31 d. Veiksmų programos projekto svarstymas 
2014-2020 m. ES struktūrinės paramos komisijoje  

2013 m.  gruodžio 27 d.  oficialiai gautos EK pastabos 
pirminiam Partnerystės sutarties projektui  

2014 m. vasario mėn. Veiksmų programos projekto teikimas LR 
Vyriausybei ir EK 

7 

Veiksmų programos rengimo eiga 



Veiksmų programos tvirtinimas 
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Lietuva 
 

Europos 
 Komisija 

Pritaria 2014-2020 m. 
Komisija ir LRV  

Vertina VP (3 mėn. 
nuo pateikimo gali 
pateikti pastabas) 

VP turi būti pateikta per tris mėnesius nuo PS pateikimo EK. 
EK turi patvirtinti VP per šešis mėnesius nuo jos pateikimo datos, jeigu buvo 
atsižvelgta į EK pastabas.  



Ačiū už dėmesį! 
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