PARTNERYSTĖS SUTARTIES PROJEKTAS

Finansų ministerija
2013 m. birželio 20 d.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos posėdis

Partnerystės sutarties rengimo procesas
Veiksmai

Terminai

Partnerystės sutarties parengimas

2012 m. gruodis –
2013 m. gegužė/birželis

Ex-ante vertinimo atlikimas

2012 m. rugsėjis – 2013 m. birželis

Partnerystės sutarties projekto teikimas ir svarstymas 2013 m. birželio vid.
2014-2020 m. ES struktūrinės paramos komisijoje
Partnerystės sutarties viešasis aptarimas

2013 m. birželio 27 d.

Partnerystės sutarties projekto pateikimas LRV

2013 m. birželio pab.

Partnerystės sutarties projekto pateikimas Europos
Komisijai

2013 m. birželio 28 d.

Partnerystės sutarties pateikimas Europos Komisijai

2013 m. spalis

Formalios derybos su Europos Komisija

2013 m. rugsėjis – lapkritis

Europos Komisijos sprendimas dėl Partnerystės
sutarties

2013 m. lapkritis – gruodis

Partnerystės sutarties turinys
1. Fondų misija ir atitiktis strategijai ES2020
1.1. Netolygumų ir vystymosi poreikių analizė
1.2. Ex ante vertinimo santrauka
1.3. Kiekvieno tematinio tikslo rezultatų kiekvieno fondo atžvilgiu santrauka
1.4. Paramos pasiskirstymas
1.5. Horizontalūs principai

2. Priemonės užtikrinančios veiksmingą programos įgyvendinimą
2.1. Koordinavimas tarp įvairių finansinių instrumentų
2.2. Papildomumas
2.3. Ex ante sąlygos
2.4. Veiklos rezultatų planas
2.5. Administracinių gebėjimų stiprinimas
2.6. Administracinės naštos mažinimas

3. Integruota teritorinė plėtra
4. Esamų elektroninio keitimosi duomenimis sistemų įvertinimas

NPP ir PS tematinių tikslų finansinių proporcijų ryšys
Pvz.: (fragmentas)
NPP. tikslas 1.1.
SKATINTI MOKYTIS
VISĄ GYVENIMĄ (R, K)
1.1.1. Gerinti
švietimo
kokybę (R)

NPP
uždaviniai

1.1.2. Didinti
švietimo
prieinamumą
ir paslaugų
įvairovę (R,
K)

1.1.3. Sukurti
sąlygas ir
paskatas
suaugusiųjų
mokymuisi
(R)

Tematinis tikslas
10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą
2. IRT prieinamumo ir
naudojimo skatinimas ir
kokybės gerinimas
10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą
2. IRT prieinamumo ir
naudojimo skatinimas ir
kokybės gerinimas
10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą
2. IRT prieinamumo ir
naudojimo skatinimas ir
kokybės gerinimas
10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą

(........)

10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą

2. IRT prieinamumo ir naudojimo
skatinimas ir kokybės gerinimas

NPP ir PS tematinių tikslų finansinių proporcijų
suderinamumas
3,46%

Visuomenės ugdymas, mokslas
ir kultūra (14,35 %)

6,47 %
0,6%
0,9 %
1,96 %
5,23 %

Veikli ir solidari visuomenė (12,98
%)

1,67 %
11,20 %
%
0,33 %
0,06 %

Ekonominiam augimui palanki
aplinka (57,5%)

1. mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;

1,09 %
11,11 %
24,01 %
5,5 %

2. informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas bei kokybės
gerinimas;
3. mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus ir žuvininkystės bei akvakultūros
sektoriaus 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;

3,92 %

Į aukštą pridėtinę vertę
orientuota, integrali ekonomika
(8,14%)

8. užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
0,17 %
7,29 %
0,51 %
9,34 %
0,08 %

Visuomenės poreikius atitinkantis
ir pažangus viešasis valdymas
(4,03%)

0,15 %

2,01 %

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.

Pastaba: NPP finansinėse proporcijose yra ir į EITP (angl. CEF) pervedama Sanglaudos fondo
dalis, kuri nebus programuojama Partnerystės sutartyje ir veiksmų programoje

Finansinių išteklių pasiskirstymas pagal tematinius tikslus ir ESI fondus
(proc.) (preliminarus)
Tematiniai tikslai
(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
skatinimas

ERPF+ESF
+SaF*

EŽŪFKP

EJRŽF

10,3%

2,8%

0%

(2) informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir
naudojimo didinimas bei kokybės gerinimas

3,7%

0,1%

0%

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus
(EŽŪFKP) ir žuvininkystės bei akvakultūros sektoriaus
(EJRŽF) konkurencingumo didinimas

7,4%

38,1%

44%

12,0%

0,5%

0%

0,4%

47,0%

0%

(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

13,1%

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas**

18,3%

0,0%

0%

10,4%

0,0%

17%

8,4%

7,0%

0%

10,3%

0,5%

0%

2,3%

0,0%

0%

3,2%

4,0%

6%

100,00%

100,00%

100,00%

32%

(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
Techninė parama
VISO

*Proporcinį ES struktūrinės paramos pasiskirstymą pagal fondus numatoma patikslinti
patvirtinus 2014-2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentus bei Europos Komisijai nustačius
Jaunimo užimtumo iniciatyvos bei iniciatyvos Food for deprived people lėšas valstybėms
narėms.
** Įvertintas Sanglaudos fondo lėšų pervedimas į Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Tolimesni veiksmai dėl finansinių proporcijų ir
rodiklių reikšmių nustatymo
• FM pateikia informaciją ministerijoms apie ES struktūrinės paramos finansinių proporcijų
preliminarų pasiskirstymą pagal fondus Tematiniuose tiksluose ir institucijas.

iki 07.05

07.26

09.01

• Ministerijos pateikia FM informaciją dėl ES struktūrinės paramos finansinių proporcijų
paskirstymo pagal veiksmų programoje pasirinktus investavimo prioritetus ir konkrečius
uždavinius

• Ministerijos pateikia FM:
• veiksmų programoje numatytų rodiklių siektinas reikšmes (įskaitant rodiklius veiklos
peržiūros planui)
• finansinį paskirstymą pagal išlaidų kategorijas (ES klasifikaciją) ir nacionalinių lėšų šaltinius

Svarbiausi bendradarbiavimo aspektai
• Stebėsenos ir vertinimo srityje:
– Veiksmų suderinamumas per Stebėsenos komitetus
(numatomi specialūs posėdžiai) bei Vertinimo
koordinavimo grupę.
• Informavimo ir viešinimo srityje:
– Vieningos informacijos apie priemones ir kvietimus
pagal 5 fondus pateikimas per www.esparama.lt
• Veiksmų papildomumo ir dvigubo finansavimo
prevencijos srityje:
– Papildomumo žemėlapio sudarymas
– Numatomi duomenų apsikeitimai naudojantis IT
sistemomis (FM, ŽŪM)

Ačiū už dėmesį!

