Europos Sąjungos struktūrinės paramos
veiksmų programos prioritetų ir
struktūros aptarimas ir pritarimas

Finansų ministerija
2013 m. gegužės 21 d.
2014–2020 m. ES struktūrinės paramos komisijos posėdis
.
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Lietuvos nacionalinių strateginių dokumentų struktūra
Strategija
„Europa 2020”

Nacionalinė pažangos strategija
“Lietuva 2030”

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

PARTNERYSTĖS STUARTIS

ES
struktūrinės
paramos
veiksmų
programa

ERPF, ESF, SF

Kaimo
plėtros
veiksmų
programa

EŽŪFKP

Žuvininkystės
veiksmų
programa

EJRŽF

ETBT
veiksmų
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Biudžeto
lėšos

TEN
projektai

Kitų ES
politikų
finansinėmis
priemonėmis
finansuojami
projektai

Preliminarus rengiamos veiksmų
programos turinys
1.
2.
3.

Veiksmų programos rengimo santrauka (partnerių įtraukimas)
Veiksmų programos strategijos atitiktis ES 2020 (finansinio plano lentelė)
Prioritetų aprašymai (prioritetų aprašymai, rezultatų ir produkto rodikliai, veiklos

4.
5.

Finansavimo planas
Integruota teritorinė plėtra (aprašymas, vietos bendruomenių plėtros instrumentai,

6.
7.
8.
9.
10.

Valdymo, kontrolės ir audito institucijos
Koordinavimas
Išankstinės (ex ante) sąlygos
Administracinės naštos mažinimas
Horizontalūs principai

įvykdymo planas, išlaidų pasiskirstymas pagal kategorijas)

darni miestų plėtra, integruoti teritoriniai instrumentai, makroregioninės strategijos)
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Integralus NPP ir VP ryšys

NPP
prioritetai

Tematiniai
tikslai

Veiksmų
programos
prioritetai
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Tematiniai tikslai ir NPP prioritetai
NPP prioritetai
1.

Visuomenės ugdymas, mokslas ir kultūra

2.

Veikli ir solidari visuomenė

3.

Ekonominiam augimui palanki aplinka

4.

Į aukštą pridėtinę vertę orientuota, integrali
ekonomika

5.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas
+

TEMATINIAI TIKSLAI
1.mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų
skatinimas;
2.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;

Horizontalūs prioritetai:
1.
2.
3.

Kultūra

Regionų plėtra
Sveikata visiems

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.
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NPP prioritetai ir VP prioritetai (1)
NPP prioritetas

VP prioritetas

1. Visuomenės ugdymas,
mokslas ir kultūra

Visuomenės ugdymas ir
žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas

2. Veikli ir solidari
visuomenė

Kokybiško užimtumo ir
darbo jėgos judumo
skatinimas
Socialinės įtraukties
didinimas ir parama kovai
su skurdu

Pagrindiniai
tematiniai tikslai

10. Investicijos į švietimą,
įgūdžius ir mokymąsi visą
gyvenimą

Fondai Institucij
os

ESF,
ERPF

ŠMM,
ŪM, KM

8. Užimtumo skatinimas ir
darbo jėgos judumo
rėmimas

ESF,
ERPF

SADM,
VRM

9. Socialinės įtraukties
skatinimas ir kova su
skurdu

ESF,
ERPF

SADM,
SAM,
KM, VRM
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NPP prioritetai ir VP prioritetai (2)
NPP prioritetas

3. Ekonominiam
augimui palanki
aplinka

VP prioritetas

Pagrindiniai tematiniai tikslai

Fondai

Instituci
jos

Darnaus energijos išteklių
naudojimo skatinimas

4. Perėjimo prie mažai anglies dioksido
į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose
rėmimas

ERPF,
SaF

EM, AM

Tvaraus transporto,
pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas

7. Tvaraus transporto skatinimas ir
kliūčių pagrindinėse tinklo
infrastruktūros dalyse šalinimas

ERPF,
SaF

SM, EM

Aplinkosauga ir veiksmingas
gamtos ir kultūros paveldo
išteklių naudojimas

6. Aplinkosauga ir išteklių naudojimo
veiksmingumo skatinimas

ERPF,
SaF

AM, EM,
ŪM, KM

Informacinės visuomenės
skatinimas

2. Informacinių ir ryšių technologijų
prieinamumo ir naudojimo didinimas
bei kokybės gerinimas
3. Mažųjų ir vidutinių įmonių,
konkurencingumo didinimas

ERPF

IVPK

ERPF

ŪM, KM

Mažų ir vidutinių įmonių
konkurencingumo skatinimas
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NPP prioritetai ir VP prioritetai (3)
NPP prioritetas

VP prioritetas

Pagrindiniai tematiniai Fondai Institucij
tikslai
os

4. Į aukštą pridėtinę vertę
orientuota, integrali
ekonomika

Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

1. Mokslinių tyrimų,
technologinės plėtros ir
inovacijų skatinimas

ERPF

ŠMM,
ŪM

5. Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

Visuomenės poreikius
atitinkantis ir pažangus
viešasis valdymas

11. Institucinių pajėgumų
stiprinimas ir veiksmingas
viešasis administravimas.

ESF

VRM

–

ERPF

FM

–

Techninės paramos
prioritetas (-ai)
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VP prioritetai
1.
2.
3.
4.
5.

Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas
Informacinės visuomenės skatinimas
Mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumo skatinimas
Darnaus energijos išteklių naudojimo skatinimas
Aplinkosauga ir veiksmingas gamtos ir kultūros paveldo išteklių
naudojimas
6. Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas
7. Kokybiško užimtumo ir darbo jėgos judumo skatinimas
8. Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu
9. Visuomenės ugdymas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
10. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas
11. Techninė parama
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VP prioriteto struktūra
VP prioritetą
nustato valstybė atsižvelgdama į bendrojo reglamento projekte
nustatytus tematinius tikslus(finansavimo pasiskirstymas VP
nurodomas pagal tematinius tikslus)

Investiciniai prioritetai (IP)
(reglamentų projektuose numatyti 58, iš kurių renkasi valstybė,IP
lygmeniu taikomos tematinės ex-ante sąlygos, pagal pasirinktus IP
vyks atsiskaitymas EK)

Konkretūs uždaviniai,
kuriuos nustato valstybė pasirinktiems investiciniams prioritetams
įgyvendinti

Veiklos,
kurias numato valstybė konkretiems investavimo prioritetams
įgyvendinti.
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Mokslinių tyrimų, technologinės
plėtros ir inovacijų skatinimas

1. Mokslinių tyrimų ir inovacijų (MTI)
infrastruktūros tobulinimas, MTI
gebėjimų tobulinti kompetenciją
lavinimas ir kompetencijos centrų, ypač
Europos svarbos, skatinimas (ERPF)
(ŠMM, ŪM)

1.1. Plėtoti MTI infrastruktūrą ir
gebėjimus aukšto lygio moksliniams
tyrimams atlikti sumanios
specializacijos srityse

2. Įmonių investicijų į inovacijas ir mokslinius tyrimus
skatinimas ir ryšių bei sąveikos tarp įmonių, mokslinių
tyrimų centrų ir aukštojo mokslo plėtojimas (ERPF) (ŠMM,
ŪM)

2.1. Skatinti verslo-mokslo
bendradarbiavimą, tarptautinių
vertės kūrimo tinklų plėtrą,
siekiant perduoti žinias ir
technologijas bei komercinti
mokslinių tyrimų rezultatus

2.2. Skatinti mokslinių
tyrimų ir inovacijų
paklausą, siekiant didinti
privataus sektoriaus
investicijas

Informacinės visuomenės skatinimas

1. Plačiajuosčio ryšio diegimo
plėtra ir sparčiųjų tinklų
plėtojimas ir naujų technologijų
ir skaitmeninės ekonomikos
tinklų pasirinkimo rėmimas
(ERPF) (IVPK)

2. IRT produktų ir paslaugų,
elektroninės prekybos
tobulinimas ir IRT paklausos
didinimas (ERPF)
(IVPK)

3. Taikomųjų IRT e. valdžios,
e. mokymosi, e. įtraukties,
e.kultūros ir e. sveikatos
programų tobulinimas (ERPF)
(IVPK)

1.1.Kurti pažangią, saugią ir
prieinamą IRT infrastruktūrą
šalyje, užtikrinant visų šalies
gyventojų galimybes ja
naudotis

2.1. Didinti IRT paklausą
gyventojų ir įmonių tarpe,
siekiant sumažinti skaitmeninę
atskirtį ir padidinti galimybes
naudotis šiuolaikinėmis IRT
priemonėmis

3.1. Technologiškai pažangių
ir į vartotoją orientuotų
elektroninių sprendimų
pagalba didinti viešųjų ir
administracinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę

Mažų ir vidutinių įmonių
konkurencingumo skatinimas

1.Verslumo, ypač sudarant
palankesnes sąlygas
pritaikyti naujas idėjas
ekonominei veiklai, ir naujų
įmonių steigimo skatinimas,
įskaitant verslo inkubatorius
(ERPF) (ŪM, KM)

2.Naujų MVĮ verslo,
ypač
internacionalizavimo,
modelių kūrimas ir
įgyvendinimas (ERPF)
(ŪM)

4.MVĮ pajėgumo įsitraukti į
ekonomikos augimo ir
inovacijų procesus
rėmimas (ERPF) (ŪM)

1.1. Kurti palankias sąlygas
verslumui ir naujoms
įmonėms steigtis

2.1. Skatinti MVĮ integraciją į
tarptautinius vertės kūrimo
tinklus

4.1. Skatinti produktyvumą
didinančių inovacijų diegimą
MVĮ

Darnaus energijos išteklių naudojimo
skatinimas

1.
Atsinaujinančiųjų
energijos išteklių
gamybos ir
skirstymo
skatinimas
(ERPF, SF) (EM)

2. Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančiosios
energijos naudojimo
įmonėse skatinimas
(ERPF, SF) (EM)

3. Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančiosios
energijos naudojimo
viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant
viešuosiuose pastatuose ir
gyvenamųjų namų
sektoriuje rėmimas (ERPF,
SF) (AM, EM)

1.1. Didinti
atsinaujinančių
energijos išteklių
naudojimą

2.1. Skatinti
atsinaujinančių energijos
išteklių naudojimą ir
energijos efektyvumą
įmonėse, sudarant joms
galimybes pasirinkti
technologinius
sprendimus, didinančius
jų konkurencingumą

3.1. Didinti energijos
vartojimo efektyvumą ir
atsinaujinančių
energijos išteklių
naudojimą viešojoje
infrastruktūroje ir būsto
sektoriuje

4. Pažangiųjų
žemos ir
vidutinės
įtampos
paskirstymo
sistemų kūrimas
ir diegimas
(ERPF, SF) (EM)

4.1. Skatinti
elektros
energijos
naudojimo
efektyvumą ir
gerinti tiekimo
kokybę

Aplinkosauga ir veiksmingas gamtos ir
kultūros paveldo išteklių naudojimas

1. Investicijos į
atliekų sektorių
siekiant įvykdyti
Sąjungos
aplinkos acquis
reikalavimus
(ERPF, SF) (AM,
VRM, EM)

1.1. Mažinti
sąvartynuose
šalinamų
atliekų kiekį ir
taršą (AM,
VRM)

2. Investicijos į vandens
sektorių siekiant
įvykdyti Sąjungos
aplinkos acquis
reikalavimus (ERPF,
SF) (AM, VRM)

2.1. Užtikrinti
vandens
telkinių (taip
pat Baltijos
jūros ir
tarpinių
vandenų)
gerą būklę

2.2. Didinti
vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
paslaugų
prieinamumą
ir sistemos
valdymo
efektyvumą

4. Kultūrinio ir gamtinio
paveldo apsauga,
propagavimas ir vystymas
(ERPF) (AM, VRM, KM,
ŪM)

4.1.Skatinti
tausojantį
gamtos
pažinimą ir
aplinkosauginį
sąmoningumą

4.2. Plėtoti
kultūrinio
paveldo
aktyvų
panaudojimą
ekonomikos ir
visuomenės
reikmėms

5. Biologinės įvairovės,
dirvožemio apsaugos bei
atkūrimo ir ekosistemų
funkcijų skatinimas,
įskaitant „Natura 2000“
ir ekologiškas
infrastruktūras (ERPF,
SF) (AM)

5.1.
Išsaugoti
biologinę
įvairovę

Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas

1. Daugiarūšės
bendros Europos
transporto erdvės
rėmimas investuojant
į TEN-T (ERPF, SF)
(SM, VRM)

1.1. Didinti
šalies
pagrindinių
transporto
mazgų
sąveiką su
transeuropiniais
transporto
tinklais ir
saugų
Lietuvos
pasiekiamumą

1.2. Užtikrinti
saugų
sąveikumą
tarp įvairių
transporto
sričių siekiant
padidinti
krovinių ir/ar
keleivių
skaičių

2. Regionų judumo
didinimas prie TENT infrastruktūros
prijungiant antrinius
ir tretinius
transporto mazgus
(ERPF) (SM, VRM)

2.1. Gerinti saugų
šalies regionų
judumą ir sunkiai
pasiekiamų
transporto taškų
(transporto „salų“)
prijungimą prie
pagrindinio šalies
transporto tinklo

3. Aplinką tausojančių ir
CO2 kiekio mažinimu
grindžiamų transporto
sistemų plėtojimas
(ERPF, SF) (SM, VRM)

3.1. Skatinti
ekologiško
transporto
sistemų,
mažinančių
CO2 emisijas,
oro taršą ir
triukšmą,
plėtrą

3.2. Skatinti
miestų
teritorijų
transporto
sistemų
efektyvumą,
transporto
saugos
didinimą ir
darnų judumą

5. Pažangus dujų ir
elektros
paskirstymo,
saugojimo ir
perdavimo sistemų
plėtojimas (ERPF)
(EM)

5.1. Stiprinti
dujų ir
elektros
tiekimo
saugumą
užtikrinant
integraciją į
tarptautines
tiekimo
sistemas

Kokybiško užimtumo ir darbo jėgos
judumo skatinimas

2. Užimtumui
palankaus
ekonomikos augimo
rėmimas kuriant vidinį
potencialą (ERPF)
(KM, VRM)

2.1. Didinti
tikslinių
teritorijų
(miestų)
konkurencin
gumą ir
gyvenamosi
os vietos
patrauklumą

4. Investicijos į
valstybės
įdarbinimo
tarnybų
infrastruktūrą
(ERPF) (SADM)

4.1. Pagerinti
darbo rinkos
institucijų
infrastruktūros
ir paslaugų
kokybę

5.1.
Sumažinti
struktūrinį
ir ilgalaikį
nedarbą

5. Ieškantiems darbo ir
neaktyviems asmenims
galimybės gauti darbą
suteikimas (ESF) (SADM)

5.2. Plėtoti
labiau į
rezultatus
orientuotą
valstybės
įdarbinimo
tarnybą

5.3. Padidinti
darbo
paklausą
skatinant
labiausiai
pažeidžiamų
gyventojų
grupių
verslumą ir
mažinant
nelegalaus
darbo mastą

6. Jaunuolių, visų
pirma nedirbančių ir
nesimokančių,
ilgalaikė integracija
į darbo rinką (ESF)
(SADM)

6.1. Padėti
nekvalifikuota
m ir
nemotyvuota
m jaunimui
geriau
integruotis į
visuomenę ir
darbo rinką

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai
su skurdu (1)
1. Investicijos į sveikatos ir
socialinę infrastruktūrą,
nelygybės mažinimas sveikatos
atžvilgiu ir perėjimas nuo
institucinių prie bendruomenės
paslaugų (ERPF) (SADM, VRM,
KM, SAM)

1.1. Išplėtoti
socialinių
paslaugų
infrastruktūrą
savivaldybėse
pereinant nuo
institucinės
prie
bendruomenin
ės globos

1.2. Padidinti
socialinio
būsto
prieinamumą
labiausiai
pažeidžiamom
s gyventojų
grupėms

2. Parama fiziniam,
ekonominiam ir
socialiniam nepasiturinčių
miestų ir kaimų
bendruomenių bei
vietovių atnaujinimui
(ERPF) (VRM)

1.3. Plėtoti
sveikatos
infrastruktūrą
siekiant
pagerinti
sveikatos
paslaugų
kokybę ir
prieinamumą
bei sumažinti
sveikatos
netolygumus

2.1. Gerinti
kaimo vietovių
gyvenamąją
aplinką,
miestelių ir
kaimų
bendruomeninę
ir viešąją
infrastruktūrą,
naudoti jų
socialinį,
kultūrinį ir
gamtinį
potencialą
darniai
gyvenamosios
aplinkos plėtrai

4. Aktyvios įtraukties
užtikrinimas (ESF)
(SADM, VRM)

4.1.
Padidinti
dirbančių ar
aktyviai
ieškančių
darbo
asmenų dalį
tarp tų, kurie
yra
labiausiai
nutolę nuo
darbo
rinkos

4.2.
Suteikti
daugiau
galimybių
šeimos ir
darbo
įsipareigoji
mų
derinimui

4.3.
Pagerinti
visuomenė
s, verslo ir
viešojo
sektoriaus
supratimą
apie
moterų ir
vyrų
lygybę
darbo
rinkoje ir
diskriminac
ijos dėl
amžiaus,
negalios ir
kitų
pagrindų
apraiškas

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su
skurdu (2)

7. Galimybių gauti įperkamas, tvarias
ir aukštos kokybės paslaugas
didinimas, įskaitant sveikatos priežiūrą
ir visuotinės svarbos socialines
paslaugas (ESF) (SADM, VRM, SAM)

7.1. Pereiti
nuo institucinių
prie bendruomenėje
teikiamų
socialinių
paslaugų

7.2. Sumažinti
socialinės
rizikos šeimų ir
jose
gyvenančių
vaikų skaičių

7.3. Mažinti
sveikatos
netolygumus,
gerinant
sveikatos
paslaugų
kokybę ir
prieinamumą

8. Socialinės
ekonomikos ir
socialinių įmonių
skatinimas (ESF)
(SADM, KM)

8.1. Paskatinti
socialinės ekonomikos
sektoriaus plėtrą

9. Bendruomenės
inicijuojamų vietos
plėtros strategijų
įgyvendinimas (ESF)
(VRM)

9.1. Įgyvendinti į
miestų vietovių
problemas
orientuotas vietos
plėtros strategijas,
išnaudojant
teritorijų vidinius
išteklius

Visuomenės ugdymas ir žmogiškųjų
išteklių potencialo didinimas

1. Švietimo ir mokymo
infrastruktūros
tobulinimas (ERPF)
(ŠMM, KM, VRM)

1.1. Didinti
švietimo
infrastruktū
ros
kompleksiš
kumą ir
papildomu
mą bei
mokymo
aplinkos
moderniza
vimą,
įgalinant
aukštesnę
švietimo
kokybę

1.2. Didinti
švietimo
įstaigų
tinklo
veiklos
efektyvum
ą

2. Mokyklos nebaigiančių
asmenų skaičiaus
prevencija ir mažinimas
ir lygių galimybių gauti
geros kokybės
ikimokyklinį, pradinį ir
vidurinį išsilavinimą
užtikrinimas (ESF)
(ŠMM, KM, VRM)

2.1. Gerinti
mokinių
ugdymo
pasiekimus
skatinant
pokyčius
švietimo
įstaigų
veikloje

2.2.
Mažinti
anksti iš
švietimo
sistemos
pasitrauku
sių ir
bendrojo
ugdymo
programos
nebaigusių
asmenų
skaičių

3.Aukštojo ar
lygiaverčio lygmens
mokslo kokybės,
veiksmingumo ir
atvirumo gerinimas, kad
būtų pritraukta daugiau
studentų ir didėtų
pažangumas (ESF)
(ŠMM)

3.1. Plėtoti
studijų
atitikimą
darbo rinkos
ir
visuomenės
poreikiams

3.2.
Užtikrinti
efektyvų, į
kokybės
gerinimą
nukreiptą
studijų
valdymą

4. Galimybių mokytis
visą gyvenimą
didinimas, darbo jėgos
įgūdžių ugdymas ir
kvalifikacijos kėlimas
bei švietimo ir mokymo
sistemų pritaikymas
darbo rinkai (ESF)
(ŠMM, ŪM, KM)

4.1. Plėtoti
mokymosi
rezultatais
grindžiamą
kvalifikacijų
sistemą,
didinant
socialinių
partnerių
dalyvavimą
formuojant
šiuolaikišką
švietimo
turinį

4.2. Sukurti
sąlygas ir
paskatas
suaugusiųjų
mokymuisi,
užtikrinant
veiksmingą
pagalbą
renkantis bei
valdant
karjerą ir
tobulinantis

Visuomenės poreikius atitinkantis ir
pažangus viešasis valdymas

1. Investuoti į institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą
bei viešąsias paslaugas siekiant reformų, geresnio reglamentavimo ir gero
valdymo (ESF) (VRM, KM)

1.1. Gerinti viešojo valdymo
sprendimų kokybę, didinti
jų rezultatyvumą ir
veiksmingumą

1.2. Gerinti paslaugų kokybę,
didinant jų atitikimą
visuomenės poreikiams

1.3. Stiprinti Europos viešojo
administravimo principais
pagrįstą valstybės tarnybą,
orientuotą į rezultatus ir
visuomenės poreikius

TT/IP ir uždavinių apjungimo pavyzdžiai (1)
5 TT „Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo
skatinimas“ specifinių uždavinių perkėlimas prie kitų TT:
- Aplinkos monitoringo ir vertinimo pajėgumų stiprinimas prie 6 TT
(galimybė integruoti veiklų lygmeniu į 1, 2 ir 5 IP);
- Pajūrio juostos apsauga ir potvynių rizika prie 6 TT (2 ir 5 IP);

- Ekstremalių situacijų valdymo pajėgumai prie 8 ir 9 TT (galimybė
integruoti į tikslinių teritorijų plėtros skatinimo uždavinius 8.2 ir 9.2
IP?)
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TT/IP ir uždavinių apjungimo pavyzdžiai (2)
10 TT „Investicijos į švietimą, gebėjimus ir mokymąsi visą gyvenimą“ specifinių uždavinių
apjungimas:
-

Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir dėstytojų kompetencijų tobulinimas
perkeliamas į veiklų lygmenį prie kitų uždavinių (nes jos prisidės siekiant esminių
pokyčių švietimo ir aukštojo mokslo srityje);

-

MTEP valdymo ir žmogiškieji išteklių potencialo stiprinimas prisidės siekiant pokyčių
pagal 1 TT, todėl 10 TT jį siūloma perkelti į veiklų lygmenį prie studijų kokybės studijų
valdymo efektyvumo uždavinių;

-

Uždavinys „Sukurti sąlygas ir paskatas suaugusiųjų mokymuisi“ apima visą
suaugusiųjų mokymąsi (ne tik įmonių darbuotojų mokymąsi), todėl atskiras uždavinys
dėl mokyme mažai dalyvaujančių asmenų ir viešųjų paslaugų darbuotojų mokymo
nėra tikslingas (ypač apjungiant šias dvi skirtingus poreikius turinčias grupes į vieną
uždavinį) .
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Ačiū už dėmesį!

