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Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę
paramą vertinimas atliktas Finansų ministerijos užsakymu pagal 2010 m. sausio 20 d.
paslaugų sutartį d÷l Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo galimybių stiprinimo.
Pagal technin÷s specifikacijos reikalavimus buvo vykdomas dalyvavimą užtikrinantis
vertinimas, t.y. į vertinimo ekspertų grupę buvo įtraukti ir Užsakovo darbuotojai. Vertinimo
ataskaitą pareng÷: Agn÷ Miseliūnien÷ (vertinimo vadov÷, viešosios įstaigos ESTEP ekspert÷),
Aist÷ Jucien÷ (viešosios įstaigos ESTEP ekspert÷) ir Donata Valaitien÷ (Finansų ministerijos
ES sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos koordinavimo departamento Vertinimo
skyriaus vyr. specialist÷).
Vertinimo ataskaita Užsakovui pateikta 2010 m. geguž÷s 28 d. Ataskaita parengta pagal
Vertinimo koordinavimo grup÷s 2008 m. rugs÷jo 23 d. pos÷džio protokolu Nr. 4. patvirtinto
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo ataskaitų stiliaus vadovo supaprastintus
reikalavimus.

2

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

TURINYS
LENTELIŲ SĄRAŠAS ............................................................................................................................4
SUTRUMPINIMAI...................................................................................................................................5
1. VERTINIMO PAGRINDAS.................................................................................................................6
1.1. Vertinimo poreikis..........................................................................................................................6
1.2. Vertinimo tikslas ir uždaviniai .......................................................................................................6
1.3. Vertinimo objektas ir požiūris........................................................................................................7
2. BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO NAUDOJANT 2007–2013 M.
ES STRUKTŪRINĘ PARAMĄ GALIMYBöS .....................................................................................10
2.1. Galimas veiksmų programų ind÷lis į Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą ...............10
2.2. Poreikio keisti veiksmų programas, siekiant labiau išnaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šų
galimybes įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją ...................................................................13
2.3. Veiksmų programų ind÷lio į Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą steb÷senos
galimyb÷s ............................................................................................................................................15
2.4. Baltijos jūros regiono strategijos viešinimas, panaudojant ES struktūrinių fondų viešinimo
instrumentus........................................................................................................................................19
3. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS .................................................................................................21
INFORMACIJOS ŠALTINIŲ SĄRAŠAS .............................................................................................27
1 PRIEDAS. Vertinimo metodika..........................................................................................................28
Bendras analiz÷s pagrindas................................................................................................................28
Vertinimo metodai...............................................................................................................................28
2 PRIEDAS. Strategijos prioritetin÷s sritys ir pavyzdiniai projektai ......................................................30
3 priedas. Veiksmų programų tiesioginio ir netiesioginio ind÷lio į ES BJR strategijos įgyvendinimą
analiz÷s duomenys ..................................................................................................................................35
4 PRIEDAS. Veiksmų programų priemon÷s, kuriose siūloma atlikti projektų atitikties ES BJR
strategijai peržiūrą...................................................................................................................................85
5 PRIEDAS. Patikros lapas ir instrukcija...............................................................................................96

3

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

LENTELIŲ SĄRAŠAS
1 lentel÷. Vertinimo uždaviniai ir klausimai. ...........................................................................................7
2 lentel÷. Platus požiūris: veiklos atitikimo ES BJR strategijai kriterijai.................................................8
3 lentel÷. Siauras požiūris: veiklos atitikimo ES BJR strategijai kriterijai...............................................9
4 lentel÷. Galimas veiksmų programų ind÷lis į ES BJR strategijos įgyvendinimą (platus požiūris) .....10
5 lentel÷. Galimas veiksmų programų ind÷lis į ES BJR strategijos įgyvendinimą (siauras požiūris )...11
6 lentel÷. Detalesn÷ informacija apie galimą tiesioginį veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos
įgyvendinimą ašių ir prioritetinių sričių lygiais .....................................................................................12
7 lentel÷. Detalesn÷ informacija apie galimą tiesioginį veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos
įgyvendinimą prioritetų lygiu.................................................................................................................13
8 lentel÷. Veiksmų programų priemon÷s, kuriose svarstytinas tikslingumas įvesti papildomą specialųjį
prioritetinį atrankos kriterijų ..................................................................................................................14
9 lentel÷. Projekto žym÷jimo SFMIS2007 kriterijai ..............................................................................16
10 lentel÷. Esamų steb÷senos rodiklių priskyrimo ES BJR strategijos įgyvendinimo pažangai steb÷ti
kriterijai ..................................................................................................................................................17
11 lentel÷. Steb÷senos rodikliai, atspindintys veiksmų programų įgyvendinimo ind÷lį į ES BJR
strategiją .................................................................................................................................................17
12 lentel÷. Priemonių planas ..................................................................................................................22
13 lentel÷. Veiksmų programų priemon÷s, pagal kurias finansuojami projektai gali būti priskirti prie
ES BJR strategijos..................................................................................................................................86

4

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

SUTRUMPINIMAI
BPD
EAVP
ES
ES BJR strategija
EK
SFC
SFMIS
SSVP
ŽIPVP

Lietuvos 2004–2006 m. Bendrasis programavimo dokumentas
2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programa
Europos Sąjunga
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija
Europos Komisija
Europos Komisijos bendroji struktūrinių fondų paramos kompiuterin÷
informacin÷ sistema
Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos kompiuterin÷s informacin÷s
valdymo ir priežiūros sistema
2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
2007–2013 m. Žmoniškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programa

5

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

1. VERTINIMO PAGRINDAS
1.1. Vertinimo poreikis
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono (toliau – ES BJR) strategija yra nauja ES iniciatyva,
pristatyta 2009 m. birželio m÷n.1 ir Europos Vadovų Tarybos susitikime patvirtinta 2009 m.
spalio 29-30 d. Tai teritorin÷ makroregioninio lygmens strategija, kuria koordinuojant Baltijos
jūros regiono šalių veiksmus siekiama kartu spręsti pagrindines regiono problemas ir prisid÷ti
prie keturių pagrindinių tikslų: (1) užtikrinti ekologiškai tvarią aplinką regione, (2) didinti
regiono klest÷jimą, (3) skatinti jo prieinamumą ir patrauklumą, (4) užtikrinti regiono
saugumą. Strategija neturi atskiro finansavimo šaltinio, o jos įgyvendinimas siejamas su
savanoriškais valstybių narių įsipareigojimais, t.y. šios strategijos tikslų laikymusi
įgyvendinant nacionalines programas, ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus ir pan.
2009 m. birželio 10 d. Europos Komisijos komunikate nurodyta2, kad didžiausias finansavimo
šaltinis – regionui skirtos ES finansinių instrumentų l÷šos (Europos regionin÷s pl÷tros fondo,
Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo, Europos žem÷s ūkio ir kaimo pl÷tros fondo,
Europos žuvininkyst÷s fondo), o veiksmų programų vadovaujančioms institucijos gali
peržiūr÷ti l÷šų skyrimo kriterijus ir pad÷ti atrinkti projektus, atitinkančius strategiją.
Atlikti 2007–2013 m. veiksmų programų suderinamumo su ES BJR strategija analizę ir
apsvarstyti veiksmų programų platesnio koordinavimo su strategija galimybes buvo
rekomenduota ES struktūrinių fondų paramos pagal BPD įgyvendinimo suderinamumo
vertinime3 (ataskaita parengta 2009 m. rugs÷jį). Europos Komisijos Regionin÷s politikos
generalinis direktoratas 2009 m. lapkričio 5 d. raštu kreip÷si į Vadovaujančias institucijas su
prašymu nuosekliai išanalizuoti galimą veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos
įgyvendinimą.
1.2. Vertinimo tikslas ir uždaviniai
Vertinimo tikslas – prisid÷ti prie ES BJR strategijos įgyvendinimo naudojant 2007–2013 m.
ES struktūrinę paramą, įvertinant veiksmų programų ind÷lį siekiant ES BJR strategijos tikslų.
Remiantis vertinimo technine specifikacija, atliekant analizę4 buvo identifikuota, kurios
2007–2013 m. veiksmų programų5 prioritetų įgyvendinimo priemon÷s gali prisid÷ti prie ES
BJR strategijos tikslų pasiekimo, kurie veiksmų programų rodikliai gali identifikuoti veiksmų
programų įgyvendinimo įtaką ES BJR strategijos tikslų pasiekimui, kokie galimi / reikalingi
projektų atrankos kriterijų ar kiti pakeitimai, kad įgyvendinant veiksmų programas taip pat
būtų siekiama ir ES BJR strategijos tikslų.
Siekiant vertinimo tikslo įgyvendinti trys uždaviniai ir nagrin÷ti devyni Užsakovo
suformuluoti6 vertinimo klausimai (1 lentel÷).
1

2009 m. birželio 10 d. Europos Komisijos komunikatas „D÷l Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos“, KOM (2009) 248 galutinis.
2
Ibid. – P. 12.
3
Finansų ministerijos užsakymu atliko ESTEP. Ataskaita skelbiama: http://www.esparama.lt/20072013/lt/vertinimas
4
Vertinimui naudota metodika aprašyta 1 priede.
5
2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programa (patvirtina2009 m. geguž÷s 18 d.); 2007–2013 m.
Ekonomikos augimo veiksmų programa (patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d.); 2007–2013 m. Sanglaudos
skatinimo veiksmų programa (patvirtinta 2009 m. geguž÷s 14 d.).
6
Detalūs vertinimo klausimai buvo pateikti įvadiniame Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos vertinimo
galimybių stiprinimo paslaugų sutarties etape (2010 m. vasario 4 d.)
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1 lentel÷. Vertinimo uždaviniai ir klausimai.

Uždaviniai

Klausimai

1. Įvertinti, kokia dalimi 2007–
2013 m. ES struktūrin÷s paramos
periodo veiksmų programos
prisideda prie ES BJR strategijos
įgyvendinimo

1.1. Kokie veiksmų programų prioritetai, uždaviniai, prioritetų
įgyvendinimo priemon÷s ir jų veiklos, tiesiogiai ir netiesiogiai
prisideda prie ES BJR strategijos prioritetinių sričių ir jos
veiksmų plane numatytų pavyzdinių projektų (angl. flagship
projects)?
1.2. Kokie esami veiksmų programų ir prioritetų įgyvendinimo
priemonių lygmens steb÷senos rodikliai ir jų reikšm÷s gali būti
naudojami ES BJR strategijos įgyvendinimo steb÷senai?
1.3. Kokie steb÷senos rodikliai (esami arba nauji) gali būti
pagrindiniais ES BJR strategijos steb÷senos rodikliais, labiausiai
atspindinčiais ES BJR strategijos įgyvendinimą ir kuriuos būtų
galima panaudoti strategijos viešinimui?
2.1. Ar yra poreikis ir galimyb÷s keisti veiksmų programas ir
kitus teis÷s aktus, reglamentuojančius ES struktūrinę paramą,
siekiant geresnio ES BJR strategijos įgyvendinimo, panaudojant
ES struktūrinių fondų l÷šas?
2.2. Ar yra poreikis ir galimyb÷s keisti projektų atrankos
kriterijus, siekiant prioretizuoti projektus, esančius ES BJR
strategijos veiksmų plane ar susijusius su ja?

2.
Nustatyti
kokie
galimi/reikalingi
veiksmų
programų, prioritetų ar jų
įgyvendinimo
priemonių,
projektų atrankos kriterijų ar kiti
pakeitimai, kad įgyvendinant
veiksmų
programas
būtų
siekiama
išnaudoti
ES
struktūrin÷s
paramos
l÷šų
galimybes įgyvendinant ES BJR
strategijos tikslus
3. Sukurti veiksmų programų
monitoringo priemones, kurios
pad÷tų
sekti,
įvertinti
ir
atsiskaityti
apie
veiksmų
programų
įgyvendinimo
prisid÷jimą
prie
ES
BJR
strategijos tikslų

3.1. Kokių kitų konkrečių veiksmų reikia imtis, siekiant pagerinti
ES BJR strategijos įgyvendinimą veiksmų programų pagalba?
3.2. Kokia informacija, susijusi su ES BJR strategijos
įgyvendinimu, tur÷tų būti pateikta metin÷se veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitose?
3.3. Kokios ES BJR strategijos viešinimo galimyb÷s, panaudojant
ES struktūrinių fondų viešinimo instrumentus?
3.4. Kokios ES struktūrin÷s paramos informacin÷s sistemos
(SFMIS 2007) panaudojimo galimyb÷s d÷l veiksmų programų
ind÷lio įgyvendinant ES BJR strategijos tikslus ir priemones?

1.3. Vertinimo objektas ir požiūris
Vertinimo objektas – programavimo dokumentai ir jų tarpusavio suderinamumas. Vertinimo
metu analizuotos veiksmų programos, skirtos Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai konvergencijos tikslui įgyvendinti, už kurių
įgyvendinimą yra atsakingas Finansų ministerijos Veiksmų programų valdymo departamentas
kartu su tarpin÷mis ir įgyvendinančiomis institucijomis7. Iš viso buvo nagrin÷tos 173 veiksmų
programų priemon÷s. Atliekant analizę nagrin÷ta, ar šių veiksmų programų prioritetų
įgyvendinimo priemonių finansuojamos sritys atitinka strategijos veiksmų plane8 nustatytas
prioritetines sritis. Iš viso veiksmų plane įvardinta 15 prioritetinių sričių, kuriose siūloma
imtis atitinkamų strateginių veiksmų (angl. strategic action) arba bendradarbiavimo veiksmų
(angl. cooperative action), taip pat įvardinta apie 80 pavyzdinių projektų (angl. flagship
7

Išskyrus 2007–2013 m. Technin÷s paramos veiksmų programą (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m.
gruodžio 18 d.).
8
Europos Komisijos darbinis dokumentas SEC(2009) 712/2
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projects). Šios ataskaitos 2 priede yra pateikta lentel÷, kurioje išvardintos visos ES BJR
strategijos prioritetin÷s sritys ir pasiūlyti pavyzdiniai projektai. Kaip matyti iš pateiktos
lentel÷s, Lietuvai, kartu su regiono partneriais, pavesta koordinuoti 3 prioritetinių sričių ir 10
pavyzdinių projektų įgyvendinimą.
Atliekant analizę, Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų ind÷lis į ES BJR strategijos
įgyvendinimą vertintas, remiantis dviem požiūriais. Pagal pirmąjį (platųjį) požiūrį buvo
analizuojamas tiesioginis ir netiesioginis veiksmų programų ind÷lis į strategijos
įgyvendinimą. Plataus požiūrio laikymąsi suponuoja tiek pirmieji Europos Komisijos
Regionin÷s politikos generalinio direktorato pateikti paaiškinimai d÷l veiklos (šiuo atveju –
veiksmų programos priemon÷s) atitikimo ES BJR strategijai kriterijų (2 lentel÷), tiek
Užsakovo suformuluoti vertinimo klausimai9.
2 lentel÷. Platus požiūris: veiklos atitikimo ES BJR strategijai kriterijai

Veikla ar projektas laikomas atitinkančiu ES BJR strategiją, jei (1) yra pamin÷tas ES BJR
veiksmų plane10 kaip pavyzdinis projektas (angl. flagship projects) arba (2) prisideda prie
strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo (taigi, veikla / projektas nepamin÷tas strategijos
veiksmų plane gali būti priskirtas prie ES BJR strategiją įgyvendinančių priemonių).
Šaltinis: pagal 2009 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato pateiktus
praktinius nurodymus d÷l veiksmų programų suderinimo su ES BJR strategija.

Reik÷tų pamin÷ti, kad kai kurie strategijos veiksmų plane įvardinti pavyzdiniai projektai jau
yra įgyvendinti, kitiems – suplanuotas biudžetas11, tačiau Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų
programų finansuojamos priemon÷s gali plačiau (tiesiogiai ir netiesiogiai) prisid÷ti prie ES
BJR strategijos įgyvendinimo, remiant kitus / naujus projektus arba susijusius projektus.
Tod÷l remiantis plačiuoju požiūriu, vertinant Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų
suderinamumą su strategiją, aktualesnis yra antrasis kriterijus – remtinos veiklos prisid÷jimas
prie ES BJR strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo.
Atliekant vertinimą Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinis direktoratas pateik÷
papildomus metodinius paaiškinimus12 d÷l veiklos atitikimo ES BJR strategijai, kurie
sumažino galimą Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų ind÷lį į strategijos įgyvendinimą.
Atsižvelgiant į šiuos Europos Komisijos patikslinimus (vertinimo ataskaitoje toliau
apibr÷žiamus kaip siaurasis požiūris), veiksmų programų suderinamumo su ES BJR strategija
galimyb÷s yra mažesn÷s (3 lentel÷). Tačiau, vertintojų nuomone, pastarasis požiūris tiksliau
(realistiškiau) atspindi Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų galimą ind÷lį į ES BJR
strategijos įgyvendinimą.

9

Pirmasis vertinimo klausimas: „Kokie veiksmų programų prioritetai, uždaviniai, prioritetų įgyvendinimo
priemon÷s ir jų veiklos, tiesiogiai ir netiesiogiai prisideda prie ES BJR strategijos prioritetinių sričių ir jos
veiksmų plane numatytų pagrindinių priemonių (angl. flagship projects)?“
10
2009 m. birželio 10 d. Europos Komisijos darbinis dokumentas SEC (2009) 712
11
European Union Strategy for Baltic Sea Region. Background Fact Sheets // Working meeting of EUSBSR
implementation 11 March, Riga (
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/pdf/events/riga/factsheet_priority_area_consolidated.pdf)
nurodoma, kad jau įgyvendintas 7.1 projektas „Parengti Baltijos jūros regiono inovacijų, klasterių ir SVV tinklų
programą“, o 7.4 projektas „Identifikuoti tarpsektorinius referencinius inovacinius projektus sveikatos ir gamtos
mokslų srityje“ ir 8.6 projektas „ „Baltijos jūros darbo tinklas“ įgyvendinami.
12
Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato 2010 m. kovo 8 d. pateiktas metodinis
dokumentas „Contribution to specification of Priority Areas“ ir 2010 m. balandžio 30 d. dokumentas „European
Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Reference Document“
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3 lentel÷. Siauras požiūris: veiklos atitikimo ES BJR strategijai kriterijai

Veikla prisideda (gali prisid÷ti) prie ES BJR strategijos įgyvendinimo, jei tenkinami du
kriterijai: (1) suderinamumo: pagal tam tikrą veiksmų programos priemonę finansuojamos
veiklos yra numatytos ES BJR strategijos veiksmų plano prioritetin÷se srityse (kaip
strateginiai veiksmai/ bendradarbiavimo veiksmai / pavyzdiniai projektai); ir (2) tarptautinio
bendradarbiavimo: pagal tam tikrą veiksmų programos priemonę, atitinkančią pirmąjį
suderinamumo kriterijų, finansuojama veikla įgyvendina keliose Baltijos jūros šalyse
vykdomą projektą (ypač aktualu TEN projektams) arba projekto veiklos vykdomos kartu su
kitomis Baltijos jūros regiono šalimis ar kitose Baltijos jūros regiono šalyse. Pažym÷tina, kad
antrasis kriterijus taikomas tik tai veiklai, kuri prisideda prie strategijos veiksmų plane
įvardintų 6-12 prioritetinių sričių įgyvendinimo13.
Šaltiniai: Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato 2010 m. kovo 8 d. metodinis
dokumentas „Contribution to specification of Priority Areas“, 2010 m. balandžio 30 d. metodinis dokumentas
„European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Reference Document“ ir 2010 m. kovo 24 d.
Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimo
grup÷s pasitarimo protokolą.

13

Regionin÷s politikos generalinio direktorato pateiktuose metodiniuose dokumentuose nurodoma, kad
tarpvalstybinio bendradarbiavimo apsektas būtinas 7 srityse: 6 sritis „Pašalinti vidaus rinkos kliūtis“, 7 sritis
„Maksimaliai pasinaudoti regiono potencialu moksliniams tyrimams ir inovacijoms“, 8 sritis „Įgyvendinti ES
Smulkiojo verslo aktą, skatinti verslumą, smulkųjį ir vidutinį verslą, žmogiškųjų išteklių panaudojimą“, 9 sritis
„Stiprinti tvarią žem÷s ūkio, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s pl÷trą“, 10 sritis „Pagerinti regiono energetinį
saugumą ir energetinį prieinamumą“, 11 sritis „Pagerinti vidines ir išorines transporto jungtis“, 12 sritis
„Išsaugoti ir stiprinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač pasitelkiant švietimą, turizmą ir sveikatos
apsaugą“.
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2. BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO
NAUDOJANT 2007–2013 M. ES STRUKTŪRINĘ PARAMĄ GALIMYBĖS
2.1. Galimas veiksmų programų indėlis į Baltijos jūros regiono strategijos
įgyvendinimą
Vertinimo metu buvo atlikta detali Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų,
uždavinių, prioritetų įgyvendinimo priemonių ir jų veiklų analiz÷ (plačiau žr. 3 priedą),
siekiant išsiaiškinti, kiek šių programų finansuojamos veiklos gali tiesiogiai ir netiesiogiai
prisid÷ti prie ES BJR strategijos veiksmų plano įgyvendinimo. Remiantis plačiuoju požiūriu,
galima teigti, kad prie ES BJR strategijos įgyvendinimo prisid÷s didžioji dauguma
veiksmų programų finansuojamų priemonių (žr. 4 lentelę). Pagal 2 lentel÷je pateiktus
veiklos atitikimo ES BJR strategijai kriterijus išskirtos net 125 veiksmų programų priemon÷s,
kurioms įgyvendinti numatytas 7,72 mlrd. eurų (iš jų – 5,77 mlrd. ES l÷šų) biudžetas. Tai
sudaro 86 proc. visos ES struktūrin÷s paramos, suplanuotos skirti pagal 2007–2013 m.
veiksmų programas. Labiausiai strategijos veiksmų plane įvardintas prioritetines sritis
atitinka Ekonomikos augimo veiksmų programa: net 46 iš 51 šios veiksmų programos
priemon÷s gali prisid÷ti prie veiksmų, atitinkančių strategijos prioritetines sritis, pasiekimo.
Įgyvendinat projektus, finansuojamus pagal išskirtas veiksmų programų priemones, gali būti
tiesiogiai ir netiesiogiai prisid÷ta prie vienuolikos iš penkiolikos ES BJR strategijoje
išskirtų prioritetinių priemonių įgyvendinimo. Maža tikimyb÷, kad veiksmų programos
prisid÷s prie trijų strategijos prioritetinių sričių, t.y. pavyzdin÷s švarios laivininkyst÷s (4
srities), tvarios žem÷s ūkio, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s pl÷tros (9 srities), krizių ir
katastrofų jūroje ir sausumoje prevencijos stiprinimo (14 srities). Panaši situacija ir d÷l 13
prioritetin÷s srities, skirtos stiprinti lyderystę jūrų laivininkyst÷s saugumo srityje, prie kurios
netiesiogiai prisid÷s tik vienas pagal Žmoniškųjų išteklių pl÷tros programą finansuojamas
projektas14. Tačiau prie šių sričių įgyvendinimo prisid÷s kitos ES finansin÷s paramos l÷šomis
Lietuvoje įgyvendinamos programos žem÷s ūkio, kaimo pl÷tros ir žuvininkyst÷s srityse15.
4 lentel÷. Galimas veiksmų programų ind÷lis į ES BJR strategijos įgyvendinimą (platus požiūris)
Programa

ES fondų l÷šos
programai, EUR

Priemonių
skaičius,
atitinkančių
BJRS

BJRS prioritetin÷s
sritys, kurias atitinka
VP priemon÷s

2,6-8,12,15
ŽIPVP
935.018.009
37
5-8,10-12,
15
EAVP
3.098.853.525
46
1-3,5,8,10,12,13,15
SSVP
2.648.332.571
42
1-3,5-8,10-13,15
VISO 6.682.204.105
125
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau žr. 3 priedą.

Priemonių
biudžetas iš
viso, EUR

Priemon÷se ES
fondų l÷šos,
EUR

Priskyrimo
dalis nuo ES
l÷šų, proc.

850.076.822
3.991.096.928
2.879.346.894
7.720.520.644

709.828.735
2.958.817.463
2.104.208.314
5.772.854.512

76%
95%
79%
86%

14

Pagal priemonę „Valstyb÷s institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (VP1-4.1-VRM-03-V)
planuojama įgyvendinti Lietuvos saugios laivybos administracijos projektą, skirtą administracijos valstyb÷s
tarnautojų administracinių geb÷jimų stiprinimui. Projektu siekiama stiprinti bendruosius ir specialiuosius
administracijos darbuotojų geb÷jimus. Šios investicijos į darbuotojų žinias ir geb÷jimus organizuojant
kompiuterinio raštingumo ir anglų kalbos kursus sustiprins darbuotojų bendruosius ir specialiuosius
administracinius geb÷jimus, tokiu būdu sudarant sąlygas efektyviau panaudoti žmogiškąjį kapitalą siekiant
strateginių įstaigos tikslų - stiprinti teis÷s aktų, reglamentuojančių saugią laivybą, įgyvendinimo valstybinę
priežiūrą bei dalyvauti tobulinant nacionalinius ir tarptautinius saugios laivybos bei taršos iš laivų prevencijos
standartus.
15
Lietuvos kaimo pl÷tros 2007–2013 metų programa, Lietuvos žuvininkyst÷s sektoriaus 2007–2013 metų
veiksmų programa
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Analizuojant Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos
įgyvendinimą pagal siaurąjį požiūrį, nustatyta, kad tiesiogiai prie strategijos prioritetinių
sričių įgyvendinimo prisid÷s 59 priemon÷s (žr. 5 lentelę). Šių priemonių įgyvendinimui
numatyta skirti 4,6 mlrd. eurų (iš jų – 3,5 mlrd. ES l÷šų) biudžetą. Tai sudaro pusę visos ES
struktūrin÷s paramos, suplanuotos pagal veiksmų programas, skirtas Lietuvos 2007–
2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai
konvergencijos tikslui įgyvendinti16. Šiomis l÷šomis tiesiogiai gali būti prisid÷ta prie
dešimties ES BJR strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo.
5 lentel÷. Galimas veiksmų programų ind÷lis į ES BJR strategijos įgyvendinimą (siauras požiūris )
Programa

ES fondų l÷šos
programai, EUR

Priemonių
skaičius,
atitinkančių
BJRS

BJRS prioritetin÷s
sritys, kurias
atitinka VP
priemon÷s

ŽIPVP
935.018.009
16
6,7,8,12
5,7,10,11,12
EAVP
3.098.853.525
23
1,2,3,5,12
SSVP
2.648.332.571
20
1-3,5-8,10-12
VISO 6.682.204.105
59
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau žr. 3 priedą.

Priemonių
biudžetas iš viso,
EUR

Priemon÷se ES
fondų l÷šos, EUR

241.771.920
2.304.373.226
2.019.050.986
4.565.196.132

206.374.993
1.725.559.900
1.556.417.288
3.488.352.181

Priskyrimo
dalis nuo ES
l÷šų, proc.

22%
56%
59%
52%

6 lentel÷je detalizuota, prie kokių ES BJR strategijos ašių ir kokiu maksimaliu biudžetu17 gali
tiesiogiai prisid÷ti analizuojamos veiksmų programų priemon÷s. Kaip matyti iš šios lentel÷s
pagal finansinį ind÷lį veiksmų programos didžiausią poveikį gali tur÷ti pirmosios strategijos
ašies, skirtos ekologiškai tvaraus regiono pl÷trai, ir trečios ašies, nukreiptos į Baltijos jūros
regiono pasiekiamumo gerinimą, tikslų įgyvendinimui. O prie ketvirtosios ašies, skirtos
Baltijos jūros regiono saugumo stiprinimui, tikslų pasiekimo veiksmų programos prisid÷s itin
minimaliai (galimas finansinis ind÷lis siekia iki 61,5 mln. EUR, t.y. apie 1,4 proc. viso
priemonių, turinčių tiesioginę sąsają su strategijos tikslais, biudžeto).
6 lentel÷je taip pat pateikiama informacija, prie kokių ES BJR strategijos prioritetinių sričių
prisid÷s atskiros veiksmų programos. Matyti, kad Ekonomikos augimo veiksmų programa gali
koncentruotai prisid÷ti prie trijų strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo: 7 srities
„Maksimaliai pasinaudoti regiono potencialu moksliniams tyrimams ir inovacijoms“, 10
srities „Pagerinti regiono energetinį saugumą ir energetinį prieinamumą“ ir 11 srities
„Pagerinti vidines ir išorines transporto jungtis“; taip pat maža dalimi prie 12 srities „Išsaugoti
ir stiprinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač pasitelkiant švietimą, turizmą ir sveikatos
apsaugą“ (tiek, kiek šios veiksmų programos priemon÷s skirtos elektroninių sveikatos
paslaugų pl÷trai). Ekonomikos augimo veiksmų programa turi didžiausią potencialą
prisid÷ti prie transporto jungčių pl÷trai skirtos prioritetin÷s srities įgyvendinimo.
Atlikta peržiūra rodo, kad šešiolika Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programos
priemonių gali tiesiogiai prisid÷ti prie keturių strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo: 6
srities „Pašalinti vidaus rinkos kliūtis“, 7 srities „Maksimaliai pasinaudoti regiono potencialu
moksliniams tyrimams ir inovacijoms“, 8 srities „Įgyvendinti ES Smulkiojo verslo aktą,
16

Neįskaičiuota 2007–2013 m. Technin÷s paramos veiksmų programa (patvirtinta Europos Komisijos 2007 m.
gruodžio 18 d.).
17
Šio vertinimo apribojimas tas, kad analiz÷s metu buvo išskirtos ne tik veiksmų programų priemon÷s, kurios
gali prisid÷ti prie ES BJR strategijos įgyvendinimo, bet ir atrinktos priemonių veiklos. Nustatyta, kad kai kurių
priemonių tik ne visos, o kelios ar viena veikla, tiesiogiai prisideda prie strategijos įgyvendinimo. Tokių
priemonių iš 59 išskirto 29 (plačiau žr. 4 priedą). Tačiau oficialiai skelbiamuose informacijos šaltiniuose
nurodomas tik visai priemonei, o ne atskiroms veiklos suplanuotas biudžetas. Užsakovui taip pat būtų sud÷tinga
pateikti tokią detalią informaciją. Tod÷l ataskaitoje pateikiamas atitinkamoms veiksmų programų priemon÷s
suplanuotas biudžetas, neatsižvelgiant kokiu mastu priemon÷ prisideda prie ES BJR strategijos.
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skatinti verslumą, smulkųjį ir vidutinį verslą, žmogiškųjų išteklių panaudojimą“ ir 12 srities
„Išsaugoti ir stiprinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač pasitelkiant švietimą, turizmą ir
sveikatos apsaugą“. Didžiausias šios veiksmų programos ind÷lis galimas į 7 prioritetin÷s
srities įgyvendinimą.
Tuo tarpu Sanglaudos skatinimo veiksmų programa turi daugiausiai potencialo prisid÷ti
prie 5 prioritetin÷s srities „Klimato kaitos derybos ir įgyvendinimas“ tikslų pasiekimo.
Ši programa taip pat fragmentiškai gali prisid÷ti prie kitų keturių ES BJR strategijos
prioritetinių sričių: 1 srities „Taršos jūroje mažinimas iš pakrančių iki priimtino lygio“, 2
srities „Gamtinių vietovių apsauga, bioįvairov÷, įskaitant ir žuvininkystę“, 3 srities
„Kenksmingųjų medžiagų jūroje neigiamo poveikio mažinimas“ ir 12 srities „Išsaugoti ir
stiprinti Baltijos jūros regiono patrauklumą, ypač pasitelkiant švietimą, turizmą ir sveikatos
apsaugą“.
6 lentel÷. Detalesn÷ informacija apie galimą tiesioginį veiksmų programų ind÷lį į ES BJR
strategijos įgyvendinimą ašių ir prioritetinių sričių lygiais
BJRS ašis arba
prioritetin÷ sritis, kurią
atitinka VP priemon÷s

2007–2013 m. veiksmų
programa

2007–2013 m.
veiksmų programų
priemonių skaičius

1 ašis
1 prioritetin÷ sritis
2 prioritetin÷ sritis
3 prioritetin÷ sritis
5 prioritetin÷ sritis

EAVP, SSVP
SSVP
SSVP
SSVP
SSVP
EAVP

Priemonių
biudžetas iš viso

Priemon÷se ES
fondų l÷šos

20
3
2
2
12
1
13

2.159.111.277
647.015.251
107.943.084
22.695.538
1.234.764.814
146.692.590
1.381.457.404

1.623.131.285
549.962.963
91.751.622
19.475.840
888.594.564
73.346.295
961.940.860

ŽIPVP, EAVP
ŽIPVP
ŽIPVP
EAVP

23
3
9
9
18

854.963.110
39.671.128
112.611.535
604.701.292
717.312.827

638.981.349
33.720.459
95.719.805
437.567.433
533.287.238

ŽIPVP
EAVP

1
1
2
10
3
7
6
3
2
1
6
59

65.668.784
32.310.371
97.979.155
1.489.598.905
163.415.549
1.326.183.356
61.522.839
23.820.474
31.070.067
6.632.298
61.522.839

55.818.466
16.155.186
71.973.652
1.172.081.429
70.705.830
1.101.375.599
54.158.118
21.116.263
26.409.557
6.632.298
54.158.118

Viso:
2 ašis
6 prioritetin÷ sritis
7 prioritetin÷ sritis
Viso:
8 prioritetin÷ sritis
Viso:
3 ašis
10 prioritetin÷ sritis
11 prioritetin÷ sritis
4 ašis
12 prioritetin÷ sritis

Priemonių biudžetas, EUR

EAVP
EAVP
EAVP
ŽIPVP, EAVP, SSVP
ŽIPVP
EAVP
SSVP

Viso:
VISO
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau žr. 3 priedą

4.565.196.132

3.488.352.181

7 lentel÷je nurodomas galimas tiesioginis Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programų ind÷lis į
ES BJR strategijos įgyvendinimą prioritetų lygiu. Apibendrinant lentel÷je pateiktą
informaciją, galima konstatuoti, kad didžiausias finansinis ind÷lis į strategijos įgyvendinimą
tik÷tinas iš šių programų 2.5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“, 3.3 prioriteto
„Aplinka ir darnus vystymasis“, 3.1 prioriteto „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros paveldo
ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“, 2.1 prioriteto „Ūkio
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konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologin÷ pl÷tra“ bei
2.4 prioriteto „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“.
7 lentel÷. Detalesn÷ informacija apie galimą tiesioginį veiksmų programų ind÷lį į ES BJR
strategijos įgyvendinimą prioritetų lygiu.
2007–2013 m. veiksmų
programų prioritetas

2007–2013 m. veiksmų
programų priemonių skaičius

1.1 prioritetas
1
1.2 prioritetas
4
1.3 prioritetas
7
1.4 prioritetas
4
2.1 prioritetas
6
2.2 prioritetas
3
2.3 prioritetas
3
2.4 prioritetas
6
2.5 prioritetas
5
3.1 prioritetas
12
3.3 prioritetas
8
VISO
59
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau žr. 3 priedą

Priemonių biudžetas, EUR
Priemonių biudžetas iš
viso

Priemon÷se ES fondų
l÷šos

5.792.400
95.668.031
96.517.351
43.794.139
519.855.867
88.041.422
60.184.442
349.008.770
1.287.282.726
660.681.304
1.358.369.681
4.565.196.132

5.792.400
81.317.826
82.039.748
37.225.018
369.501.451
59.473.950
51.156.776
157.961.127
1.087.466.598
498.524.341
1.057.892.947
3.488.352.181

2.2. Poreikio keisti veiksmų programas, siekiant labiau išnaudoti ES struktūrinės
paramos lėšų galimybes įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategiją
Europos Komisija yra nurodžiusi18, kad siekiant užtikrinti geresnį veiksmų programų
suderinamumą su ES BJR strategija, šalys gali apsvarstyti poreikį peržiūr÷ti veiksmų
programas ir su jų įgyvendinimu susijusius dokumentus, patikslinti projektų atrankos
kriterijus, prioritetą suteikiant projektams, kurie prisid÷s prie strategijos įgyvendinimo.
Vertintojų nuomone, poreikio tikslinti Lietuvos 2007–2013 m. veiksmų programas n÷ra. Kaip
parod÷ vertinimo metu atlikta analiz÷, pateikta ankstesniame ataskaitos skyriuje, veiksmų
programų suderinamumas su ES BJR strategija yra aukštas – net 52 proc. visų ES l÷šų,
skiriamų pagal šias veiksmų programas, gali būti panaudota projektams, tiesiogiai
prisidedantiems prie strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo. Be to, Ekonomikos augimo
veiksmų programoje ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje yra įtraukta Reglamento
Nr. 1083/2006 37(6) straipsnyje numatyta tarpregioninio bendradarbiavimo veiksmų
galimyb÷. Šių veiksmų programų IX priede „Bendradarbiavimas su Baltijos jūros regiono
šalimis“ nurodyta: „Atsižvelgiant į nacionalin÷s rinkos dydį, kur tai yra tinkama, bus siekiama
bendradarbiauti su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis srityse, kuriose yra bendrų interesų
bei kuriose masto ekonomija ar kritin÷ mas÷ gal÷tų padidinti individualiai sunkiau
įgyvendinamas galimybes“. Vadovaujančiai institucijai reik÷tų apsvarstyti, kokiais būdais ši
galimyb÷ gal÷tų būti geriau išnaudojama, įgyvendinant ES BJR strategijos bendradarbiavimo
veiksmus ir projektus pagal tas strategijos prioritetines kryptis, kuriose Europos Komisija yra
nurodžiusi privalomą tarpvalstybinio bendradarbiavimo aspektą.
Kita vertus, siekiant užtikrinti veiksmingesnį ES l÷šų panaudojimą ES BJR strategijos
įgyvendinimui tam tikrų veiksmų gali būti imamasi projektų lygiu. Europos Komisija projektų

18

2009 m. lapkričio 5 d. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato pateiktus praktinius
nurodymus d÷l veiksmų programų suderinimo su ES BJR strategija
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atrankos procese pataria19 įvesti bendrąjį prioritetinį atrankos kriterijų, numatant, kad
projektams, atitinkantiems ES BJR strategijos veiksmų planą, būtų suteikiamas prioritetas, jei
tenkinami visi kiti projekto tinkamumo finansuoti reikalavimai. Tačiau pagal Lietuvoje
nustatytas projektų administravimo ir finansavimo taisykles20 tokio horizontalaus prioriteto
nustatyti negalima, nes bendruosius atrankos kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriuos
ketinama finansuoti iš ES fondų l÷šų. Skirti prioritetą galima tik atrenkant projektus pagal
konkursinę procedūrą, tod÷l priemon÷se, kur taikoma ši atrankos procedūra, svarstytinas
tikslingumas įvesti specialųjį prioritetinį atrankos kriterijų, pavyzdžiui: „Projekto
įgyvendinimas yra susijęs su ES Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimu“. Tokį
atrankos kriterijų būtų tikslinga įvesti tik tose pagal konkursinę procedūrą įgyvendinamose
veiksmų programų priemon÷se, kurios šio vertinimo metu buvo išskirtos kaip galinčios
tiesiogiai įgyvendinti ES BJR strategiją. Be to, atsižvelgiant į tai, kad programos jau yra
įgyvendinamos nuo 2007 metų, naujo atrankos kriterijaus įvedimas būtų tikslingas tik tose
priemon÷se, kuriose planuojamų naujų kvietimų metu bus paskirstyta ne mažiau kaip 40-50
proc. viso priemon÷s biudžeto. Vertinimo metu mažiau nei 50 proc. priemon÷s įgyvendinimui
skirtų l÷šų buvo užkontraktuota trylikoje aktualių priemonių (žr. 8 lentelę).
8 lentel÷. Veiksmų programų priemon÷s, kuriose svarstytinas tikslingumas įvesti papildomą
specialųjį prioritetinį atrankos kriterijų
BJRS priemon÷, su
Veiksmų programos priemon÷
kuria vertintina
Numeris
Pavadinimas
atitiktis
VP1-1.3-SADM-01-K Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų
12
prevencija darbo rinkoje
VP1-2.2-ŠMM-05-K
Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių
7
švietimo metodų kūrimas ir diegimas
VP1-2.2-ŠMM-07-K
Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo
8
didinimas
VP1-3.1-ŠMM-05-K
MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos
7
stiprinimas
VP1-4.1-VRM-05-K
Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstyb÷s
6
tarnautojų mobilumas
VP2-1.3-ŪM-02-K
Intelektas LT
7
VP2-1.4-ŪM-01-K
Inoklaster LT
7
VP2-1.4-ŪM-02-K
Inoklaster LT +
7
VP2-2.1-ŪM-04-K
Naujos galimyb÷s
7
VP2-4.2-ŪM-01-K
Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir
10
pl÷tra
VP3-3.2-AM-02-K
Atliekų tvarkymo sistemos pl÷tra
5
VP3-3.4-ŪM-01-K
Energijos gamybos efektyvumo didinimas
5
VP3-3.4-ŪM-02-K
Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
5
energijos gamybai
VISO:
13
Šaltinis: apskaičiuota vertintojų, plačiau žr. 4 priedą.

Sprendimą įvesti naują specialųjį prioritetinį atrankos kriterijų tur÷tų priimti Steb÷senos
komitetas. Ministerija ir (ar) kita valstyb÷s institucija, atsakinga už priemon÷s įgyvendinimą,
tur÷tų atitinkamai pakoreguoti šių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir pateikti
19

2010 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato metodinis
dokumentas „European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Reference Document“
20
2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 1443 „D÷l projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“

14

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

metodinius nurodymus projektų vertintojams d÷l šio kriterijaus įvertinimo. Europos Komisija
siūlo21 daugiau balų skirti tiems projektams, kurie yra ES BJR strategijos veiksmų plane
išskirti kaip pavyzdiniai projektai ar jų sud÷tin÷s dalys. Informaciją apie projekto atitikimą
strategijai paraiškos A dalyje tur÷tų pateikti pareišk÷jai. Papildomai galima taikyti kitų ES
šalių pasirinktą būdą, kuomet pareišk÷jas kreipiasi į ES BJR strategijos prioritetin÷s srities
koordinatorių ir paprašo pateikti raštą, patvirtinantį jo projekto atitikimą strategijai, ir jį kartu
su paraiška pateikia vertintojams. Projekto atitikimo strategijai vertinimą vertintojai gal÷tų
atlikti vadovaudamiesi projekto priskyrimo ES BJR strategijai patikros lapu.22
Tik÷tina, kad poreikis nustatyti projektų atrankos kriterijus, prioretizuotant projektus, esančius
ES BJR strategijos veiksmų plane ar susijusius su ja, bus aktualesnis naujoje finansin÷je
perspektyvoje.
2.3. Veiksmų programų indėlio į Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimą
stebėsenos galimybės
Siekiant steb÷ti ir Europos Komisijai bei visuomenei atsiskaityti apie veiksmų programų
ind÷lį į ES BJR strategijos įgyvendinimą, reik÷tų atlikti šiuos veiksmus: (1) SFMIS2007
žym÷ti projektus, tiesiogiai prisidedančius prie strategijos įgyvendinimo; (2) atrinkti
aktualiausius veiksmų programų prioriteto ir uždavinio lygmens steb÷senos rodiklius, kurie
gal÷tų būti naudojami atsiskaitymo ir viešinimo tikslais; (3) veiksmų programų įgyvendinimo
ataskaitose pateikti informaciją apie programų ind÷lį į strategijos įgyvendinimą.
Projektų žymėjimas SFMIS2007
Šio vertinimo metu atlikta analiz÷ leido atrinkti veiksmų programų priemones, kurios gali
tiesiogiai prisid÷ti prie ES BJR strategijos įgyvendinimo, tačiau norint ateityje steb÷ti realų
veiksmų programų ind÷lį į strategijos įgyvendinimą būtina atlikti steb÷seną projektų lygiu.
Tod÷l būtų naudinga įvesti fizinį pasiekimo lygmens steb÷senos rodiklį „projektų,
prisidedančių prie Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, skaičius“23 ir
SFMIS2007 žym÷ti projektus, kurie tiesiogiai prisideda prie strategijos įgyvendinimo.
Tam SFMIS2007 turi būti sukurti nauji funkcionalumai.
SFMIS2007 reik÷tų žym÷ti prie kokių strategijos prioritetinių sričių ir (jei taikoma)
pavyzdinių projektų prisideda projektas. Naudinga būtų atlikti ne tik būsimų, bet ir esamų
projektų pažym÷jimą. Tą vadovaujantis tam tikrais metodiniais nurodymais (patikros lapu ir
jo pildymo instrukcija) gal÷tų atlikti įgyvendinančiųjų institucijų vertintojai arba
vadovaujančios institucijos darbuotojai. Šios ataskaitos 4 priede yra pateikta lentel÷, kurioje
nurodytos siaurąjį požiūrį atitinkančios veiksmų programų priemon÷s, išskiriant, kurios iš šių
priemonių visa apimti prisid÷s prie ES BJR strategijos (tokių priemonių yra 20), o kurios – tik
iš dalies (tokių priemonių – 39). Tų veiksmų programų priemonių, kurios prie strategijos
tikslų įgyvendinimo prisid÷s visa apimti, visus projektus be papildomo vertinimo galima
pažym÷ti SFMIS2007 kaip prisidedančius prie ES BJR strategijos įgyvendinimo. Šio
vertinimo metu tokių projektų buvo 339.

21

2010 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato metodinis
dokumentas „European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Reference Document“
22
Projekto priskyrimo ES BJR strategijai lapas plačiau pristatomas ataskaitos 2.3 skyriuje, o jo projektas kartu
su pildymo instrukcija pateikiami šios ataskaitos 5 priede.
23
Tokį steb÷senos rodiklį pasirinko ir Latvija.
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Likusiose 39 priemon÷se reik÷s atlikti įvertinimą projektų lygiu. Atliekant peržiūrą ir ateityje
vertinant naujas paraiškas, projektas tur÷tų būti pažym÷tas, kaip įgyvendinantis ES BJR
strategiją, jei tenkina 9 lentel÷je pateiktus kriterijus.
9 lentel÷. Projekto žym÷jimo SFMIS2007 kriterijai
• Projektas įgyvendinamas pagal priemonę, kuri ekspertiniu vertinimu priskirta prie ES BJR
strategijos;
• Projektu arba jo dalimi (veiklomis) yra tiesiogiai įgyvendinami ES BJR strategijos veiksmų
plano prioritetin÷se srityse numatyti strateginiai veiksmai (angl. strategic action) arba
bendradarbiavimo veiksmai (angl. cooperative action) arba pavyzdiniai projektai (angl.
flagship projects);
• Projektas turi tarptautinio bendradarbiavimo aspektą (jei taikoma*): yra didesnio projekto
įgyvendinamo kitose Baltijos jūros šalyse dalis arba apima bendradarbiavimą su kitų Baltijos
jūros šalių institucijomis, įmon÷mis arba projekto metu tam tikros veiklos vykdomos kitoje
Baltijos jūros regiono šalyje.
* kriterijus taikomas tik tai veiklai, kuri prisideda prie strategijos veiksmų plano 6-12 prioritetinių sričių
įgyvendinimo.
Šaltinis: sudaryta vertintojų.

Atsižvelgiant į tai, kad siekiant nuspręsti, ar projektu bus prisidedama prie ES BJR strategijos,
reik÷s susipažinti su projekto paraiška, o tam tikrais atvejais projektui už atitikimą strategijai
gali būti suteikiami papildomi balai vertinimo metu, šį įvertinimą tikslinga atlikti kartu su
projekto tinkamumo finansuoti arba projektų naudos ir kokyb÷s vertinimu. Tod÷l projektų
priskyrimo ES BJR strategijai funkciją optimalu pavesti įgyvendinančioms
institucijoms. Atitinkamai turi būti papildytos projektų finansavimo ir administravimo
taisykl÷s24. Projekto priskyrimo ES BJR strategijai patikros lapo, kuriuo vadovaujantis
įgyvendinančių institucijų darbuotojai gal÷tų atlikti vertinimą, projektas ir jo pildymo
instrukcija pateikiami šios ataskaitos 5 priede. Pažym÷tina, kad atliekant projekto atitikimo
strategijai vertinimą papildomai reik÷s vadovautis ES BJR strategijos veiksmų planu.

Stebėsenos rodikliai, atspindintys veiksmų programų įgyvendinimo poveikį ES BJR
strategijos tikslams
Siekiant iš esamų steb÷senos rodiklių atrinkti pagrindinius rodiklius, labiausiai atspindinčius
veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos įgyvendinimą ir kuriuos būtų galima panaudoti
strategijos viešinimui, buvo vadovaujamasi 10 lentel÷je pateiktais kriterijais.

24

Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimą Nr. 1443 „D÷l projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“
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10 lentel÷. Esamų steb÷senos rodiklių priskyrimo ES BJR strategijos įgyvendinimo pažangai
steb÷ti kriterijai
• Rodiklis yra veiksmų programos rodiklis (prioriteto ir/ arba uždavinio lygmens);
• Rodiklis priskirtinas pagrindinių rodiklių (angl. core indicators) grupei pagal Europos
Komisijos metodinius patarimus25 ir kuriuos vadovaujančioji institucija teikia Europos
Komisijai per SFC atskirai su metin÷mis veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitomis;
• Rodiklis atspindi vieną iš Baltijos jūros regiono strategijos ašių (angl. pillar), t.y. 1 ašį
„Baltijos jūra – ekologiškai tvari ir saugi vieta“; 2 ašį „Baltijos jūra – klestintis regionas“; 3
ašį „Baltijos jūra – lengvai pasiekiamas regionas“; 4 ašį „Baltijos jūra – saugus regionas“;
• Rodiklis nustatytas tiems veiksmų programų prioritetams steb÷ti, kurie šio vertinimo metu
išskirti kaip galintys tur÷ti reikšmingiausią finansinį ind÷lį į ES BJR strategijos įgyvendinimą,
t.y. 2.1 prioritetui „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir
technologin÷ pl÷tra“, 2.4 prioritetui „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“, 2.5 prioritetui
„Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“, 3.1 prioritetui „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros
paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ ir 3.3 prioritetui „Aplinka ir
darnus vystymasis“.
Šaltinis: sudaryta vertintojų.

Atsižvelgiant į iškirtus kriterijus ES BJR strategijos įgyvendinimo steb÷senai gali būti parinkti
11 lentel÷je nurodyti esami veiksmų programų steb÷senos rodikliai. Kadangi vertinimo metu
buvo nustatytas minimalus tiesioginis veiksmų programų ind÷lis į 4 ašies „Baltijos jūra –
saugus regionas“ prioritetinių sričių įgyvendinimą (žr. 6 lentelę), tod÷l šiai ašiai steb÷senos
rodikliai nepasiūlyti.
11 lentel÷. Steb÷senos rodikliai, atspindintys veiksmų programų įgyvendinimo ind÷lį į ES BJR
strategiją
Steb÷senos rodiklis
Pagrindinio
Pradin÷
Skaičiais
ES BJR strategijos
rodiklio
situacija
išreikšti
ašis, pažangą
nr.*
uždaviniai
kurioje pad÷tų
2015 metais
steb÷ti rodiklis
Sanglaudos skatinimo veiksmų
25
62
70
1 ašis „Baltijos jūra –
(2006)*
ekologiškai tvari ir
programos įgyvendinimo
rodiklis (rezultato lygmens):
saugi vieta“
Gyventojų, kurie naudojasi
centralizuotomis nuotekų
surinkimo ir
tvarkymo paslaugomis, dalies
padid÷jimas (procentiniai
punktai)
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo
rodiklis (produkto lygmens):
Atnaujintų daugiabučių namų
skaičius
Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos įgyvendinimo
rodiklis (produkto lygmens):

39

264**
(2006)

1150

1 ašis „Baltijos jūra –
ekologiškai tvari ir
saugi vieta“

39

82 (20042006)

200

1 ašis „Baltijos jūra –
ekologiškai tvari ir
saugi vieta“

Energijos taupymo požiūriu
25

European Commission. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Reporting on Core Indicators for the
European Regional Development Fund and Cohesion Fund ; Working document No7. (2009)
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Steb÷senos rodiklis

Pagrindinio
rodiklio
nr.*

Pradin÷
situacija

atnaujintų viešosios paskirties
pastatų skaičius
Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo
pagrindinis rodiklis:

10

312
(20042006)

735,5

2 ašis „Baltijos jūra –
klestintis regionas“

Pritraukta privačių investicijų
(mln. eurų)
Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo
rodiklis (produkto lygmens):

4

78

260

2 ašis „Baltijos jūra –
klestintis regionas“

11

19

51

2 ašis „Baltijos jūra –
klestintis regionas“

15,16

1617

315

3 ašis „Baltijos jūra –
lengvai pasiekiamas
regionas“

18,19

1100

170

3 ašis „Baltijos jūra –
lengvai pasiekiamas
regionas“

MTTP projektų skaičius
Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo
pagrindinis rodiklis:
Informacin÷s visuomen÷s
pl÷tros projektų skaičius
Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo
rodiklis (produkto lygmens):
Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų TEN-T tinklo
automobilių kelių, (km)
Ekonomikos augimo veiksmų
programos įgyvendinimo
rodiklis (produkto lygmens):

Skaičiais
išreikšti
uždaviniai
2015 metais

ES BJR strategijos
ašis, pažangą
kurioje pad÷tų
steb÷ti rodiklis

Nutiesta naujų ir rekonstruota
esamų TEN-T tinklo
geležinkelių kelių, (km)
* pagal European Commission. Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Reporting on Core Indicators for
the European Regional Development Fund and Cohesion Fund ; Working document No7.
Šaltinis: sudaryta vertintojų.

Informacijos pateikimas Europos Komisijai
Metin÷se veiksmų programų ataskaitose26 siūloma pateikti informaciją, kaip konkreti
programa ir jos l÷šomis finansuoti projektai per ataskaitinį laikotarpį prisid÷jo prie ES
BJR strategijos įgyvendinimo. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinis
direktoratas siūlo27 metin÷se veiksmų programų ataskaitose pateikti kiekybę (finansinę ir
26

Metin÷s ataskaitos rengiamos pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio
bendrąsias nuostatas d÷l Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei
panaikinantis Reglamentą (EB) N. 1260/1999, 67 straipsnio reikalavimus. Metinių ataskaitų turinys patvirtintas
2009 m. rugs÷jo 1 d. Komisijos reglamento Nr. 846/2009 VI priede „Metin÷s ir baigiamosios ataskaitos
teikimas“.
27
2010 m. balandžio 30 d. Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato metodinis
dokumentas „European Union Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR) Reference Document“
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fizinę) informaciją bei kokybinę analizę apie veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategiją.
Atsižvelgiant į anksčiau šiame vertinimo ataskaitos skyriuje pateiktus pasiūlymus d÷l projektų
žym÷jimo SFMIS2007, siūloma informaciją apie kiekybinę pažangą pateikti 2009 m. rugs÷jo
1 d. Komisijos reglamento Nr. 846/2009 VI priede „Metin÷s ir baigiamosios ataskaitos
teikimas“ nurodytos ataskaitos formos 2.1.1
lentel÷je, įtraukiant rodiklį „Projektų,
prisidedančių prie Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, skaičius“, o 2.1.2 lentel÷je
pateikiant finansinį veiksmų programos prioritetų ind÷lį (kur taikoma28) į ES BJR strategijos
įgyvendinimą.
Kokybinę analizę apie kiekvienos veiksmų programos ind÷lį į ES BJR strategiją siūloma
pateikti ataskaitos formos 2.1.6 dalyje. Ši informacija gal÷tų apimti: (1) priemones, kuriomis
buvo užtikrinamas veiksmingesnis ES BJR strategijos įgyvendinimas atitinkamos veiksmų
programos l÷šomis (priimti sprendimai d÷l steb÷senos sistemos pritaikymo, projektų
žym÷jimo, atrankos kriterijų patikslinimo, viešinimo veiksmai, technin÷s paramos
panaudojimas ir pan.); (2) informaciją apie veiksmų programos ind÷lį prioritetu lygiu į
konkrečių ES BJR strategijos ašių ir prioritetinių sričių įgyvendinimą; (3) gali būti pateikiama
projektų pavyzdžių.
Informacija apie Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos
konvergencijos tikslui įgyvendinti suderinamumą su ES BJR strategija tur÷tų būti pateikta ir
antrojoje strategin÷je ataskaitoje29, kuri pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB)
Nr. 1083/2006 29 straipsnio reikalavimus bus rengiama 2012 m. pabaigoje.
2.4. Baltijos jūros regiono strategijos viešinimas, panaudojant ES struktūrinių fondų
viešinimo instrumentus
Pagal 2010 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimą Nr. 13330 Užsienio
reikalų ministerija yra paskirta atsakinga už ES BJR strategijos įgyvendinimo koordinavimą
Lietuvoje, tame tarpe ir už Lietuvos visuomen÷s informavimą. Ministerija pareng÷ viešinimo
planą, kuris buvo patvirtintas 2010 m. geguž÷s 13 d. Šiame plane pateikiama informacija apie
esamą ES BJR strategijos ir veiksmų plano įgyvendinimo pad÷tį, viešinimo veiklos
organizavimą, viešinimo plano tikslus, pagrindinius visuomen÷s informavimo ir
komunikacijos principus, tikslines grupes, informacijos skleid÷jus ir pan. Pagrindin÷s
viešinimo plane išskiriamos visuomen÷s informavimo ir komunikacijos priemon÷s yra steb÷ti
visuomen÷s informavimo priemones, rengti atsakymus į svarbiausius su ES BJR strategijos
įgyvendinimu susijusius klausimus, teikti informaciją strategijos įgyvendinimo klausimais
visuomen÷s informavimo priemon÷ms, parengti strategijos įgyvendinimo tarpinę ataskaitą
(2010 m.), parengti leidinius tikslin÷ms grup÷ms, sukurti bendrą strategijai pristatyti ir jos
įgyvendinimo procesui nušviesti skirtą interneto puslapį (atskira skiltis www.urm.lt; v÷liau
perkeliama į www.euro.lt ), atlikti strategijos poveikio Lietuvos bendradarbiavimui su Baltijos
jūros regiono valstyb÷mis įvertinimą (pasitelkiant užsienio ekspertus) ir pristatyti jo rezultatus
viešinimo renginyje (konferencija). Šiame komunikaciniame plane yra numatytas ir tam tikras

28

Žr. 7 lentelę
Informacija apie galimą veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos įgyvendinimą buvo pateikta pirmojoje
strategin÷je ataskaitoje, skirtoje atsiskaityti už Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos
panaudojimo
strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinimą.
30
2010 m. vasario 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s nutarimas Nr. 133 „D÷l Europos Sąjungos Baltijos
jūros regiono strategijos įgyvendinimo ir koordinavimo Lietuvoje“
29
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Finansų ministerijos vaidmuo31, tačiau jis mažesnis nei vadovaujančioms institucijoms
Europos Komisijos pateiktose rekomendacijose32.
Europos Komisija vadovaujančioms institucijoms siūlo: aktyviau viešinti poreikį užtikrinti
finansavimą strategijos tikslų įgyvendinimui; teikti informaciją, kaip veiksmų programos ir
ES BJR strategija gali kartu siekti tų pačių tikslų; publikuoti strategijos dokumentus
vadovaujančios institucijos tinklalapyje; pristatyti strategiją ES struktūrin÷s paramos
viešinimui skirtuose leidiniuose ir renginiuose; teikti informaciją pareišk÷jams, kaip bus
vertinamas jų projektų ind÷lis į strategijos įgyvendinimą; į metines veiksmų programų
įgyvendinimo ataskaitas įtraukti dalį apie veiksmų programų ind÷lį į strategijos įgyvendinimą.
Vertinimo metu buvo nustatyta, kad Finansų ministerija atsižvelgia į visus Europos Komisijos
siūlymus, išskyrus d÷l informacijos teikimo pareišk÷jams, kadangi dar n÷ra nuspręsta, kaip
bus vertinamas projektų ind÷lis į strategijos įgyvendinimą. Nuo 2010 m. geguž÷s m÷n.
tinklalapyje www.esparama.lt yra pateikiama ir atnaujinama informacija apie ES BJR
strategijos ištakas ir esmę, finansinius aspektus, ryšį su sanglaudos politika, Lietuvos
vaidmenį įgyvendinant ES BJR strategijos tikslus. Taip pat skelbiami dokumentai, susiję su
šia strategija. Kita vertus, informacija apie ES BJR strategiją tinklalapyje surandama gana
sunkiai. Vartotojui būtų patogiau, jei nuoroda į informaciją būtų pateikiama pagrindiniame
tinklalapio www.esparama.lt puslapyje kaip reklaminis skydelis (baneris).
Informaciją apie veiksmų programų ind÷lį į ES BJR strategijos įgyvendinimą planuojama
pateikyi ir metin÷se veiksmų programų ataskaitose. Tą jau numatoma daryti 2010 m. teikiant
metinę veiksmų programų įgyvendinimo ataskaitą Europos Komisijai už 2009 metus. Be to,
2009 m. teikiant strateginę ataskaitą33, informacija apie veiksmų programų suderinamumą su
ES BJR strategija jau buvo įtraukta.
Ateityje planuojama daugiau d÷mesio skirti ketvirtajam siūlymui d÷l ES BJR strategijos
viešinimo ES struktūrin÷s paramos leidiniuose ir renginiuose.
Papildomi siūlymai d÷l strategijos viešinimo, panaudojant ES struktūrinių fondų viešinimo
instrumentus, pateikiami šios ataskaitos rekomendacijų dalyje.

31

Viešinimo plane Finansų ministerijai numatyta funkcija - skelbti informaciją apie Strategijos įgyvendinimą
suinteresuotų institucijų interneto svetain÷se
32
EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR). Practical suggestions for the Operational Programmes.
33
Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos konvergencijos
tikslui įgyvendinti įgyvendinimo strategin÷ ataskaita.
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3. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS
Vertinimo metu nustatytas aukštas veiksmų programų, skirtų Lietuvos 2007–2013 metų ES
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai konvergencijos tikslui įgyvendinti,
suderinamumas su ES BJR strategija. Tiesiogiai prie regionin÷s strategijos prioritetinių sričių
įgyvendinimo gali prisid÷ti 59 veiksmų programų priemon÷s (detaliau žr. 5 ir 13 lenteles). Šių
priemonių įgyvendinimui numatyta skirti 4,6 mlrd. eurų (iš jų – 3,5 mlrd. ES l÷šų) biudžetą, o
tai sudaro 52 proc. visos ES struktūrin÷s paramos, suplanuotos pagal veiksmų programas,
skirtas Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai
konvergencijos tikslui įgyvendinti. Šiomis l÷šomis tiesiogiai gali būti prisid÷ta prie dešimties
iš penkiolikos ES BJR strategijos prioritetinių sričių įgyvendinimo. Pagal finansinį ind÷lį
veiksmų programos didžiausią poveikį gali tur÷ti pirmosios strategijos ašies, skirtos
ekologiškai tvaraus regiono pl÷trai, ir trečios ašies, nukreiptos į Baltijos jūros regiono
pasiekiamumo gerinimą, tikslų pasiekimui. O prie ketvirtosios ašies, skirtos Baltijos jūros
regiono saugumo stiprinimui, tikslų įgyvendinimo veiksmų programos prisid÷s itin minimaliai
(detaliau žr. 6 lentelę). Analizuotos veiksmų programos netur÷s tiesioginio poveikio penkioms
ES BJR strategijos prioritetin÷ms sritims: pavyzdin÷s švarios laivininkyst÷s pl÷trai (4 sritis),
tvarios žem÷s ūkio, miškininkyst÷s ir žuvininkyst÷s pl÷trai (9 sritis), lyderyst÷s jūrų
laivininkyst÷s saugumo srityje stiprinimui (13 sritis), krizių ir katastrofų jūroje ir sausumoje
prevencijos stiprinimui (14 sritis) bei pasienio nusikalstamumo masto ir žalos mažinimui (15
sritis).
Netiesiogiai prie BJR strategijos įgyvendinimo gali prisid÷ti dar 66 analizuotų veiksmų
programų priemon÷s, kurių įgyvendinimui suplanuotas 3,1 mlrd. eurų (iš jų – 2,3 mlrd. ES
l÷šų) biudžetas (detaliau žr. 4 lentelę ir 3 priedą).
Atsižvelgiant į aukštą veiksmų programų suderinamumą su ES BJR strategija ir į veiksmų
programose numatytą tarptautinio bendradarbiavimo galimybę, poreikio tikslinti Lietuvos
2007–2013 m. veiksmų programas, skirtas konvergencijos tikslui įgyvendinti, n÷ra. Tačiau
siekiant užtikrinti veiksmingesnį ES l÷šų panaudojimą ES BJR strategijos tikslams ir
kokybiškesnį atsiskaitymą už strategijos įgyvendinimą rekomenduojama imtis tam tikrų
priemonių. Priemonių planas (rekomendacijos) pateikiamos 12 lentel÷je.
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12 lentel÷. Priemonių planas

Nr.

Rekomendacija

Priemon÷s rekomendacijai įgyvendinti

1.

Apsvarstyti
tikslingumą 1.1. Sprendimą d÷l naujo specialaus prioritetinio kriterijaus įvedimo tur÷tų
2007–2013 m. veiksmų
priimti Steb÷senos komitetas, Koordinuojančios institucijos siūlymu.
programų
priemon÷se,
Atrankos kriterijų būtų tikslinga įvesti tik tose pagal konkursinę
įgyvendinamose
pagal
procedūrą įgyvendinamose veiksmų programų priemon÷se, kurios šio
konkursinę
procedūrą,
vertinimo metu buvo išskirtos kaip galinčios tiesiogiai įgyvendinti ES
įvesti specialųjį prioritetinį
BJR strategiją (žr. 4 priedą). Be to, atsižvelgiant į tai, kad programos
atrankos kriterijų „Projekto
jau yra įgyvendinamos nuo 2007 metų, naujo atrankos kriterijaus
įgyvendinimas yra susijęs
įvedimas tikslingas tik tose priemon÷se, kuriose planuojamų naujų
su ES Baltijos jūros
kvietimų metu bus paskirstyta ne mažiau kaip 40-50 proc. priemon÷s
regiono
strategijos
biudžeto.
įgyvendinimu“.

Atsakinga
institucija
(institucijos)
Steb÷senos
komitetas,
Koordinuojanti
institucija

Įgyvendinimo
pradžia
Nuo 2010
m. III ketv.

1.2. Steb÷senos komitetui patvirtinus naujo specialaus prioritetinio
kriterijaus įvedimą, ministerija ir (ar) kita valstyb÷s institucija,
atsakinga už priemon÷s įgyvendinimą, tur÷tų atitinkamai pakoreguoti
šių priemonių projektų finansavimo sąlygų aprašus ir pateikti
metodinius nurodymus projektų vertintojams d÷l naujo kriterijaus
įvertinimo. Daugiau balų projekto kokyb÷s ir naudos vertinimo etape
siūloma skirti tiems projektams, kurie yra ES BJR strategijos veiksmų
plane išskirti kaip pavyzdiniai projektai ar jų sud÷tin÷s dalys.

Ministerija
ir Nuo 2010
(ar)
kita m. III ketv.
valstyb÷s
institucija,
atsakinga
už
priemon÷s
įgyvendinimą

1.3. Informaciją apie projekto atitikimą strategijai paraiškos A dalyje
tur÷tų pateikti pareišk÷jai. Tam būtina patikslinti paraiškos A formą ir
supažindinti pareišk÷jus su ES BJR strategijos veiksmų planu.
Pastarąjį dokumentą tikslinga išversti į lietuvių kalbą ir skelbti
tinklalapio www.esparama.lt skiltyje, skirtoje ES BJR strategijos
viešinimui.

Vadovaujanti
institucija;
Koordinuojanti
institucija;
pareišk÷jai

Nuo 2010
m. III ketv.
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Vadovaujanti
institucija,
1.4.1. vadovautis projekto priskyrimo ES BJR strategijai patikros lapu įgyvendinančios
(projektas ir pildymo instrukcija pateikiami ataskaitos 5 priede). Šį institucijos
metodinį dokumentą įgyvendinant 2.1.1 ir 2.2 rekomendacijas tur÷tų
parengti Vadovaujančioji institucija ir atitinkamai papildyti Lietuvos
Respublikos finansų ministro įsakymą „D÷l projektų administravimo
ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“;
1.4.2. esant poreikiui įsitikinti, ar tikrai projektas yra laikytinas pavyzdinio
projekto dalimi, įgyvendinančioji institucija gali nurodyti pareišk÷jui
kreiptis į ES BJR strategijos prioritetin÷s srities koordinatorių su
prašymu pateikti raštą, patvirtinantį jo projekto atitikimą ES BJR
strategijai.

Nuo 2010
m. III ketv.

Vykdyti veiksmų programų 2.1. Siūloma steb÷ti veiksmų programų ind÷lio į ES BJR strategijos Vadovaujanti
ind÷lio į ES BJR strategijos
įgyvendinimą naudojant finansinius ir fizinius (produkto ir rezultato institucija,
įgyvendinimą steb÷seną
lygmens) įgyvendinimo rodiklius:
įgyvendinančios
institucijos
2.1.1. tikslų veiksmų programų finansinį ind÷lį į strategijos įgyvendinimą ir
produkto lygmens pasiekimus bus galima steb÷ti įvedus horizontalųjį
steb÷senos rodiklį „Projektų, prisidedančių prie Baltijos jūros
regiono strategijos įgyvendinimo, skaičius“ ir SFMIS2007 žymint
projektus, kurie tiesiogiai prisideda prie strategijos įgyvendinimo.
Projektų žym÷jimą siūloma atlikti vadovaujantis projekto priskyrimo
ES BJR strategijai patikros lapu (patikros lapo projektas ir pildymo
instrukcija pateikiami ataskaitos 5 priede). SFMIS2007 siūloma
žym÷ti prie kokių strategijos prioritetinių sričių ir (jei taikoma)
pavyzdinių projektų prisideda projektas. Tam SFMIS2007 tur÷s būti
sukurti nauji funkcionalumai;
2.1.2. 2007–2013 m. veiksmų programų ind÷lio į ES BJR strategijos
įgyvendinimo steb÷senai rezultatų lygiu siūloma pasirinkti esamus
veiksmų programų steb÷senos rodiklius, nustatytus tiems veiksmų

Nuo 2010
m. III ketv.

1.4. Atliekant projekto atitikimo strategijai vertinimą papildomai siūloma:

2.
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programų prioritetams steb÷ti, kurie šio vertinimo metu išskirti kaip
galintys tur÷ti reikšmingiausią finansinį ind÷lį į ES BJR strategijos
įgyvendinimą. Konkretūs rezultato lygmens steb÷senos rodikliai,
labiausiai atspindintys veiksmų programų įgyvendinimo ind÷lį į ES
BJR strategiją, pasiūlyti 11 lentel÷je.
2.2. Atliekant ES BJR strategijos įgyvendinimo steb÷seną projektų lygiu ir
siekiant nuspręsti, ar projektu bus prisidedama prie strategijos, reik÷s
susipažinti su projekto paraiška, tod÷l projektų priskyrimo ES BJR
strategijai funkciją siūloma pavesti įgyvendinančioms institucijoms.
Atitinkamai turi būti papildytos projektų finansavimo ir administravimo
taisykl÷s. Įgyvendinančių institucijų vertintojams konsultacijas d÷l
projektų priskyrimo ES BJR strategijai gal÷tų teikti Vadovaujančios arba
Koordinuojančios institucijos darbuotojas, atsakingas už ES BJR
strategijos įgyvendinimo ES struktūrin÷s paramos l÷šomis
koordinavimą.
2.3. Siūloma apsvarstyti galimybes integruoti steb÷senos informaciją į
planuojamą sukurti nacionalinę ES BJR strategijos įgyvendinimo
analiz÷s ir steb÷senos sistemą, kuri papildys Europos Komisijos
numatytą sukurti ES BJR strategijos analiz÷s ir steb÷senos sistemą.
3. Teikti
informaciją 3.1. Siūloma metin÷se veiksmų programų ataskaitose teikti kiekybinę
Europos Komisijai apie
(finansinę bei fizinę) informaciją ir kokybinę analizę apie veiksmų
veiksmų
programų
programų ind÷lį į ES BJR strategiją:
ind÷lį į ES BJR
strategijos
3.1.1. informaciją apie kiekybinę pažangą siūloma pateikti 2009 m. rugs÷jo
įgyvendinimą
1 d. Komisijos reglamento Nr. 846/2009 VI priede nurodytos ataskaitos
formos 2.1.1 lentel÷je, įtraukiant rodiklį „Projektų, prisidedančių prie
Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo, skaičius“, o 2.1.2
lentel÷je pateikiant finansinį veiksmų programos prioritetų ind÷lį į ES
BJR strategijos įgyvendinimą.

Įgyvendinančios
institucijos,
Koordinuojanti
institucija arba
Vadovaujanti
institucija

Nuo 2010
m. III ketv.

Koordinuojanti
institucija,
Užsienio reikalų
ministerija

Nuo 2010
m. II ketv.

Koordinuojanti
institucija,
Vadovaujanti
institucija

Nuo 2010
m. II ketv.
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3.1.2. Kokybinę analizę apie kiekvienos veiksmų programos ind÷lį į ES
BJR strategiją siūloma pateikti Komisijos reglamento Nr. 846/2009 VI
priede nurodytos ataskaitos formos 2.1.6 dalyje. Siūloma informacijos
apimtis: (1) priemonių, kuriomis buvo užtikrinamas veiksmingesnis ES
BJR strategijos įgyvendinimas atitinkamos veiksmų programos l÷šomis,
aprašymas (pavyzdžiui, priimti arba numatomi sprendimai d÷l
steb÷senos sistemos pritaikymo, projektų žym÷jimo, atrankos kriterijų
patikslinimo, viešinimo veiksmai, technin÷s paramos panaudojimas ir
pan.); (2) informacijos apie veiksmų programos ind÷lį į konkrečių ES
BJR strategijos ašių ir prioritetinių sričių įgyvendinimą, pateikimas; (3)
projektų pavyzdžiai.
3.2. Siūloma informaciją apie Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s
paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti
suderinamumą su ES BJR strategijos tikslais pateikti antrojoje
strategin÷je ataskaitoje, kuri pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1083/2006 29 straipsnio reikalavimus bus rengiama
2012 m. pabaigoje.
3.

Taikyti papildomas ES 3.1. Siūloma tinklalapyje www.esparama.lt esančioje skiltyje apie ES BJR
BJR strategijos viešinimo
strategiją pateikti (1) duomenimis iš SFMIS, informuojant kiek
priemones, panaudojant ES
projektų prisideda prie strategijos įgyvendinimo, (2) metodinius
struktūrinių
fondų
patarimais įgyvendinančiųjų institucijų vertintojams d÷l projektų
viešinimo instrumentus
atitikimo ES BJR strategijai vertinimo (patikros lapą ir instrukciją),
kurie bus ne tik darbo priemon÷ vertintojams, bet ir naudingas
informacijos šalintis potencialiems pareišk÷jams.

Koordinuojanti
institucija,
Vadovaujanti
institucija

Nuo 2010
m. III ketv.

3.2. Siūloma inicijuoti papildomas ES BJR strategijos įgyvendinimo ES
struktūrinių fondų l÷šomis viešinimo priemones, skirtas visuomenei ir
potencialiems pareišk÷jams. Pavyzdžiui: (1) rengti apvalaus stalo
diskusijas su prioritetinių sričių ar pavyzdinių projektų kuratoriais –
lietuviais. Šių diskusijų metu gal÷tų būti aptariama, kaip veiksmingiau

Koordinuojanti
institucija,
Vadovaujanti
institucija

2011 m. I
ketv.
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panaudoti ES l÷šas įgyvendinant projektus pagal ES BJR strategiją; (2)
skelbti informaciją apie ES BJR strategiją ir jos įgyvendinimą
visuomenei, spausdinant straipsnius teminiuose žurnaluose, interneto
tinklalapiuose (naujienų portaluose ir pan.), organizuojant viešus
renginius. Visuomenei teikiama informacija tur÷tų būti ne tik apie
s÷kmingus projektus ir jų rezultatus, bet ir apie pačią ES BJR
strategiją, jos esmę, skiriamas l÷šas ir t.t.
3.3. Apsvarstyti Užsienio reikalų ministerijos parengto viešinimo plano ir Koordinuojanti
Finansų ministerijos planuojamų vykdyti viešinimo veiklų institucija,
koordinavimo galimybes.
Užsienio reikalų
ministerija

2010 m. II
ketv.
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1 PRIEDAS. Vertinimo metodika
Bendras analizės pagrindas
Įvertinus vertinimo pobūdį, reikalingą informaciją, vertinimui skirtą laiką ir išteklius,
vertinimui buvo naudojami nesud÷tingi duomenų rinkimo ir analiz÷s metodai. Vertinimas
buvo pagrįstas programinių dokumentų ir susijusių teis÷s aktų peržiūra, o turinio analiz÷s
rezultatai papildomi ir patikrinami interviu bei ekspertų grup÷s pasitarimų metodais.
Vertinimo išeities taškas – Europos Komisijos Regionin÷s politikos generalinio direktorato
praktiniai nurodymai d÷l veiksmų programų suderinimo su ES BJR strategija. Kitas žingsnis –
sričių, su kuriomis aktualu vertinti veiksmų programų suderinamumą, nustatymas. Trečias
žingsnis – detali analiz÷ pagal vertinimo klausimus. Baigiamasis etapas – vertinimo išvadų
rengimas, rekomendacijų formulavimas, aptarimas ekspertų grup÷je.
Vertinimo metodai
Vertinimui reikalingi duomenys rinkti šiais metodais:
(1)

Vertinimo pradžioje atlikta antrinių informacijos šaltinių analiz÷ ir surinkti
informacijos šaltiniai, susiję su vertinimo objektu (programiniai dokumentai,
teis÷s aktai, steb÷senos duomenys).

(2)

Vertinimo metu vykdyti interviu34 su Užsakovo darbuotojais. Interviu pagalba
surinkti kokybiniai duomenys ir nuomon÷ apie poreikį keisti 2007–2013 m.
veiksmų programas, projektų atrankos kriterijus, informacijos pateikimą veiksmų
programų metin÷se ataskaitose, ES BJR steb÷senos rodiklius, viešinimą.
Vertinimo tikslais atlikti interviu su šiais respondentais:



Akvile Žiruglevičiūte, Finansų ministerijos Veiksmų programų valdymo
departamento Viešinimo skyriaus ved÷ja;
Gvidu Dargužu, Finansų ministerijos Veiksmų programų valdymo
departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus
ved÷ju.

D÷l analizuojamo objekto ir vertinimo pobūdžio šiame vertinime svarbiausi buvo šie
kokybiniai analiz÷s metodai:
(1)

Turinio analiz÷35 - pagrindinis metodas surinktiems duomenims analizuoti.

34

Metodo esm÷: Atliekant vertinimą, giluminiai arba kokybiniai interviu leidžia atskleisti skirtingus požiūrius į
programą, jos veiklas, rezultatus, įgyvendinimą. Interviu metodas dažniausiai naudojamas siekiant išsiaiškinti,
kaip asmenys suvokia programos reikšmę, rezultatus. Interviu yra ypač naudingas analizuojant procesus.
Gaunama išsami, detali informacija, vertinimai, požiūriai, motyvacija. Svarbu tur÷ti omenyje, jog interviu
metodu renkant duomenis nesiekiama reprezentuoti populiacijos. Tyrimui naudojama nedidel÷ respondentų
imtis, respondentai n÷ra atrenkami tikimybių būdu, paprastai atranka yra tikslin÷ (pvz., interviu iš atsakingų
asmenų). Interviu kokyb÷ labai priklauso nuo interviu atliekančio asmens pasirengimo, kompetencijos,
asmeninių savybių, taip pat nuo respondento sąsajų su tiriama problema.
35
Metodo esm÷: Turinio analiz÷ yra visos nagrin÷jamu klausimu surinktos informacijos analiz÷, kurios paskirtis
– identifikuoti analizuoti ir interpretuoti aktualią informaciją apie vertinimo objektą
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(2)

Ekspertų grup÷s pasitarimai36 taikyti d÷l vertinimo organizavimo tipo37. Šis
metodas taikytas visiems vertinimo uždaviniams, išvadoms ir rekomendacijoms
aptarti.

(3)

Steb÷senos rodiklių analiz÷ taikyta veiksmų programų ir prioritetų įgyvendinimo
priemonių steb÷senos rodiklių, galinčių prisid÷ti prie ES BJR strategijos
įgyvendinimo steb÷senos, nustatymui.

36

Metodo esm÷: Ekspertų grup÷s pasitarimas yra nedidel÷s žmonių grup÷s diskusija, skirta išryškinti
alternatyvius požiūrius į vertinamą reiškinį. Praktikoje šis metodas ypač tinkamas, kai tyrimo klausimai
kompleksiniai ir n÷ra vienareikšmiškos interpretacijos. Šio metodo s÷km÷ priklauso nuo dalyvių kompetencijos
ir jų požiūrių įvairov÷s. Šiame vertinime metodas bus taikomas ir mokymosi tikslais.
37
Pagal technin÷s specifikacijos reikalavimus sudarius bendrą Paslaugų teik÷jo ekspertų ir Užsakovo darbuotojų
grupę vertinimo veikloms atlikti vykdomas dalyvavimą užtikrinantis vertinimas (angl. participatory evalaution).
Vertinimo veiklose dalyvavo šie Finansų ministerijos darbuotojai: Donata Valaitien÷ (ES sanglaudos politikos ir
struktūrin÷s paramos koordinavimo Vertinimo skyriaus vyr. specialist÷), Dovil÷ Rupšyt÷ (Veiksmų programų
valdymo departamento Sanglaudos skatinimo veiksmų programos valdymo skyriaus vyr.specialist÷), Lina
Marcinkut÷ (ES sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos koordinavimo departamento ES sanglaudos
politikos skyriaus vyr. specialist÷); Julija Stankevičiūt÷ (ES sanglaudos politikos ir struktūrin÷s paramos
koordinavimo departamento ES sanglaudos politikos skyriaus ved÷jo pavaduotoja).
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2 PRIEDAS. Strategijos prioritetinės sritys ir pavyzdiniai projektai
Strategijos ašis

Prioritetin÷ sritis

Baltijos jūra –
ekologiškai
tvari ir saugi
vieta

1 sritis: Taršos jūroje
mažinimas
iš
pakrančių
iki
priimtino lygio

2 sritis: Gamtinių
vietovių
apsauga,
bioįvairov÷, įskaitant
ir žuvininkystę
3
sritis:
Kenksmingųjų
medžiagų
jūroje
neigiamo poveikio
mažinimas
4 sritis: Pavyzdin÷
švari laivininkyst÷

5 sritis: Klimato
kaitos derybos ir

Pavyzdiniai projektai (angl. flagship projects)

Šalis / organizacija
– projekto
koordinator÷
1.1. Šalinti fosfatus iš ploviklių tose šalyse, kurios to dar nepadar÷ pagal HELCOM Baltijos Švedija
jūros veiksmų planą
1.2. Švaresn÷s nuotekos
Švedija
1.3. Išanalizuoti bandomųjų projektų rezultatus
1.4. Įgyvendinti gerąją žem÷s ūkio praktiką
Švedija, Danija,
Suomija, Vokietija
1.5. Pilnai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB, nustatančią Visos ES šalys
Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, siekiant padidinti naudą Baltijos jūrai
1.6. Bendradarbiauti su Rusija ir Baltarusija d÷l abipus÷s regionin÷s taršos vertinimo
Švedija
2.1. Kurti saugomas teritorijas jūroje
Vokietija
2.2. Apriboti naujų nežinomų rūšių įleidimą
HELCOM, Švedija ir
Vokietija
2.3. Nustatyti priemones migruojančių žuvų migracijos ir reprodukcijos sąlygoms gerinti
HELCOM, Vokietija
3.1. Įvertinti užterštų liekanų ir cheminių ginklų valymo poreikį

Lenkija

4.1. Skatinti priemones, skirtas laivų išmetamoms atliekoms rinkti
HELCOM
4.2. Skatinti priemones, skirtas laivų išmetamų teršalų kiekiui mažinti ir teršalų apdirbimui Suomija , Švedija
gerinti
4.3. Įvesti diferencijuotus uosto mokesčius, atsižvelgiant į laivų poveikį aplinkai
HELCOM
4.4. Užtikrinti nuotekų šalinimą laivuose
Suomija
4.5. Gerinti atliekų tvarkymą laivuose ir uostuose
Švedija, Bleking÷s
regionas
5.1. Atliekant mokslinius tyrimus numatyti klimato kaitos poveikį regionams ir vietos sritims
Danija
5.2. Pilnai įgyvendinti ES – Rusijos energijos efektyvumo iniciatyvą
DG TREN
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Strategijos ašis

Prioritetin÷ sritis

įgyvendinimas
Baltijos jūra – 6 sritis: Pašalinti
vidaus rinkos kliūtis
klestintis
regionas

7 sritis: Maksimaliai
pasinaudoti regiono
potencialu
moksliniams
tyrimams ir
inovacijoms

8 sritis: Įgyvendinti
ES Smulkiojo verslo
aktą,
skatinti
verslumą, smulkųjį ir
vidutinį
verslą,
žmogiškųjų išteklių
panaudojimą

Pavyzdiniai projektai (angl. flagship projects)

5.3. Sukurti tvarių miestų ir kaimų tinklą
6.1. Pašalinti likusias kliūtis bendrajai rinkai
6.2. Jūros transportui sukurti Europinę erdvę be sienų Baltijos jūros regione
6.3. Didinti elektroninių parašų naudojimą / e. identifikavimą
6.4. Geriau informuoti piliečius ir verslo atstovus apie „Prekių paketą" (angl. Goods package) ir
direktyvą d÷l paslaugų vidaus rinkoje
6.5. Keistis gerąja praktika apie produktų ir paslaugų kontaktinių centrų veikimą

Šalis / organizacija
– projekto
koordinator÷
Vokietija
Lenkija

Estija
Švedijos nacionalin÷
prekybos taryba
Švedijos nacionalin÷
prekybos taryba
6.6. Skatinti kompetencijų pasidalinimą tarp akreditavimo institucijų
Švedijos
Akreditacijos taryba
Europos Komisijos
6.7. Steb÷ti ES – Rusijos strategijos prioritetų įgyvendinimą
Mokesčių ir muitų
6.8. Steb÷ti sienas
generalinis
direktoratas
7.1. Parengti Baltijos jūros regiono inovacijų, klasterių ir SVV tinklų programą
Lietuva, Švedija
7.2. Sukurti Baltijos jūros regiono inovacijų ir tyrimų fondą
Baltijos organizacijų
tinklas mokslo
finansavimui
7.3. Pl÷toti bendrąją Baltijos jūros regiono strategiją, skatinančią paslaugų inovacijas
Lietuva, Suomija
7.4. Identifikuoti tarpsektorinius referencinius inovacinius projektus sveikatos ir gamtos mokslų Lietuva, Vokietija
srityje
7.5. Sukurti Baltijos mokslo tinklą
Švedijos tyrimų
taryba
7.6. Vystyti regioninio prognozavimo programą
Lenkija
8.1. Skatinti jaunuosius verslininkus
Danija
8.2. Glaudžiau bendradarbiauti aplinkosaugos technologijų srityje, kuriant naujas verslo Lenkija
galimybes
8.3. Įgyvendinti projektą „Subalansuota gamyba taikant naujoves MVĮ“
Vokietija
8.4. Paversti Baltijos jūrą ekologiškai efektyviu regionu
Vokietija, Švedija
8.5. Naudotis Europos gerosios patirties kodeksu, sudarant SVV palankesnes sąlygas dalyvauti Vokietija
viešųjų pirkimų sutartyse
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Strategijos ašis

Prioritetin÷ sritis

9 sritis: Stiprinti
tvarią žem÷s ūkio,
miškininkyst÷s
ir
žuvininkyst÷s pl÷trą.
Šią sritį koordinuoja
Lietuva kartu su
Suomija ir Švedija
Baltijos jūra – 10 sritis: Pagerinti
regiono
energetinį
lengvai
saugumą ir energetinį
pasiekiamas
prieinamumą
regionas
11 sritis: Pagerinti
vidines ir išorines
transporto jungtis
Šią sritį koordinuoja
Lietuva kartu su
Švedija

Baltijos jūra – 12 sritis: Išsaugoti ir
stiprinti
Baltijos
saugus
jūros
regiono
regionas
patrauklumą,
ypač
pasitelkiant švietimą,
turizmą ir sveikatos

Pavyzdiniai projektai (angl. flagship projects)

8.6. Įgyvendinti projektą „Baltijos jūros darbo tinklas“ (angl. Baltic Sea Labour Network)

Šalis / organizacija
– projekto
koordinator÷
Lenkija

8.7. Teikti darbo pasiūlymus jo ieškantiems
9.1. Tvari kaimo pl÷tra
9.2. Užtikrinti tausojančią žvejybą
9.3. Skatinti darnios akvakultūros vystymą
9.4. Sukurti ES maisto ir pašarų teis÷s aktų įgyvendinimo tinklą
9.5. Sukurti forumą apie išradingą ir subalansuotą m÷šlo tvarkymo procesą

Vokietija
Lenkija ir Švedija
Švedija
Suomija
Suomija
Danija ir Švedija

10.1. Steb÷ti Baltijos energetikos rinkos tinklų sujungimo plano įgyvendinimą
10.2. Pademonstruoti pakrančių v÷jo j÷gainių tinklų koordinavimo sprendimus
10.3. Įgyvendinti projektą „Baltijos jūros regiono bioenergetikos skatinimas“
10.4. Išpl÷toti Šiaur÷s šalių elektros rinkos modelį (NORDEL)
11.1. Baigti numatytus infrastruktūrinius projektus. (aktualūs Lietuvai: Geležinkelio „Rail
Baltica“ projektavimas ir statyba. Lenkijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos sujungimas Rail Baltica
geležinkelio linija. Via Baltica.)
11.2. Įgyvendinti Šiaur÷s dimensijos partnerystę (angl. Northern Dimension Partnership)
transporto ir logistikos srityse
11.3. Pl÷toti Baltijos jūros greitkelių tinklą

Lietuva
Danija
Švedija
Latvija
Lietuva, kartu su
kitomis šalimis

Šiaur÷s dimensijos
šalys
Baltijos jūros
greitkelių grup÷
11.4. Trumpesni oro keliai. Užtikrinti kokybiškesnę oro erdvę. Gerinti šalių bendrų reikalų Lietuva, Lenkija
koordinavimą oro tranzito klausimais
11.5. Bendradarbiavimas taikant pažangesnio transporto sistemą
Lietuva, Danija
12.1. Stiprinti savanorišką Baltijos jūros regiono universitetų bendradarbiavimą
Lietuva, Baltijos
universitetų
programa
12.2. Savanoriškai rengti bendras mokymo programas ir dalytis švietimo ištekliais
12.3. Identifikuoti ir panaikinti kliūtis, trukdančias tyrimų ir studentų mobilumui Baltijos jūros Lietuva, Danija,
regione
Vokietija
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Strategijos ašis

Prioritetin÷ sritis

apsaugą

Pavyzdiniai projektai (angl. flagship projects)

12.4. Skatinti mokyklų mainus ir vystyti mokyklų partnerystę aplink Baltijos jūrą
12.5. Pritraukti turistus į kaimo vietoves, ypač esančias pakrant÷se

12.6. Remti aplinką tausojančių keltų ir kruizinių laivų eksploatavimą Baltijos juroje
12.7. Reklamuoti kultūrinį paveldą ir savitą kraštovaizdį
12.8. Rengti tvaraus ir ekologiško turizmo strategijas

12.9. Alkoholio ir narkotinių medžiagų prevencija tarp jaunimo
12.10. Koordinuoti skaitmeninį transliavimą

Šalis / organizacija
– projekto
koordinator÷
Pietvakarių Suomijos
regiono taryba kartu
su LEADER tinklais
Pamorskio vaivadija
(Lenkija)
Greifswald
universitetas
(Vokietija)
Švedija
Vokietija

12.11. Įkurti jaunimo kompetencijų stiprinimo centrą

13 sritis: Lyderyst÷
jūrų
laivininkyst÷s
saugumo srityje

14 sritis: Krizių ir
katastrofų jūroje ir
sausumoje
prevencijos
stiprinimas

Lietuvos jaunimo
reikalų taryba kartu
su kitų šalių
tarybomis
12.12. Vietos jaunimo politikos struktūrų sujungimas į tinklą
13.1. Atlikti Baltijos jūros pakrant÷s patrulių tinklo techninių galimybių analizę
13.2. Tapti pirmuoju regionu, integruojančiu jūrų eismo steb÷jimo sistemas
13.3. Pagreitinti pagrindinių laivybos maršrutų ir uostų pakartotinį tyrimą
HELCOM
13.4. Tapti pirmuoju regionu, išbandančiu e. navigaciją
Danijos jūrin÷s
saugos administracija
13.5. Sukurti jūrininkų rengimo centrų tinklą
Lenkija
13.6. Parengti planą, kaip sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių žuvininkyst÷s sektoriuje
14.1. Įkurti savanorių paj÷gas, kurios reaguotų į jūros užteršimą, vykdytų paieškos ir gelb÷jimo operacijas
14.2. Nustatyti reagavimo į taršą paj÷gumus ir parengti subregioninius reagavimo į taršą Danija
bendradarbiavimo planus
14.3. Parengti veiksmų scenarijus, numatančius veiksmus iškilus pavojams ar įvykus stichin÷ms nelaim÷ms Baltijos jūros regione, ir nustatyti jų spragas
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Strategijos ašis

Prioritetin÷ sritis

15 sritis: Sumažinti
pasienio
nusikalstamumo
mastą ir žalą
Šią sritį koordinuoja
Lietuva kartu su
Švedija

Pavyzdiniai projektai (angl. flagship projects)

Šalis / organizacija
– projekto
koordinator÷
15.1. Atlikti Baltijos jūros regiono rizikos analizę
EUROPOL
15.2. Sukurti bendrąjį koordinavimo centrą
Visos ES šalys
15.3. Įsteigti bendrus policijos ir muitinių bendradarbiavimo centrus
EUROPOL
15.4. Kaupti išteklius ryšių palaikymo pareigūnų siuntimui į trečiąsias šalis ir tarptautines Visos ES šalys
organizacijas
15.5. Imtis prevencinių priemonių kovojant su prekyba žmon÷mis
Lietuva, Suomija

- ES BJR strategijos veiksmų plane pagrindin÷ priemon÷ priskirta skubiems projektams (angl. fast track)
Šaltiniai: Commission Staff working document SEC(2009) 712/2 accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region Action Plan; 2010/03/02Europos Komisijos
Regionin÷s politikos generalinio direktorato parengtas pavyzdinių projektų koordinatorių sąrašas (Skelbiama:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/baltic/pdf/flagship_project_leaders.pdf); Užsienio reikalų ministerijos parengta informacija d÷l Europos Sąjungos Baltijos jūros
regiono strategijos prioritetinių sričių (skelbiama: http://www.urm.lt/index.php?-1774440113)
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3 priedas. Veiksmų programų tiesioginio ir netiesioginio indėlio į ES BJR strategijos įgyvendinimą analizės
duomenys
Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

1
2
3
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA
1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Žmogiškųjų
išteklių
tobulinimas
įmon÷se
(VP1-1.1SADM-01-K)

• Įmonių darbuotojų ir vadovų
mokymas (toliau šiame skirsnyje
vadinama – mokymas) ir kvalifikacijos
tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir
tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas
profesines žinias ir įgūdžius,
bendruosius įgūdžius)
• Individualių kvalifikacijos tobulinimo
planų, siejamų su projekto
įgyvendinimo metu vykdomu
atitinkamu darbuotojų mokymu,
sudarymas
• Mokymo darbo vietoje organizavimas
• Įmonių personalo specialistų
kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių
personalo valdymo sistemų kūrimas ir
diegimas įmon÷se, siejamas su
atitinkamu specialistų ir darbuotojų
mokymu projekto įgyvendinimo metu
• Naujų darbo organizavimo formų ir
metodų diegimas, įskaitant lankstų
darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita
• Sektoriniai tyrimai/studijos,

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

448.506.228

328.000.000

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

8

38

nurodytos tik veiklos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su ES BJR strategijos prioritetin÷mis sritimis
nurodytas visai veiksmų programai numatytas biudžetas
40
10 stulpelyje nurodytų prioritetinių sričių ir 11 stulpelyje pateiktų pavyzdinių projektų pavadinimus pagal numeraciją žr. 2 priede.
39
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Emigrantų iš
Lietuvos
sugrįžimo
skatinimas
(VP1-1.1SADM-05-V)

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Verslumo
skatinimas
(VP1-1.1SADM-08-K)

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Kaimo
vietovių darbo
j÷gos
persiorientavi
mas iš žem÷s
ūkio į kitas
veiklas (VP11.1-SADM09-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
nustatantys sektoriaus įmonių
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo
poreikį (būtina sąlyga, kad konkretaus
atlikto tyrimo/studijos rezultatų
pagrindu projekto įgyvendinimo metu
būtų rengiamas sektoriaus darbuotojų
mokymas)
• Švietimas, informavimas ir
konsultavimas siekiant įgyvendinti
ekonomin÷s migracijos reguliavimo
strategijos įgyvendinimo priemonių
plane numatytas priemones
• Kita veikla, skatinanti ekonomin÷s
migracijos maž÷jimą ir emigravusių
asmenų sugrįžimą į Lietuvą
• Finansų inžinerijos priemonių
įgyvendinimas (paskolų teikimas ir / ar
subsidijos), derinant su mokymu ir
konsultavimu

• Dirbančiųjų žem÷s ūkyje ir kitų kaimo
gyventojų informavimas, motyvavimas,
orientavimas, konsultavimas apie
užimtumo galimybes kaime
• Mokymo kursų, seminarų,
konsultacinių seminarų, kitų
kvalifikacijos k÷limo ar
persikvalifikavimo iniciatyvų
organizavimas
• Konsultavimas konkretaus verslo
kūrimo ir pl÷tros klausimais

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

1.887.215

1.887.215

taip

ne

ne

ne

8

50.000.000

50.000.000

taip

ne

ne

ne

8

60.000.000

60.000.000

taip

ne

ne

ne

8

8.1
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taip

ne

33.000.000

taip

ne

8.470.000

taip

ne

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

2
Ieškančių
darbo asmenų
integracija į
darbo rinką
(VP1-1.2SADM-01-V)

3
• Remiamasis įdarbinimas (įdarbinimas
subsidijuojant, parama darbo įgūdžiams
įgyti, viešieji darbai) ir darbo rotacija
• Bedarbių teritorinis mobilumas
• Pirmojo darbo pagal įgytą specialybę
ar profesiją r÷mimas
• Parama socialin÷ms įmon÷ms:
socialinių įmonių tikslin÷ms grup÷ms
priklausančių darbuotojų mokymas;
neįgaliųjų socialinių įmonių tikslin÷ms
grup÷ms priklausančių darbuotojų
darbo užmokesčio ir valstybinio
socialinio draudimo įmokų dalin÷
kompensacija, subsidija asistento (gestų
kalbos vert÷jo) išlaidoms kompensuoti

4
446.472.355

5
370.628.678

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Neįgaliųjų
profesin÷s
reabilitacijos
sistemos
kūrimas ir
įgyvendinima
s (VP1-1.2SADM-02-V)

45.205.000

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Neįgaliųjų
profesin÷s
reabilitacijos
programų
kūrimas bei
įgyvendinima

• Asmens darbingumo ir profesin÷s
reabilitacijos paslaugų poreikio
nustatymo sistemos tobulinimas
• Profesinių geb÷jimų vertinimo,
profesin÷s reabilitacijos paslaugų
teikimo metodikų ir standartų, paslaugų
kokyb÷s vertinimo sistemos kūrimas ir
diegimas
• Profesin÷s reabilitacijos paslaugų
teikimas
• Asmens darbingumo vertintojų,
profesin÷s reabilitacijos specialistų
kvalifikacijos reikalavimų nustatymas
• Novatoriškų neįgaliųjų profesin÷s
reabilitacijos programų, užtikrinančių
profesin÷s reabilitacijos programą-ciklą
(profesinių geb÷jimų įvertinimas,
profesinis orientavimas ir
konsultavimas, profesinių geb÷jimų

9.964.706

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ne

10
8

ne

ne

8

ne

ne

8

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)
11
8.7
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2
s, specialistų
mokymas
(VP1-1.2SADM-03-K)

1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Diskriminacij
os mažinimas
ir socialinių
problemų
prevencija
darbo rinkoje
(VP1-1.3SADM-01-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
atkūrimas ir (ar) naujų išugdymas,
pagalba norintiesiems įsidarbinti),
rengimas, išbandymas ir įvertinimas
• Darbingumo lygio ir profesin÷s
reabilitacijos paslaugų poreikio
nustatymo ir profesin÷s reabilitacijos
paslaugų teikimo srities specialistų
kvalifikacijos tobulinimas ir mokymas
• Socialinių problemų prevencijos
priemonių (šviet÷jiškų, informacinių,
mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir
įgyvendinimas šiose srityse:
nusikalstamumas, priklausomyb÷ nuo
psichoaktyviųjų medžiagų, smurtas
šeimoje, prekyba žmon÷mis ir kita

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

20.000.000

20.000.000

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

taip
1.1 prioritetas.
Kokybiškas
užimtumas ir
socialin÷
apr÷ptis

Socialin÷s
rizikos ir
socialinę
atskirtį
patiriančių
asmenų
integracija į
darbo rinką
(VP1-1.3SADM-02-K)

• Veiklos modelių, priemonių ir
paslaugų, skatinančių socialin÷s rizikos
ir socialinę atskirtį patiriančius asmenis
įsitraukti į darbo rinką, kūrimas ir
įgyvendinimas
• Savanoriško darbo, susijusio su
socialin÷s rizikos ir socialinę atskirtį
patiriančių asmenų įtraukimu į darbo
rinką, skatinimas
• Socialinio darbo su socialin÷s rizikos
ir socialinę atskirtį patiriančiais
asmenimis (šeimomis) metodikų
parengimas ir vykdymas
• Socialinių darbuotojų, savanorių ir

173.003.188

173.003.188

taip

ne

taip

ne

12

12.9

15

15.5

8
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

Bendrojo
lavinimo,
profesinio
mokymo
institucijų ir
aukštųjų
mokyklų
pedagoginio
personalo
kvalifikacijos
tobulinimas
(VP1-2.2ŠMM-02-V)

1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

Aukščiausios
kokyb÷s
formaliojo ir

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
kitų darbuotojų, dirbančių šio skirsnio
ketvirtojoje–šeštojoje pastraipose
nurodytose srityse, mokymas ir
kvalifikacijos tobulinimas
• Profesijos mokytojų ir su sektoriniais
praktinio mokymo centrais susijusių
kolegijų d÷stytojų technologinių
kompetencijų tobulinimas
• Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir
perkvalifikavimo sąlygų sudarymas
pl÷tojant darnaus vystymosi
kompetencijos tinklą, kuriant
kompetencijų vertinimo ir
kvalifikacijos tobulinimo pripažinimo
formaliajame švietime metodikas
• Mokyklų naujų bendradarbiavimo
modelių kūrimas, išbandymas, diegimas
ir sklaida
• E. aplanko taikymas pedagogų
kompetencijai pl÷toti
• Pradinių klasių mokytojų ir
specialiojo ugdymo pedagogų
kompetencijų taikyti informacines
komunikacines technologijas (IKT) ir
inovatyvius mokymo metodus
tobulinimo modelio išbandymas ir
diegimas
• Ugdymo turinio naujovių
įgyvendinimo sklaidos modelio
parengimas, išbandymas ir diegimas
• Modulinio profesinio mokymo
sistemos kūrimas (modulinio profesinio
mokymo sistemos modelio sukūrimas,

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

114.000.000

96.900.000

taip

ne

taip

ne

12

12.4

121.000.000

102.850.000

taip

ne

ne

ne

12

12.2
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Veiksmų
programos
prioritetas
1

Veiksmų
programos
priemon÷
2
neformaliojo
mokymo
paslaugų
teikimas
(VP1-2.2ŠMM-04-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
modulinių mokymo programų ir joms
skirtų mokymo priemonių rengimas, jų
vertinimas, mokymas)
• Modulinių mokymo programų
diegimas (mokymo vykdymas)
profesinio mokymo įstaigose
• Vidinių profesinio mokymo kokyb÷s
užtikrinimo mechanizmų diegimas
profesinio mokymo įstaigose
• Profesinio mokymo kokyb÷s išorinis
vertinimas
• Mokymosi krypties pasirinkimo
galimybių didinimas 14–19 metų
mokiniams, II etapas: didesnis
mokymosi diferencijavimas ir
individualizavimas, siekiant ugdymo
kokyb÷s, reikalingos šiuolaikiniam
darbo pasauliui
• Aukštųjų mokyklų vidaus valdymo
tobulinimas: informacinių sistemų,
susietų su aukštosios mokyklos
valdymu, kūrimas ir (arba) diegimas
(įskaitant mokymą)
• Studijų programų rengimas,
atnaujinimas ir įgyvendinimas
(mokymo organizavimas) I ir II studijų
pakopose tradiciniuose, stabiliai
augančiuose; viešojo administravimo ir
viešąsias paslaugas teikiančiuose;
dideliuose, žinioms neimliuose, l÷tai
augančiuose ūkio sektoriuose
įgyvendinant Lietuvos Respublikos
strategines specialistų rengimo
programas, patvirtintas teis÷s aktais

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

2
Kalbų
mokymo,
verslumo
ugdymo ir
inovatyvių
švietimo
metodų
kūrimas ir
diegimas
(VP1-2.2ŠMM-05-K)
Studijų
kokyb÷s
gerinimas,
tarptautiškum
o didinimas
(VP1-2.2ŠMM-07-K)

3
• Verslumo ugdymo priemonių
sukūrimas, įdiegimas ir tobulinimas
• Mokyklų bendruomenių ir kitų
suinteresuotų grupių bendradarbiavimo
modelių ir inovatyvių švietimo metodų
kūrimas, diegimas ir sklaida

4
32.000.000

• Studijų programų tarptautiškumo
didinimas
• Studentų praktinių įgūdžių, verslumo
stiprinimas: I ir II studijų pakopos
studentų praktika ir stažuot÷ įmon÷se,
įstaigose ir organizacijose, praktikos
vietų informacin÷s

226.741.176

Aukštojo
mokslo
tarptautiškumo pl÷tra
(VP1-2.2ŠMM-08-V)

• Nacionalin÷s Lietuvos aukštųjų
mokyklų studentų ir d÷stytojų
tarptautinių praktikų ir (arba) stažuočių
sistemos kūrimas ir diegimas

23.570.000

Studijų
programų

• Aukštojo mokslo studijų programų
mokslui imliuose ūkio subsektoriuose

1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

1.2 prioritetas.
Mokymasis

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt
5
27.200.000

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7
taip

taip

taip

192.730.000

taip

taip

taip

40.809.690

taip

9
taip

taip

taip

taip
taip

taip

taip

taip

taip

taip

48.011.400

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

taip

taip

20.034.500

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

taip

taip

taip

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

10
7

7.3

11

8

8.1

8

8.1

12

12.2
12.3

7

7.3

12

12.3

12

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
visą gyvenimą

2
pl÷tra
nacionalin÷se
kompleksin÷s
e programose
(VP1-2.2ŠMM-09-V)
Profesinio
orientavimo
sistemos
veiklos
tobulinimas ir
pl÷tra (VP12.3-ŠMM-01V)

1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
rengimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas (įskaitant studijų
personalo (d÷stytojų) kompetencijų
ugdymą) I ir II studijų pakopose

• Savivaldybių karjeros centrų modelio,
bendrojo lavinimo ir profesinių
mokyklų mokinių ugdymo karjerai ir
karjeros steb÷senos modelių pl÷tot÷ ir
įdiegimas
• Profesinio orientavimo priemonių
švietimo sistemos dalyviams (bendrojo
lavinimo, profesin÷se mokyklose)
sukūrimas
• Atviros informavimo, konsultavimo ir
orientavimo sistemos turinio ir
palaikymo pl÷tot÷
• Su mokiniais dirbančių profesinio
orientavimo specialistų kvalifikacijos
tobulinimas
• Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių
ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir
įdiegimas
• Profesinių mokyklų mokinių ugdymo
karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas
• Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo
karjerai modelio ir karjeros steb÷senos
modelių sukūrimas, pl÷tot÷ ir įdiegimas
• Su studentais dirbančių profesinio
orientavimo specialistų kvalifikacijos
tobulinimas
• Profesinio orientavimo priemonių
švietimo sistemos dalyviams
(aukštosiose mokyklose) sukūrimas

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

124.400.000

105.740.000

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

8
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
1.2 prioritetas.
Mokymasis
visą gyvenimą

2
Švietimo
paslaugų
sistemos
prieinamumo
didinimas
specialiųjų
poreikių
asmenims
(mokiniams ir
kt.) ir
švietimo
pagalbos
specialistams,
ypač
grindžiamų
informacin÷mis ir
Komunijacin÷mis
technologijom
is (VP1-2.3ŠMM-05-K)
Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
mobilumo ir
studentų
mokslinių
darbų
skatinimas
(VP1-3.1ŠMM-01-V)

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

3
• Kvalifikuotų mokyklų psichologų
rengimas aukštosiose mokyklose,
vykdančiose specialistų
perkvalifikavimo programas
• Inkliuzijos technologijų teikimo
paslaugų sistemos sukūrimas ir
įdiegimas
• Įvairius žmonių poreikius atitinkančių
studijų organizavimo būdų diegimas
aukštosiose mokyklose

4
45.094.118

5
38.330.000

• Podoktorantūrin÷s stažuot÷s:
podoktorantūrinių stažuočių metu
vykdomi moksliniai tyrimai vienoje
arba keliose mokslo srityse; podaktaro
studijos (ypač socialinių ir
humanitarinių mokslų srityse), kurios
apima tyr÷jo (mokslinę), d÷stytojo
(pedagoginę) ir vadovo (vadybinę)
akademines kompetencijas
• Mokslininkų iš užsienio trumpi vizitai
į mokslo ir studijų institucijas, siekiant
sustiprinti mokslinius ryšius
• Studentų mokslinių darbų skatinimas:
trumpi moksliniai tyrimai, stažuot÷s,

51.078.933

43.417.093

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
ne

taip

taip

taip

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

taip

taip

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

ne

10
7

11

taip

7

7.3

12

12.1

12.3

43

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos
ir
kompetencijų
tobulinimas
(mokslo
duomenų
baz÷s, e.
dokumentai)
(VP1-3.1ŠMM-02-V)

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Aukštos
kvalifikacijos
specialistų
rengimas
(VP1-3.1ŠMM-03-V)
Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos
ir
kompetencijos
tobulinimas
(VP1-3.1ŠMM-04-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
konferencijos, studijos

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų prieigos
prie periodinių ir kitų mokslo leidinių
duomenų bazių užtikrinimas (duomenų
bazių prenumerata; mokslininkų ir kitų
tyr÷jų, įskaitant bibliotekininkusduomenų bazių administratorius,
mokymas; leidyba)
• Lietuvos mokslo publikacijų
elektroninių dokumentų ir informacijos
apie publikacijas kaupimas, analiz÷ ir
sklaida (tarptautin÷s mokslin÷s
duomenų baz÷s ,,Lituanistika“ pl÷tra;
Lietuvos humanitarinių ir socialinių
mokslų duomenų archyvas LIDA;
Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių
tinklo LITNET informacin÷s
infrastruktūros sklaida)
• II pakopos studijų programų, susijusių
su žinioms ir mokslui imliais ūkio
subsektoriais, įgyvendinimas

73.800.000

• Doktorantūros ir rezidentūros
programų kūrimas, atnaujinimas ir
įgyvendinimas
• Neformalus mokslininkų ir kitų tyr÷jų
ugdymas: mokslininkų ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos ir kompetencijos
tobulinimas pagal pagrindinių ir
profesinių geb÷jimų poreikius

55.411.765

62.730.000

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

7

taip

37.260.000

31.671.000

taip

ne

taip

47.100.000

taip

taip

taip

7.3

ne

taip

ne

taip

taip

ne

7

7.3

12

12.3

7

7.3

12

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

1

2

3

4

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų

MTTP kokyb÷
ir ekspertų
rengimas
(VP1-3.1ŠMM-06-V)

• Mokslo ir studijų įstaigų asociacijų
arba kitų organizacijų (įskaitant
organizacijas, kurių uždaviniai yra
integruotų mokslo, studijų ir verslo
centrų (sl÷nių) pl÷tros programų
įgyvendinimas arba nacionalinių
kompleksinių programų ar nacionalinių
technologinių platformų
koordinavimas, arba mokslo ir studijų
institucijų jungimosi ir integracijos
koordinavimas), mokslininkų ir kitų
tyr÷jų organizacijų veiklos stiprinimas:
vietinio ir tarptautinio
bendradarbiavimo stiprinimas ir
koordinavimas, tematinių ir
partneryst÷s tinklų skatinimas (įskaitant
keitimąsi geros praktikos pavyzdžiais),
institucinių geb÷jimų stiprinimas,
darbuotojų ugdymas (įskaitant
konsultavimą), viešojo pobūdžio
informacinių portalų ir duomenų bazių
ar jų turinio informacinis palaikymas,
galimybių studijos (tyrimai)
• Lietuvos mokslininkų mobilumo
centro veiklos pl÷tojimas
• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų geb÷jimų
dalyvauti tarptautin÷se mokslinių
tyrimų programose ugdymas

Parama
mokslininkų ir
kitų tyr÷jų

• Konkursinis Lietuvos tarptautinio
lygio mokslininkų finansavimas
(„grantas“)

MTTP
tematinių
tinklų,
asociacijų
veiklos
stiprinimas
(VP1-3.1ŠMM-05-K)

21.517.647

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

5

6

7

18.290.000

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

7

taip
taip
taip

4.623.529

3.930.000

taip

taip
120.234.000

102.198.900

taip

7.2
7.3

taip

taip

taip

taip

taip
taip

taip

7.1

taip

12

12.1

7

7.3

12

12.3

7

7.3
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
stiprinimas

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Veiksmų
programos
priemon÷
2
mokslinei
veiklai
(visuotin÷
dotacija)
(VP1-3.1ŠMM-07-V)
Mokslo ir
studijų būkl÷s
tyrimai (VP13.1-ŠMM-08V)

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Mokslininkų
ir kitų tyr÷jų
ugdymas ir
mobilumo
skatinimas
nacionalin÷se
kompleksin÷s
e programose
(VP1-3.1ŠMM-09-V)

1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

Valstyb÷s
pagalba
aukštos
kvalifikacijos
darbuotojų
įdarbinimui
įmon÷se
(VP1-3.2ŠMM-01-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Konkursinis finansavimas („grantas“)
aukšto lygio mokslininkams pritraukti ir
reintegruoti

• Nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo ir
studijų būkl÷s moksliniai tyrimai
(įskaitant galimybių studijas, susijusias
su mokslo ir studijų sistemos
žmogiškaisiais ištekliais arba institucijų
pertvarka, tinklo optimizavimu)
• Doktorantūros, rezidentūros studijų
programų studijų kryptyse kūrimas ir
įgyvendinimas
• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos tobulinimas ir
kompetencijų ugdymas, mobilumo
skatinimas pagal bendrųjų ir specialiųjų
geb÷jimų poreikius

• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų, mokslinių
tyrimų ir technologin÷s pl÷tros
techninių darbuotojų ir jiems prilyginto
personalo įdarbinimas labai mažose,
mažose ir vidutin÷se žinioms ir mokslui
imliose įmon÷se (įskaitant privataus
juridinio asmens statusą turinčius
mokslinių tyrimų institutus)

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7
taip

8.624.000

7.330.400

taip

taip

taip

53.377.000

45.370.450

taip

31.690.000

taip

taip

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

taip

taip

taip

taip

63.380.000

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

taip

taip

taip

ne

taip

taip

ne

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

10
12

11
12.3

7

7.3

12

12.3

7

7.3

12

12.3

7

7.3

12

12.3
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Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
1.3 prioritetas.
Tyr÷jų
geb÷jimų
stiprinimas

3
• Mokytojui ir mokiniui (jaunajam
tyr÷jui) lengvai pasiekiamos
informavimo sistemos inicijavimas,
sukūrimas ir pl÷tojimas, pagalba
mokytojui – jaunojo tyr÷jo vadovui,
nacionalinio neformaliojo jaunųjų
tyr÷jų jud÷jimo inicijavimas ir
pl÷tojimas; gabių mokinių skatinimas
(neformalusis švietimas) įsitraukti į
mokslo tiriamąją veiklą
• Mokymo poreikių analiz÷
• Mokymo programų ir lektorių
rengimas
• Mokymo medžiagos atnaujinimas ir
(ar) rengimas, leidyba
• Mokymo priemonių įsigijimas
• Įvairių mokymo ir mokymosi formų
kūrimas ir įgyvendinimas
• Mokymo organizavimas

4
16.147.059

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

2
Žinių apie
mokslą ir
technologijas
gilinimas ir
sklaida tarp
moksleivių ir
jaunimo bei
lyčių lygyb÷s
(VP1-3.2ŠMM-02-V)
Valstyb÷s
institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas
(VP1-4.1VRM-03-V)

80.211.765

68.180.000

taip

ne

ne

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

Savivaldybių
institucijų ir
įstaigų
dirbančiųjų
kvalifikacijos
tobulinimas
(VP1-4.1VRM-04-R)

• Mokymo poreikių analiz÷
• Mokymo programų ir lektorių
rengimas
• Mokymo medžiagos atnaujinimas ir
(ar) rengimas, leidyba
• Mokymo priemonių įsigijimas
• Įvairių mokymo ir mokymosi formų
kūrimas ir įgyvendinimas
• Mokymo organizavimas

25.882.353

22.000.000

taip

ne

1.4 prioritetas.
Administracin

Tarpinstitucin
is

• Bendri Lietuvos valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų

36.470.588

31.000.000

taip

taip

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt
5
13.725.000

taip

ne

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

10
7

7.3

12

12.3

ne

6

6.1

ne

ne

6

6.1

taip

taip

6

6.1

ne

taip

11

47

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

2
bendradarbiav
imas,
valstyb÷s
tarnautojų
mobilumas
(VP1-4.1VRM-05-K)

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir

Viešojo ir
privataus
sektorių
partneryst÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
projektai, skirti naujų tarpinstitucinio
bendradarbiavimo formų, būdų ir
mechanizmų kūrimui, testavimui
(bandomieji projektai) ir
įgyvendinimui. Taip pat bendra
valstyb÷s ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų veikla, siekiant jų strateginių
tikslų ir geresnio viešojo
administravimo paslaugų teikimo
• Bendri Lietuvos valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų bei įstaigų ir
atitinkamų ES valstybių narių
institucijų tiriamieji darbai, teis÷s aktų
analizių ir rekomendacijų d÷l jų
tobulinimo ar įgyvendinimo rengimas,
keitimasis gerąja praktika, seminarų ir
konferencijų organizavimas
• Stažuočių (komandiruočių), siekiant
valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos ar
įstaigos strateginių tikslų ir geresnio
viešojo administravimo paslaugų
teikimo, organizavimas giminingose
Lietuvos ir (ar) ES valstyb÷s nar÷s
institucijose ir įstaigose
• Mokymas, remiamas tiek, kiek jo
reikia projekto rezultatams pasiekti
• Prielaidų sukurti palankią teisinę
aplinką viešojo ir privataus sektorių
partneryst÷s proceso išvystymui
valstyb÷je sudarymas

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

9

10

6.4

taip

5.882.353

5.000.000

taip

taip

11
6.2

taip
taip

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

6.5

taip

8

8.7

taip

15

15.3

7

7.1

ne

ne
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

Veiksmų
programos
priemon÷
2
(VP1-4.1VRM-06-V)

Bendradarbia
vimo tarp
valstybinio ir
nevyriausybin
io sektorių
skatinimas
(VP1-4.1VRM-07-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Metodin÷ ir konsultacin÷ pagalba
rengiant ir įgyvendinant partneryst÷s
projektus: veiklos vadovų/gairių,
rekomendacijų, kitų dokumentų,
susijusių su viešojo ir privataus sektorių
partneryst÷s proceso tobulinimu ir
išvystymu, rengimas, standartizavimas,
atskiro padalinio, teiksiančio metodinę
ir konsultacinę pagalbą viešojo ir
privataus sektorių subjektams,
identifikuojant, parengiant ir
įgyvendinant partneryst÷s projektus,
įsteigimas
• Keitimasis gerąja viešojo ir privataus
sektorių partneryst÷s projektų
parengimo ir įgyvendinimo praktika,
nacionalin÷s ir tarptautin÷s gerosios
patirties sklaida
• Valstyb÷s institucijų ir įstaigų
dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas,
skirtas šios priemon÷s veikloms
įgyvendinti
• Iniciatyvos ir priemon÷s, skirtos
bendradarbiavimui tarp valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų,
pl÷tojant jaunimo politiką regionuose,
užtikrinti ir didinti asocijuotų jaunimo
organizacijų struktūrų ir jaunimo
reikalų tarybų veiklos efektyvumą
• Teis÷s aktų projektų, analizių ir
rekomendacijų d÷l jų tobulinimo
rengimas
• Tarpžinybinis ir tarpsektorinis
bendradarbiavimas, pl÷tojant jaunimo
politiką savivaldyb÷se
• Bendradarbiavimo principų diegimo

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

9

10

7.3

ne

14.235.932

12.100.542

taip

7.4

ne

taip

taip

taip

11
7.2

ne
taip

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

8

8.1

12

12.11

12.12
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravimo
efektyvumo
didinimas
1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

Teritorijų
planavimas
(VP1-4.2VRM-04-R)

Viešųjų
paslaugų
kokyb÷s
iniciatyvos
(VP1-4.3VRM-01-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
skatinimo priemon÷s, skirtos pasidalyti
patirtimi arba perimti gerosios praktikos
pavyzdžius
• Metodin÷s ir informacin÷s medžiagos
parengimas ir sklaida
• Gerosios praktikos sklaida,
konferencijų, seminarų, organizavimas
ir dalyvavimas juose
• Jaunimo politikos savivaldyb÷se
kokyb÷s vertinimo sistemos rengimo ir
įgyvendinimo veiklos
• Studijos ir tyrimai, reikalingi
priemon÷s remiamoms veikloms
vykdyti
• Mokymas ir kvalifikacijos
tobulinimas, remiami tiek, kiek jų reikia
priemon÷s veikloms įgyvendinti
• Bendrųjų planų rengimas
• Detaliųjų planų rengimas
• Specialiųjų planų rengimas

• Šiuolaikinių paslaugų teikimo metodų
(modelių) diegimas viešojo
administravimo institucijose/įstaigose,
analiz÷ ir sklaida
• Kokyb÷s vadybos modelių ir sistemų
diegimas ir sertifikavimas viešojo
administravimo institucijose/įstaigose
(kokyb÷s vadybos modelių diegimas,

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

84.705.882

72.000.000

ne

ne

ne

ne

2

2.1

94.623.529

80.430.000

taip

taip

taip

taip

6

6.1

taip

6.2

taip

6.3

taip

6.4
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

Viešųjų
politikų
reformų
skatinimas
(VP1-4.3VRM-02-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
sertifikavimas, konsultavimo, mokymo
paslaugos ir kita)
• Kokyb÷s vadybos metodų taikymo
Lietuvos viešojo administravimo
institucijose/įstaigose steb÷senos
atlikimas
• Piliečių aptarnavimo valstyb÷s ir
savivaldybių institucijose ir įstaigose
gerinimas (tyrimų, apklausų atlikimas,
metodin÷s medžiagos rengimas ir kita)
• „Vieno langelio“ principo
įgyvendinimas
• Galimybių studijų, tyrimų, situacijos
analizių, metodikų, rekomendacijų,
skirtų privačių įdarbinimo agentūrų
paslaugų teikimo reformai įgyvendinti,
rengimas
• Privačių įdarbinimo agentūrų
licencijavimo ar atestavimo sistemos
sukūrimas ir įdiegimas
• Keitimasis patirtimi su kitų ES
valstybių narių užimtumo politiką
įgyvendinančiomis institucijomis,
seminarų ir pažintinių vizitų
organizavimas
• Galimų darbo rinkos sistemos
valdymo modelių parengimas ir
diegimas
• Socialinių paslaugų licencijavimo
informacin÷s sistemos sukūrimas ir
įdiegimas
• Keitimasis gerąja praktika su kitų ES
valstybių narių socialinių paslaugų
kokyb÷s vertinimą, priežiūrą ir kontrolę
vykdančiomis institucijomis, kuriant ir

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

91.941.176

78.150.000

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

9

10

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)
11
6.5

ne

8
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

1.4 prioritetas.
Administracin
ių geb÷jimų
stiprinimas ir
viešojo
administravim
o efektyvumo
didinimas

Ekonomin÷s
veiklos
reglamentavi
mo
tobulinimas,
kita verslo
aplinka (VP14.3-VRM-03V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
pl÷tojant socialinių paslaugų
licencijavimo sistemą
• Rekomendacijų teis÷s aktų peržiūrai
pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos
2006/123/EB d÷l paslaugų vidaus
rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36)
reikalavimus parengimas ir valstyb÷s
tarnautojų mokymas, kaip naudotis
rekomendacijomis
• Pasirengimas dalyvauti ES vidaus
rinkos informacin÷je sistemoje ir su tuo
susijęs mokymas

Ekonomikos augimo veiksmų programa
2.1 prioritetas. Aukšto lygio
• Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų
Ūkio
mokslinių
ir kompetencijų centrų materialin÷s
konkurencing
tyrimų centrų
baz÷s, technologin÷s ir informacin÷s
umui ir
ir
infrastruktūros (įrangos, komunikacinių
ekonomikos
kompetencijos priemonių) atnaujinimas
augimui skirti
centrų
• Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų
moksliniai
pl÷tojimas
ir kompetencijų centrų technologin÷s ir
tyrimai ir
(VP2-1.1informacin÷s infrastruktūros (įrangos,
technologin÷
ŠMM-02-V)
komunikacinių priemonių) kūrimas ir
pl÷tra
mokslinių tyrimų vykdymas
2.1 prioritetas. Nacionalinio
• Nacionalinio atviros prieigos
Ūkio
atviros
mokslin÷s komunikacijos ir
konkurencing
prieigos
informacijos centro kūrimas: centro
umui ir
mokslin÷s
veiklai reikalingų pastatų statyba,
ekonomikos
komunikacijo
rekonstrukcija ir įrengimas, centro
augimui skirti
s ir
veiklai reikalingos įrangos įsigijimas,

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

5.882.353

29.932.901

5.000.000

25.442.966

taip

taip

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

6

taip

6.4

taip

6.5

ne

ne

7

ne

99.999.970

84.999.975

taip
taip

ne

6.1

ne
ne

7.3

7.5

ne

7

7.5

12

12.1
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

2
informacijos
centro
kūrimas
(VP2-1.1ŠMM-03-V)
Bendrosios
mokslo ir
studijų
infrastruktūro
s stiprinimas
(VP2-1.1ŠMM-04-V)

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra
2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai

Infrastruktūro
s, skirtos žinių
apie
mokslinius
tyrimus,
technologijas
ir inovacijas
gilinimui ir
sklaidai,
kūrimas
(VP2-1.1ŠMM-05-V)
Intelektas LT
(VP2-1.3ŪM-02-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
informacin÷s infrastruktūros kūrimas

• Studijų infrastruktūros, reikalingos
mokslui imliems ūkio subsektoriams,
kūrimas
• Mokslinių tyrimų ir technologin÷s
pl÷tros (MTTP) veiklai vykdyti skirtos
bendrosios, technologin÷s ir
informacin÷s infrastruktūros kūrimas,
atnaujinimas, optimizavimas ir
restruktūrizavimas
• Infrastruktūros, skirtos žinioms apie
tyrimus, technologijas, inovacijas
tobulinti ir skleisti moksleiviams ir
jaunimui, kūrimas

• MTTP veikla, nenumatant
finansavimo su MTTP susijusioms
pradin÷ms investicijoms

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

911.361.893

774.657.609

taip

taip

taip

3.941.000

334.985

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

7.3

taip

7.4

taip

7.5

taip

ne

7

taip

12

12.1

ne

7

7.5

taip

7

7.3

taip

344.827.586

200.000.000

taip

taip

taip

taip

7.5
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

2

3

4

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

Intelektas LT
+ (VP2-1.3ŪM-03-K)

• Įmonių pradin÷s investicijos, kuriomis
kuriama naujos įmon÷s ir (ar) kuriama
ar plečiama esamos įmon÷s MTTP
infrastruktūra

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

Inoklaster LT
(VP2-1.4ŪM-01-K)

• Tyrimai, kurių reikia klasteriui pl÷toti
• Klasterio rinkodaros, skirtos naujiems
klasterio nariams pritraukimas
• Klasterio bendro naudojimo (atviros
prieigos) infrastruktūros valdymas ar
administravimas
• Mokymo programų, seminarų ir
konferencijų rengimas siekiant skatinti
klasterio narius keistis žiniomis,
patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio
vidinius ir išorinius bendradarbiavimo
ryšius

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai

Inoklaster LT
+
(VP2-1.4ŪM-02-K)

• Klasterio mokymo ir tyrimų centro
infrastruktūra
• Klasterio bendro naudojimo (atviros
prieigos) MTTP infrastruktūra
(laboratorijos, bandymų patalpos ir
panašiai)

1
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

590.398.712

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

5

6

7

324.732.621

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

7

taip

7.3

7.5

53.406.000

26.703.000

taip

taip

taip

taip

7

7.1

320.608.000

160.304.000

taip

taip

taip
taip

taip

7

7.3
7.1
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

2

3

4

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra

Inogeb LT-1
(VP2-1.4ŪM-03-K)

• Modernių technologijų ir inovacijų
populiarinimas, visuomen÷s, ypač
jaunimo, kūrybiškumo ugdymas,
inovacijų partneryst÷s skatinimas,
inovacijų paramos paslaugų paklausos
didinimas
• Inovacijų paramos paslaugų, skirtų
konkretiems naudos gav÷jams, teikimas

32.612.000

32.612.000

taip

taip

taip
taip
taip

taip

7

7.3
7.1
7.3

2.1 prioritetas.
Ūkio
konkurencing
umui ir
ekonomikos
augimui skirti
moksliniai
tyrimai ir
technologin÷
pl÷tra
2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo

Inogeb LT-2
(VP2-1.4ŪM-04-V)

• Investicijos, skirtos mokslo ir (ar)
technologijų parkų (pagal Tarptautin÷s
mokslo parkų asociacijos (International
Association of Science Parks)
pateikiamą sampratą) infrastruktūros
objektams: technologijų verslo
inkubatoriams ir jų atviros prieigos
MTTP laboratorijoms ir panašiems
objektams statyti ar rekonstruoti ir
įrengti
• Įmonių (ne mažiau kaip 70 procentų
l÷šų skirti mažų ir vidutinių įmonių
projektams finansuoti), išskyrus labai

132.142.857

81.538.000

taip

taip

taip

taip

7

7.4

Lyderis LT
VP2-2.1-ŪM01-K

taip

816.400.000

408.200.000

taip

ne

taip
taip

7.5

ne

12
8

12.1
8.3
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

Veiksmų
programos
priemon÷
2

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
mažas įmones, investicijos į materialųjį,
išskyrus pastatų ir kitų statinių
įsigijimą, statybą, rekonstravimą,
remontą, ir nematerialųjį turtą, susijusį
su naujų gamybos technologinių linijų
įsigijimu ir įdiegimu, esamų gamybos
technologinių linijų modernizavimu,
įmon÷s vidinių inžinerinių tinklų, kurių
reikia naujoms gamybos
technologin÷ms linijoms diegti ar
esamoms modernizuoti, įrengimu

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

E-verslas LT
(VP2-2.1ŪM-02-K)

• Įmon÷s investicijos į materialųjį ir
nematerialųjį turtą, kurio reikia
elektroninio verslo diegimo projektui
toje įmon÷je įgyvendinti, taip pat
projektui įgyvendinti būtinoms išorinių
konsultantų paslaugoms įsigyti

200.000.000

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

Procesas LT
(VP2-2.1ŪM-03-K)

• Įmonių išorinių konsultavimo
paslaugų, kurių reikia šiuolaikiškiems
vadybos metodams ar valdymo
sistemoms, išskyrus personalo valdymo
sistemas, toje įmon÷je diegti, įsigijimo
išlaidos; neremiamos investicijos į
materialųjį ir nematerialųjį turtą

100.000.000

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo

Naujos
galimyb÷s
(VP2-2.1ŪM-04-K)

• Įmon÷s produkcijos eksporto pl÷tros
strategijos parengimas
• Įmonę dominančių užsienio rinkų
tyrimai ir informacijos apie jų dalyvius
įsigijimas

142.857.142

100.000.000

taip

ne

taip

50.000.000

taip

taip

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

taip

ne

taip

100.000.000

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

ne

ne

taip

taip

taip

taip

7

7.3

8

8.3

7

7.3

8

8.3

7

7.1
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
aplinkos
gerinimas

Veiksmų
programos
priemon÷
2

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas
2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

INVEST LT+
(VP2-2.1ŪM-05-V)

2.2 prioritetas.
Verslo

Asistentas-3
(VP2-2.2-

ASISTENTA
S-2 (VP2-2.2ŪM-02-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Rinkodaros medžiagos, galinčios
įmonę padaryti žinomesnę užsienio
rinkose, parengimas
• Įmon÷s ir jos produkcijos pristatymas
užsienyje vykstančiose parodose,
prekybos mug÷se ir panašiai
• Gaminių sertifikavimas
• Eksporto rinkodaros specialistų
įdarbinimas įmon÷je
• Tiesiogin÷s užsienio investicijos į
didel÷s prid÷tin÷s vert÷s gamybos ir (ar)
didel÷s prid÷tin÷s vert÷s paslaugų
verslo pradžią ir pl÷trą

• Investicijos į menų inkubatorių
pastatų statybą, rekonstravimą ir
įrengimą. Menų inkubatorius –tai pelno
nesiekiantis viešasis juridinis asmuo,
kurio veiklos tikslas – naudojantis
turima infrastruktūra (patalpos, įranga ir
panašiai), sutelkti įvairių rūšių meno
kūr÷jus, jų grupes ir su menu susijusius
verslus (kūrybin÷ industrija)
pl÷tojančius asmenis vienoje erdv÷je ir
taip sudaryti sąlygas menininkams kurti
ir pristatyti publikai savo darbus,
prad÷ti nuosavą verslą, pl÷toti su menu
susijusius verslus, skatinti bendruomenę
aktyviau dalyvauti kultūriniame
gyvenime, prisid÷ti prie kultūros
paveldo išsaugojimo
• Tiesioginių užsienio investicijų
skatinimas: tikslinių regionų ar šalių

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

111.561.250

55.780.625

taip

taip

taip

taip

7

7.1

70.588.235

60.000.000

taip

ne

taip

ne

8

8.1

12

12.7

7

7.1

taip

49.571.029

49.571.029

taip

taip

taip

taip

taip
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

2
ŪM-03-V)

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

Kontroliuojan
tieji fondai
(VP2-2.3ŪM-01-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
tiesioginių užsienio investicijų analiz÷,
norinčių investuoti Lietuvoje įmonių
paieška padedant profesionaliems
konsultantams (angl. Lead Generation),
renginių perspektyviems
investuotojams organizavimas ir kita
• Lietuvos ekonominio įvaizdžio
kūrimas
• Ekonomin÷s informacijos teikimas
užsienio ir Lietuvos įmon÷ms
• Kompleksin÷s pramon÷s –
konkurencingumo vertinimo ir
steb÷jimo sistemos, leisiančios įvertinti
pavienių pramon÷s šakų ir įmonių
konkurencingumo būklę, šalinti jam
did÷ti trukdančias kliūtis, – sukūrimas
• Kita Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s nutarimais patvirtintose
programose ir strateginiuose
dokumentuose nustatyta veikla, susijusi
su investicijų, Lietuvos įmonių
tarptautinio konkurencingumo ir
eksporto skatinimu
• Kontroliuojančiųjų fondų įsteigimas ir
šių fondų valdomų finansų inžinerijos
priemonių, kuriomis bus pagerintas
SVV subjektų pri÷jimas prie išorinio
finansavimo šaltinių (pavyzdžiui,
kreditų teikimas SVV subjektams,
rizikos kapitalo fondų investicijos į
ankstyvosios vystymosi ir (ar) augimo
stadijos labai mažas, mažas ir vidutines
įmones, kurios turi didelį augimo
potencialą, kitos grąžintinos finansin÷s
paramos priemon÷s, kurios mažintų
finansų rinkos pasiūlos ir paklausos

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

1.200.000.000

925.000.000

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

8

8.1
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

3

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

trūkumus)

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

Dalinis
palūkanų
kompensavim
as(VP2-2.3ŪM-02-V)

2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

Garantijų
fondas (VP22.3-ŪM-03V)

• Garantuotų paskolų palūkanų už SVV
subjektų imamas paskolas dalinis
kompensavimas tiems SVV subjektams,
kurie yra gavę Lietuvos Respublikos
Vyriausyb÷s įsteigtos garantijų
institucijos uždarosios akcin÷s
bendrov÷s „Investicijų ir verslo
garantijos“ garantiją už paskolą ir nuo
2008 m. gruodžio 1 d. iki 2015 metų
pabaigos mok÷s palūkanas
• Palūkanų, mokamų pagal garantuotas
lizingo (finansin÷s nuomos) sutartis,
dalinis kompensavimas tiems SVV
subjektams, kurie yra gavę Lietuvos
Respublikos Vyriausyb÷s įsteigtos
garantijų institucijos uždarosios akcin÷s
bendrov÷s „Investicijų ir verslo
garantijos“ garantijas už lizingo
(finansin÷s nuomos) sutartyse nustatytų
įsipareigojimų įvykdymą ir 2009–2015
metais mok÷s palūkanas
• Finansų inžinerijos priemon÷s –
garantijų fondo – įgyvendinimas
(prisiimant dalį garantijų išmokų rizikos
d÷l Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
įsteigtos garantijų institucijos suteiktų
garantijų finansų įstaigoms už SVV
subjektų įsipareigojimų vykdymą)

104.000.000

104.000.000

taip

ne

taip

ne

8

8.1

129.000.000

129.000.000

taip

ne

taip

ne

8

8.1
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
2.2 prioritetas.
Verslo
produktyvumo
didinimas ir
verslo
aplinkos
gerinimas

2
INVEST LT
(VP2-2.4ŪM-01-V)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Elektronin÷s
valdžios
paslaugos
(VP2-3.1IVPK-01-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Investicijos į kuriamo ar pl÷tojamo
pramoninio parko inžinerinius tinklus ir
susisiekimo komunikacijas (taip pat į jų
nutiesimą iki pramoninio parko
teritorijos ar pavienių pramoninio parko
sklypų)
• Pramoninio parko rinkodaros ir šalies
verslo sąlygų įvaizdžio gerinimo
veiklos, papildančios investicinį
projektą
• Veiksmai, susiję su kūrimu
interaktyvių elektroninių viešojo
sektoriaus paslaugų, patenkančių į ES
programiniuose dokumentuose
numatytą pagrindinių viešųjų paslaugų
grupių sąrašą, pateiktą Elektronin÷s
valdžios koncepcijoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2002 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr.
2115 (Žin., 2003, Nr. 2-54), išskyrus
paslaugų grupę „Interaktyvios gydytojų
konsultacijos ir registracija
poliklinikose“, kuri bus remiama pagal
prioriteto „Informacin÷ visuomen÷
visiems“ VP2-3.1-IVPK-10-V
priemonę „Elektronin÷s sveikatos
paslaugos“ ir VP2-3.1-IVPK-11-R
priemonę „Elektronin÷s sveikatos
paslaugos: regionai“
• Veiksmai, susiję su valstyb÷s
biudžetinių įstaigų ir valstyb÷s įmonių
teikiamų ir administruojamų
interaktyvių elektroninių paslaugų,
skirtų gyventojams ir verslo įmon÷ms,
išskyrus paslaugas, patenkančias į ES
programiniuose dokumentuose

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

4
143.631.140

5
109.219.375

197.490.379

167.866.822

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

taip

ne

taip

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

taip

10
8

ne

6

11

6.1

taip

6.2

taip

6.3

taip

6.7

taip
ne

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

6.8
15

15.2
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Elektronin÷
demokratija
(VP2-3.1IVPK-02-V)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Intelektualios
valdymo
sistemos
(VP2-3.1IVPK-03-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
numatytą pagrindinių viešųjų paslaugų
grupių sąrašą, kūrimu
• Veiksmai, skirti informacinių ir ryšių
technologijų projektams, didinantiems
viešojo administravimo sektoriaus
veiklos skaidrumą, atskaitomybę,
sprendimų pri÷mimo kokybę,
stiprinantiems bendruomeniškumą ir
naujas politin÷s raiškos formas, rengti
• Veiksmai, susiję su IT projektų, kurie
kuria elektronines paslaugas
gyventojams ar verslui arba verslo
infrastruktūrą, sudarančią visiems
verslo subjektams vienodas galimybes
ja naudotis, įgyvendinimu:taikant
naujausias informacines technologijas
(IT), geografines informacijos sistemas
(GIS), globalin÷s pad÷ties nustatymo
(GPS) sistemas ir kitas naujausias
technologijas, kurti ir pl÷toti
intelektualias valdymo sistemas –
transporto (eismo valdymo, keleivių
informavimo, navigacijos), civilin÷s
saugos (greitojo reagavimo tarnybų,
saugumo užtikrinimo, ekstremalių
situacijų valdymo), geodezijos
(horizontalaus ir vertikalaus pagrindo
valdymo), inžinerinių komunikacijų ir
aplinkos (aplinkos steb÷senos, teritorijų
planavimo, aplinkos kokyb÷s valdymo)

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

19.505.223

16.579.440

taip

ne

taip

ne

6

6.3

100.526.113

85.447.196

taip

taip

taip

taip

7

7.3

11

11.2

taip

taip

taip

11.5
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

2
Lietuvos
kultūra
informacin÷je
visuomen÷je
(VP2-3.1IVPK-04-V)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Elektronin÷
demokratija:
regionai
(VP2-3.1IVPK-05-R)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Sąveikumas
(VP2-3.1IVPK-06-V)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Elektroninio
mokymosi
paslaugos
(VP2-3.1IVPK-07-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

16.579.440

taip

ne

25.079.439

taip

taip

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

3
• Veiksmai, skirti skaitmeninti Lietuvos
kultūros paveldo objektus, svarbiausius
istorijos ir visuomen÷s gyvenimo
reiškinius, meno ir literatūros kūrinius
ir sudaryti galimybę visiems norintiems
nemokamai, lengvai ir patogiai pasiekti
suskaitmenintą medžiagą internete
• Veiksmai, skirti informacinių ir ryšių
technologijų sprendimams,
didinantiems viešojo administravimo
sektoriaus veiklos skaidrumą,
atskaitomybę, sprendimų pri÷mimo
kokybę, stiprinantiems
bendruomeniškumą ir naujas politin÷s
raiškos formas, kurti

4
50.000.000

5
42.500.000

19.505.223

• Metodinių ir technologinių sprendimų,
skirtų užtikrinti valstyb÷s biudžetinių
įstaigų informacinių sistemų ir registrų
bei kadastrų organizacinį, techninį ir
semantinį sąveikumą, diegti
standartizuotą, atviraisiais standartais ir
atviraisiais formatais grįstą duomenų
apsikeitimo modelį, kurti bendrą
elektroninių dokumentų infrastruktūrą,
kūrimas.
• Veiksmai, susiję su elektronin÷s
neformalaus suaugusiųjų švietimo
mokymosi programų ir objektų
saugyklos ir nemokamos elektronin÷s
prieigos prie jos kūrimu, kitų
elektroninio mokymosi paslaugų ir
virtualios mokymosi aplinkos pl÷tra

29.505.222

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ne

10
12

11
12.7

taip

ne

6

6.3

ne

ne

6

6.1

ne
taip

28.763.056

24.448.598

taip

ne

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

6.2

ne

8

taip

15

taip

ne

12

8.7

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Veiksmų
programos
priemon÷
2
Elektronin÷s
valdžios
paslaugos:
regionai
(VP2-3.1IVPK-08-R)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

10.505.000

8.929.250

taip

ne

taip

ne

12

12.10

75.095.111

63.830.844

taip
ne

ne

taip
taip

ne
taip

7
12

7.4

32.183.618

27.356.075

ne

ne

taip

taip

12

Skaitmenin÷s
televizijos
pl÷tros
skatinimas
(VP2-3.1IVPK-09-V)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Elektronin÷s
sveikatos
paslaugos
(VP2-3.1IVPK-10-V)

• Elektroninių sprendimų, skirtų
informacijai apie skaitmenin÷s
televizijos savybes ir diegimo procesą
Lietuvoje skleisti, kūrimas
• Programos, nustatančios informavimo
apie skaitmeninę televiziją ir jos
viešinimo principus, tikslus, uždavinius
ir jos įgyvendinimo priemones,
rengimas
• Informavimo ir viešinimo priemonių,
skirtų skaitmeninei televizijai Lietuvoje
populiarinti, kūrimas ir įgyvendinimas
• Tyrimų, skirtų gyventojų ir verslo
įmonių informuotumui apie
skaitmeninę televiziją įvertinti,
atlikimas
• Veiksmai, susiję su elektroninių
paslaugų, skirtų gyventojams ir
pacientams, ir jų teikimui reikalingų
priemonių kūrimu sveikatos priežiūros
srityje

2.3 prioritetas.

Elektronin÷s

• Veiksmai, susiję su elektroninių

ne

ne

10
6

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

4
65.830.126

taip

9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

3
• Veiksmai, susiję su savivaldybių
administracijų teikiamų ir
administruojamų interaktyvių
elektroninių paslaugų, skirtų
gyventojams ir verslo įmon÷ms, kūrimu
(išskyrus sveikatos apsaugos paslaugas,
kurios bus remiamos pagal prioriteto
„Informacin÷ visuomen÷ visiems“
įgyvendinimo priemonę „Elektronin÷s
sveikatos paslaugos: regionai“)

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

5
55.955.607

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

11
6.1

taip

6.2

taip

6.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

1
Informacin÷
visuomen÷
visiems

2
sveikatos
paslaugos:
regionai
(VP2-3.1IVPK-11-R)

3
paslaugų, skirtų šalies regionų
gyventojams ir pacientams, ir jų
teikimui reikalingų priemonių
(pavyzdžiui, ligoninių informacinių
sistemų) kūrimu sveikatos priežiūros
srityje

2.3 prioritetas.
Informacin÷
visuomen÷
visiems

Plačiajuosčiai
elektroninių
ryšių tinklai
(VP2-3.2IVPK-01-V)
Elektros
perdavimo
sistemos
modernizavim
as ir pl÷tra
(VP2-4.1ŪM-01-V)
Gamtinių dujų
perdavimo
sistemos
modernizavim
as ir pl÷tra
(VP2-4.1ŪM-02-V)
Elektros
skirstymo
sistemos
modernizavim
as ir pl÷tra
(VP2-4.2ŪM-01-K)

• Plačiajuosčio ryšio infrastruktūros
pl÷tra tik kaimo vietov÷se, kuriose
šiame sektoriuje n÷ra komercinių
iniciatyvų, laikantis atviros prieigos ir
technologinio neutralumo principų
• Elektros perdavimo linijų tiesimas
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
modernizavimas
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
statyba
• Orinių elektros linijų keitimas
kabelin÷mis
• Esamų gamtinių dujų perdavimo
tinklų ir jų priklausinių modernizavimas
• Naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų
ir jų priklausinių statyba

208.900.935

177.565.795

taip

ne

taip

ne

12

12.10

189.937.570

75.975.028

taip

taip

taip

taip

10

10.1

184.366.068

92.183.034

taip

taip

taip

taip

10

10.1

• Elektros perdavimo linijų,
transformatorių pastočių ir skirstyklų
statyba
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
modernizavimas
• Orinių elektros linijų keitimas
kabelin÷mis
• Automatizuotų valdymo, duomenų
rinkimo ir perdavimo, energijos

189.937.570

75.975.028

taip

taip

taip

taip

10

10.1

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

Šilumos
tiekimo
sistemos
modernizavim
as ir pl÷tra
(VP2-4.2ŪM-02-K)
Kelių ir
geležinkelių
tinklo
tobulinimas
gerinant saugų
eismą ir
mažinant
neigiamą
poveikį
aplinkai
(VP2-4.3-SM01-V)
Valstybin÷s
reikšm÷s kelių
ir geležinkelių
infrastruktūro
s techninių
parametrų
gerinimas
(VP2-4.4-SM01-V)
Savivaldos
transporto
infrastruktūros
modernizavim
as ir pl÷tra

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
apskaitos sistemų diegimas
• Susid÷v÷jusių centralizuoto šilumos
tiekimo tinklų keitimas naujais diegiant
naujausias technologijas
• Naujų centralizuoto šilumos tiekimo
tinklų statyba

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

506.500.176

253.250.088

ne

ne

taip

taip

5

5.3

• Eismo saugos inžinerinių priemonių
diegimas;
• Aplinkosaugos priemonių diegimas.

88.116.097

8.755.000

taip

taip

taip

taip

11

11.5

• Žvyrkelių asfaltavimas
• Magistralinių, krašto, rajoninių
automobilių kelių dangos tobulinimas
• Regionin÷s reikšm÷s (jungiamųjų)
geležinkelių linijų pralaidumo
didinimas

1.202.398.476

973.677.400

taip

ne

taip

ne

11

11.5

• Eismo saugos inžinerinių priemonių
diegimas
• Aplinkosaugos priemonių diegimas

503.624.000

428.080.000

taip

ne

taip

ne

11

11.5
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2
(VP2-4.4-SM02-R)
Sąlygų
regioninei
laivybai
gerinimas,
keleivių
aptarnavimo
paj÷gumų
tobulinimas
(VP2-4.5-SM01-V)
Transeuropin÷
s reikšm÷s
automobilių
kelių
infrastruktūro
s pralaidumo
didinimas,
techninių
parametrų
gerinimas
(VP2-5.1-SM01-V)
Transeuropin÷
s reikšm÷s
geležinkelio
linijų
modernizavim
as ir pl÷tra,
reikiamos
infrastruktūro
s sukūrimas
(VP2-5.1-SM02-V)

2.4 prioritetas.
Esmin÷
ekonomin÷
infrastruktūra

2.5 prioritetas.
Transeuropini
ų transporto
tinklų pl÷tra

2.5 prioritetas.
Transeuropini
ų transporto
tinklų pl÷tra

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

3

4

5

6

7

• Vietin÷s ir regionin÷s laivybos
infrastruktūros pl÷tra
• Keleivių aptarnavimo paj÷gumų
tobulinimas
• Laivybos vidaus vandenų keliais
gerinimas

• Transeuropin÷s reikšm÷s automobilių
kelių infrastruktūros techninių
parametrų ir pralaidumo didinimas
• Jungiamųjų kelių tiesimas ir
rekonstravimas

• Naujų geležinkelio linijų tiesimas
• Geležinkelių linijų techninių
parametrų gerinimas
• Tam tikrų geležinkelio ruožų antrųjų
kelių ir aplinkkelių tiesimas
• Geležinkelių eismo valdymo centrų
kūrimas
• Geležinkelių infrastruktūros
diagnostikos sistemų įrengimas

46.200.000

39.270.000

taip

taip

taip

1.184.079.741

1.860.879.968

1.006.467.780

1.581.747.973

taip

taip

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

taip

taip

taip

taip

taip

11

11.5

12

12.5

11

11.1

taip

11.2

taip

11.5

taip

taip

taip

11

11.1

11.2
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ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11
11.5

11

11.2

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

1

2

3

4

2.5 prioritetas.
Transeuropini
ų transporto
tinklų pl÷tra

Krovinių ir
keleivių
aptarnavimo
infrastruktūro
s pl÷tra
Klaip÷dos
valstybiniame
jūrų uoste
(VP2-5.2-SM01-V)

• Klaip÷dos valstybinio jūrų uosto
akvatorijos gilinimas
• Krantinių rekonstravimas ir statyba
• Privažiuojamųjų kelių ir geležinkelių,
keleivių aptarnavimo infrastruktūros
paj÷gumų pl÷tra

557.363.935

Tarptautinių
oro uostų
keleivių
terminalų
išpl÷timas,
skrydžių
saugos ir
aviacijos
saugumo
priemonių
(VP2-5.3-SM01-V)
Saugų eismą
gerinančios
inžinerin÷s
infrastruktūro
s diegimas,
miestų
aplinkkelių
tiesimas
(VP2-5.4-SM01-V)

• Keleivių terminalų modernizavimas ir
pl÷tra
• Oro uostų aerodromų modernizavimas
ir pl÷tra
• Naujų skrydžių saugos ir aviacijos
saugumo priemonių diegimas
• Keleivių tranzito infrastruktūros pl÷tra

195.358.823

166.055.000

taip

taip

taip

taip

11

11.4

• Saugaus eismo inžinerin÷s
infrastruktūros diegimas
• Aplinkosaugos priemonių diegimas
• Miestų ir miestelių aplinkkelių ir
trūkstamų grandžių tarp TEN-T
elementų miestų prieigose tiesimas

647.047.328

526.774.570

taip

taip

taip

taip

11

11.5

2.5 prioritetas.
Transeuropini
ų transporto
tinklų pl÷tra

2.5 prioritetas.
Transeuropini
ų transporto
tinklų pl÷tra

473.759.345

taip

taip

taip

taip

taip

11.3

taip

11.5
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

1
2
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

3

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

Kontroliuojan
tysis fondas
daugiabučiam
s namams
modernizuoti
(VP3-1.1AM-01-V)

• Fondo valdomų finansų inžinerijos
priemonių, kuriomis bus pagerintos
daugiabučių namų modernizavimo
projektų finansavimo sąlygos,
įgyvendinimas

823.280.000

478.000.000

ne

ne

taip

taip

5

5.3

Daugiabučių
namų
modernizavim
o skatinimas
(VP3-1.1AM-02-V)

• Daugiabučių namų modernizavimo
skatinimo priemonių įgyvendinimas
(daugiabučių namų modernizavimo
viešinimas, daugiabučių namų butų
savininkų informavimas ir
konsultavimas, tipinių projektų
parengimas, įgyvendintų projektų
rezultatų monitoringas ir panašiai)

35.294.118

30.000.000

ne

ne

taip

taip

5

5.3
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ne

ne

107.098.809

ne

ne

163.471.047

ne

ne

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

2
Regioninių
ekonomikos
augimo centrų
pl÷tra (VP31.1-VRM-01R)

3
• Miesto viešųjų erdvių pl÷tra
• Esamų pramoninių ir kitų pažeistų
(apleistų) teritorijų regeneracija
• Parama inovatyvioms vietos
gyventojų bendruomen÷s iniciatyvoms

4
488.692.717

5
415.388.809

Probleminių
teritorijų
pl÷tra (VP31.1-VRM-02R)

• Miesto viešosios aplinkos
infrastruktūros gerinimas

125.998.599

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas

Daugiabučių
namų
atnaujinimas
pirmiausia
didinant jų
energijos
vartojimo
efektyvumą
(VP3-1.1VRM-03-R)

• Daugiabučių namų modernizavimas

192.318.879

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

10
5

5.3

11

taip

taip

5

5.3

taip

taip

5

5.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

5

6

7

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

2

3

4

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

Prielaidų
spartesnei
ūkin÷s veiklos
diversifikacija
i kaimo
vietov÷se
sudarymas
(VP3-1.2VRM-01-R)

• Bendruomenin÷s infrastruktūros
gerinimas (viešųjų erdvių pl÷tra viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir
kultūros infrastruktūros sukūrimas,
atnaujinimas)
• Gyvenamosios aplinkos gerinimas
(apšvietimo, šaligatvių, aikščių,
stov÷jimo aikštelių, p÷sčiųjų ir dviračių
takų, privažiuojamųjų kelių įrengimas
ar atnaujinimas)

408.092.717

346.878.809

ne

ne

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

Ekologinio
(pažintinio)
turizmo,
aktyvaus
poilsio ir
sveikatos
gerinimo
infrastruktūro
s kūrimas ir
pl÷tra
(VP3-1.3ŪM-01-V)

165.176.471

140.400.000

taip

ne

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir

Viešųjų
nekilnojamųjų

• Vandens, dviračių, atvirų ir uždarų
slidin÷jimo trasų, p÷sčiųjų takų,
paplūdimių, prieplaukų, poilsio parkų,
stovyklaviečių, poilsio ir atokv÷pio
vietų, poilsio ir sustojimo aikštelių
įrengimas, įskaitant informacijos,
higienos ir kitų statinių ar įrenginių
statybą, rekonstravimą ir remontą
• Viešosios kempingų infrastruktūros
statyba, rekonstravimas ir remontas
• Viešosios kurortų ir kurortinių
teritorijų sanatorijų, kurortų ir
kurortinių teritorijų reabilitacijos
centrų, sveikatos per vandenį ir kitų
sveikatos gerinimo paslaugų
infrastruktūros statyba, rekonstravimas
ir remontas
• Viešųjų nekilnojamųjų kultūros
paveldo objektų tvarkomieji statybos

1
turizmo
pl÷trai

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

ne

12

taip

ne

12

taip

253.764.706

215.700.000

taip

ne

taip

12.5

12.5
12.8

ne

12

12.7
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

2
kultūros
paveldo
objektų
kompleksiškas
pritaikymas
turizmo
reikm÷ms
(VP3-1.3ŪM-02-V)
Turizmo
informacinių
paslaugų ir
infrastruktūro
s pl÷tra ir
turizmo
rinkodaros
skatinimas
(VP3-1.3ŪM-04-V)

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros

Viešosios
turizmo
infrastruktūro
s ir paslaugų
pl÷tra

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
darbai, skirti min÷tus objektus pritaikyti
turizmui
• Viešosios turizmo infrastruktūros
statinių projektavimas

• Nacionalinių turizmo maršrutų,
nacionalinių turizmo trasų ir unikalių
objektų rinkodara
• Įvairių Lietuvos turizmo produktų,
rinkodaros priemonių, atitinkančių
Nacionalin÷s turizmo pl÷tros 2007–
2013 metų programos, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s
2007 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr.
944 (Žin., 2007, Nr. 97-3939; 2008, Nr.
82-3253), nuostatas, įgyvendinimas
• Nacionalin÷s turizmo informacijos
sistemos pl÷tra
• Informacinių stendų ir ženklų
techninių projektų parengimas, jų
įrengimas ir bendros ženklinimo
sistemos diegimas
• Viešosios turizmo infrastruktūros
įrengimas, įskaitant informacijos,
higienos ir kitų statinių ar įrenginių
statybą, rekonstravimą ir remontą
• Viešųjų nekilnojamųjų kultūros

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

22.900.000

22.900.000

taip

taip

taip

taip

12

12.7

82.352.941

70.000.000

taip

ne

taip

ne

12

12.7
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

1
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

2
regionuose
(VP3-1.3ŪM-05-R)

3
paveldo objektų tvarkomieji statybos
darbai, skirti min÷tus objektus pritaikyti
turizmui
• Pirmiau nurodytų viešosios turizmo
infrastruktūros statinių projektavimas
• Įvairių regiono turizmo produktų
rinkodaros priemonių ar veiksmų
įgyvendinimas

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

Turizmo
paslaugų/prod
uktų,
įvairov÷s
pl÷tra ir
turizmo
paslaugų
kokyb÷s
gerinimas
(VP3-1.3ŪM-06-K)

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

Vandens
apsaugos ir
valdymo
priemonių
nustatymas
(VP3-1.4AM-01-V)

• Privačių kultūros paveldo objektų
tvarkomieji statybos darbai, skirti
min÷tus objektus pritaikyti turizmui
• Turistin÷s klas÷s apgyvendinimo
paslaugų infrastruktūros statyba ir
rekonstravimas
• Kurortų ir kurortinių teritorijų
sanatorijų, kurortų ir kurortinių
teritorijų reabilitacijos centrų, sveikatos
per vandenį ir kitų sveikatos gerinimo
paslaugų, konferencijų infrastruktūros
statyba ir rekonstravimas
• Ekologinio (pažintinio), aktyvaus
poilsio turizmo infrastruktūros statyba
ir rekonstravimas
• Nemuno, Ventos, Lielup÷s ir
Dauguvos upių baseinų rajonų valdymo
planų, priemonių programų ir kitų
reikiamų dokumentų vandensaugos
tikslams nustatyti parengimas
• Nemuno, Ventos, Lielup÷s ir
Dauguvos upių baseinų rajonų
preliminarus potvynių rizikos
įvertinimas, potvynių gr÷sm÷s ir rizikos
žem÷lapių, potvynių rizikos valdymo
planų parengimas

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

465.800.000

211.400.000

taip

ne

taip

ne

12

12.8

24.000.000

20.400.000

ne

ne

taip

taip

1

11.5
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

2
Biologin÷s
įvairov÷s ir
kraštovaizdžio
apsauga
(VP3-1.4AM-02-V)

3
• Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo
priemonių vykdymo veiksmų planų ir
sąmatų parengimas, rūšių apsaugos
priemonių įgyvendinimas
• Europos Bendrijos svarbos natūralių
buveinių inventorizavimas ir jų
monitoringo sistemos sukūrimas
• Palankios biologinei įvairovei
(buvein÷ms ir rūšims) apsaugos būkl÷s
nustatymas ir natūralių buveinių
monitoringo sistemos sukūrimas

3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai

Užterštų
teritorijų
poveikio
vertinimas
(VP3-1.4AM-03-V)

• Galinčių būti užterštų teritorijų
inventorizavimas
• Užterštų teritorijų pavojingumo
vertinimas
• Ekogeologinių tyrimų vykdymas

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

4
271.941.176

5
231.150.000

4.250.000

4.250.000

ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

ne

ne

taip

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

10
2

2.3

11

taip

3

3.1
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo
pl÷trai
3.1 prioritetas.
Vietin÷ ir
urbanistin÷
pl÷tra,
kultūros
paveldo ir
gamtos
išsaugojimas
bei
pritaikymas
turizmo

Veiksmų
programos
priemon÷

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

62.996.180

ne

ne

85.650.000

ne

ne

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

2
Vandens
telkinių
būkl÷s
gerinimas
(VP3-1.4AM-04-R)

3
• Vandens telkinių (tarpinių vandenų,
upių ir ežerų) būkl÷s gerinimo
priemonių (valymas ir tvarkymas;
artimo natūraliam hidrologinio režimo
atkūrimas; teršalų prietakos į telkinius
mažinimo priemonių taikymas;
gamtosauginis pakrančių valymas ir
sutvarkymas) įgyvendinimas

4
117.647.059

5
100.000.000

Praeityje
užterštų
teritorijų
tvarkymas
(VP3-1.4AM-06-R)

• Praeityje užterštų teritorijų išvalymas
nuo aplinkai pavojingų medžiagų ir
būkl÷s atkūrimas

74.113.153

Aplinkos
monitoringo,
kontrol÷s ir
prevencijos
stiprinimas
(VP3-1.4AM-07-V)

• Aplinkos oro monitoringo sistemų
atnaujinimas ir stiprinimas
• Vandens kokyb÷s ir hidrologinio
monitoringo sistemos optimizavimas ir
pl÷tra
• Integruotų požeminio vandens
monitoringo stočių upių baseinų
rajonuose tinklo pl÷tra
• Aplinkos apsaugos sistemos
laboratorijų modernizavimas
• Meteorologinių steb÷jimų tinklo

100.764.706

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

10
1

1.5

taip

taip

3

3.1

taip

taip

2

2.3

5

5.1

taip

9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

11
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Technologijų,
gamtos
mokslų ir
menų
mokymo
infrastruktūro
s bendrojo
lavinimo
mokyklose
pritaikymas ir
atnaujinimas
(VP3-2.2ŠMM-01-V)
Universitetų
infrastruktūro
s atnaujinimas
ir pl÷tra (VP32.2-ŠMM-02V)

pl÷trai

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
modernizavimas
• Seisminių steb÷jimų tinklo įkūrimas
• Dirvožemio monitoringo tinklo
stiprinimas
• Krantų pokyčio monitoringo tinklo
stiprinimas
• Baltijos jūros ir Kuršių marių
monitoringo sistemos stiprinimas
• Ekotoksiškumo kontrol÷s sistemos
tobulinimas
• Aplinkos kontrol÷s ir avarijų
prevencijos sistemos stiprinimas
• Technologijų, gamtos mokslų ir menų
mokymui ir ugdymui reikiamos įrangos
ir organizacin÷s technikos įsigijimas
• Jaunimo mokyklų mokytojų,
ikiprofesinio mokymo mokytojų,
psichologų, socialinių pedagogų,
specialiųjų pedagogų ir kitų pagalbos
specialistų darbo, mokymosi aplinkos
kūrimas ir modernizavimas
• Jaunimo mokyklų turimos baz÷s
atnaujinimas ir pl÷tra
• Technologijų, ikiprofesinio mokymo
įrangos ir priemonių įsigijimas
• Universitetų infrastruktūros, skirtos
studijoms (pirmiausia – auditorijų,
laboratorijų), pl÷tojimas (nauja statyba,
rekonstravimas ir (ar) remontas)
• Pagrindin÷s įrangos (mokomosios,
laboratorin÷s), kurios reikia konkrečiai
studijų programai, atnaujinimas ir
naujos įsigijimas
• Modernių informacijos technologijų
diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

86.450.000

73.482.500

taip

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

12

ne

22.427.172

19.063.096

taip

ne

ne

12.2

12.4

ne

12

12.1

ne

12.2

ne

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Universitetų
ligoninių
infrastruktūro
s atnaujinimas
ir pritaikymas
studijoms
(VP3-2.2ŠMM-03-V)

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Universalių
daugiafunkcių
centrų kaimo
vietov÷se
steigimas
(VP3-2.2ŠMM-04-R)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
programų kokybei gerinti (parama bus
skiriama institucijoms informacijos
technologijų kompiuterinei ir
programinei įrangai atnaujinti, naujai
įsigyti ar sukurti)
• Universitetų ligoninių studijų procese
naudojamos infrastruktūros (pirmiausia
– auditorijų, laboratorijų) pl÷tojimas
(nauja statyba, rekonstravimas ir (ar)
remontas)
• Pagrindin÷s įrangos (mokomosios,
laboratorin÷s), kurios reikia konkrečiai
studijų programai, atnaujinimas ir
naujos įsigijimas
• Modernių informacijos technologijų
diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų
programų kokybei gerinti (parama bus
skiriama institucijoms informacijos
technologijų kompiuterinei ir
programinei įrangai atnaujinti, naujai
įsigyti ar sukurti)
• Universalių daugiafunkcių centrų
steigimas ir pl÷tra modernizuojant
švietimo ir socialines paslaugas
teikiančių įstaigų (ar kitų tai veiklai
pritaikytų patalpų) infrastruktūrą:
patalpų remonto (rekonstravimo)
darbai, įstaigų patalpų aprūpinimas
įranga ir baldais, įstaigų patalpų
aprūpinimas šiuolaikine mokymo (-si)
ir metodine medžiaga, papildomo
ugdymo priemon÷mis

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

5.919.575

87.800.000

5.031.639

74.630.000

taip

taip

ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

ne

12

12.1

ne

12.2

ne

12.3

ne

ne

12

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

2
Suaugusiųjų
švietimo
institucijų
modernizavim
as (VP3-2.2ŠMM-05-V)

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Suaugusiųjų švietimo paslaugas
teikiančių įstaigų infrastruktūros
atnaujinimas – remontas
(rekonstravimas), aprūpinimas reikiama
įranga ir baldais

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt
4
10.340.000

Viešųjų
bibliotekų,
kurios yra
bendrojo
lavinimo
įstaigose,
tinklo
infrastruktūro
s pl÷tra (VP32.2-ŠMM-08V)
Bendrojo
lavinimo
mokyklų
modernizavim
as (VP3-2.2ŠMM-12-V)

• Bendrojo lavinimo mokyklų
bibliotekų infrastruktūros
modernizavimas – aprūpinimas įranga
ir baldais

22.440.000

• Bendrojo lavinimo mokyklų
modernizavimas – šiuolaikin÷mis
technologijomis aprūpintų mokytojų
darbo vietų, skirtų pedagogams
pasirengti pamokoms ir savišvietai,
keistis informacija ir patirtimi,
įrengimas

34.200.000

Profesinio
mokymo
infrastruktūro
s pl÷tra (VP32.2-ŠMM-13V)

• Sektorinių praktinio mokymo centrų
infrastruktūros sukūrimas – reikiamų
statybos, rekonstravimo ir remonto
darbų atlikimas, įrangos, prekių ir
paslaugų pirkimas
• Profesiniam ir technologiniam

111.855.266

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt
5
8.789.000

19.074.000

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7
taip

taip

ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9
ne

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40
10
12

taip

ne

12.3

ne

12.4

ne

ne

12

ne

taip

ne

ne

ne

12.2

12.4

ne

12

ne

95.076.976

11
12.2

ne

ne

29.070.000

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

12.2

12.4

ne

12

12.2

12.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

2

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Kolegijų
infrastruktūro
s atnaujinimas
ir pl÷tra (VP32.2-ŠMM-14V)

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Kolegijų
infrastruktūra,
skirta
studijoms
(VP3-2.2ŠMM-15-K)

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir

Aukštųjų
mokyklų
infrastruktūra,
skirta

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
mokymui skirtos infrastruktūros
sukūrimas – reikiami statybos,
rekonstravimo ir remonto darbai,
įrangos, prekių ir paslaugų pirkimas
• Studijų infrastruktūros (pirmiausia –
auditorijų, laboratorijų) pl÷tojimas
(nauja statyba, rekonstravimas ir (ar)
remontas)
• Pagrindin÷s įrangos (mokomosios,
laboratorin÷s), kurios reikia konkrečiai
studijų programai vykdyti, atnaujinimas
ir naujos įsigijimas
• Modernių informacijos technologijų
diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų
programų kokybei pagerinti (parama
bus skiriama institucijoms informacijos
technologijų kompiuterinei ir
programinei įrangai atnaujinti, naujai
įsigyti ar sukurti)
• Studijų infrastruktūros (pirmiausia –
auditorijų, laboratorijų) pl÷tojimas
(nauja statyba, rekonstravimas ir (ar)
remontas)
• Pagrindin÷s įrangos (mokomosios,
laboratorin÷s), kurios reikia konkrečiai
studijų programai vykdyti, atnaujinimas
ir naujos įsigijimas
• Modernių informacijos technologijų
diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų
programų kokybei pagerinti
• Studijų aukštosiose mokyklose
infrastruktūros, pagrindin÷s įrangos
atnaujinimas

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

9

10

11
12.4

13

13.5

12

12.2

taip
55.150.000

23.500.000

17.940.000

46.877.500

19.975.000

15.249.000

taip

taip

taip

ne

ne

ne

ne

ne

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

ne

12.3

ne

12.4

ne

ne

12

12.2

ne

12.3

ne

12.4

ne

ne

12

12.2
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Veiksmų
programos
prioritetas
1
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir

Veiksmų
programos
priemon÷
2
studijoms
(VP3-2.2ŠMM-16-V)

Universitetų
infrastruktūra,
skirta
studijoms
(VP3-2.2ŠMM-17-K)

Valstybinių
universitetų
infrastruktūro
s pl÷tra (VP32.2-ŠMM-18V)

VP3-2.2ŠMM-21-K
Nevalstybinių
bendrojo
lavinimo
mokyklų ir
valstybinių

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

3

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
ne

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

9

10

ne

• Pagrindin÷s įrangos (mokomosios,
laboratorin÷s), kurios reikia konkrečiai
studijų programai vykdyti, atnaujinimas
ir naujos įdiegimas
• Modernių informacijos technologijų
diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų
programų kokybei pagerinti (parama
bus skiriama institucijoms informacijos
technologijų kompiuterinei ir
programinei įrangai atnaujinti, naujai
įsigyti ar sukurti)
• Valstybinių universitetų studijų
infrastruktūros (laboratorin÷s,
auditorin÷s, informacin÷s įrangos ir kitų
komunikacijos išteklių) įsigijimas,
atnaujinimas, kūrimas ir diegimas
reorganizavus aukštąsias mokyklas arba
reorganizavus ar sujungus aukštųjų
mokyklų padalinius
• Nevalstybinių bendrojo lavinimo
mokyklų infrastruktūros
modernizavimas – statybos,
rekonstravimo ir remonto darbų
atlikimas, aprūpinimas reikiama įranga
ir baldais, taip pat atsižvelgiant į
nevalstybinių mokyklų funkcijas ir

50.591.488

100.000.000

12.991.882

43.002.765

85.000.000

11.043.100

taip

taip

taip

ne

ne

ne

ne

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)
11
12.3
12.4

ne

12

12.2

ne

12.3

ne

12.4

ne

ne

12

12.2

ne

12.3

ne

12.4

ne

ne

ne

12

12.2

12.4
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
socialin÷
infrastruktūra

2
bendrojo
lavinimo
mokyklų,
vykdančių
meninio
ugdymo
programas,
infrastruktūro
s pl÷tra"

3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra
3.2 prioritetas.
Viešųjų
paslaugų
kokyb÷ ir
prieinamumas
: sveikatos,
švietimo ir
socialin÷
infrastruktūra

Lietuvos
darbo biržos
teritorinių
darbo biržų
infrastruktūro
s
modernizavim
as (VP3-2.3SADM-01-V)
Paslaugas,
tarp jų
profesin÷s
reabilitacijos,
neįgaliesiems
teikiančių
įstaigų pl÷tra
(VP3-2.4SADM-02-V)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
tikslinių grupių poreikius aprūpinimas
mokymo priemon÷mis
• Valstybinių bendrojo lavinimo
mokyklų, vykdančių meninio ugdymo
programas, infrastruktūros
modernizavimas – statybos,
rekonstravimo ir remonto darbų
atlikimas, aprūpinimas reikiama įranga
ir baldais, taip pat atsižvelgiant į
meninio ugdymo mokyklų funkcijas ir
tikslinių grupių poreikius aprūpinimas
mokymo priemon÷mis
• Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo
biržų technin÷s dokumentacijos
rengimas, jų patalpų statyba,
rekonstravimas, įrengimas

• Neįgaliųjų profesin÷s reabilitacijos
infrastruktūros pl÷tra (profesin÷s
reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems
teikiančių įstaigų steigimas ar pl÷tra:
statyba, rekonstravimas, materialin÷s
baz÷s kūrimas ar stiprinimas, aplinkos
pritaikymas)
• Neįgalumo ir darbingumo nustatymo
tarnybos prie Socialin÷s apsaugos ir
darbo ministerijos ir teritorinių skyrių
infrastruktūros pl÷tra
• Technin÷s pagalbos neįgaliesiems
centro prie Socialin÷s apsaugos ir darbo
ministerijos padalinių infrastruktūros

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

88.240.000

75.004.000

taip

ne

ne

ne

8

8.7

100.000.000

85.000.000

taip

ne

ne

ne

8

8.7
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Vandens
tiekimo ir
nuotekų
tvarkymo
sistemų
renovavimas
ir pl÷tra
(VP3-3.1AM-01-V)
Atliekų
tvarkymo
sistemos
sukūrimas
(VP3-3.2AM-01-V)

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

2.092.367.199

1.778.512.119

ne

ne

taip

taip

1

1.2

• Senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas
• Didelių gabaritų atliekų surinkimo
aikštelių įrengimas
• Žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelių įrengimas
• Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas

427.428.347

363.314.095

ne

ne

taip

taip

5

5.3

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
pl÷tra
• Gestų kalbos vert÷jų centrų
infrastruktūros pl÷tra
• Technin÷s dokumentacijos, skirtos
nurodytosioms veikloms, rengimas
• Nuotekų valymo įrenginių
renovavimas ir statyba
• Nuotekų ir vandentiekio tinklų
renovavimas ir pl÷tra
• Vandens gerinimo įrenginių
rekonstravimas ir statyba

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Atliekų
tvarkymo
sistemos
pl÷tra
(VP3-3.2AM-02-K)

• Biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo
infrastruktūros sukūrimas
• Atliekų naudojimo energijai gauti
įrenginių statyba

900.000.000

450.000.000

ne

ne

taip

taip

5

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Kompleksin÷
ekologiško
viešojo
transporto
pl÷tra

• ekologiškų
viešojo
transporto
priemonių įsigijimas (troleibusai,
autobusai,
naudojantys
dujas,
elektros ir hibridinius variklius);
• naujų troleibusų kontaktinio tinklo
linijų tiesimas;
• gatvių
dalies,
skirtos
viešojo

88.666.506

75.366.530

tne

ne

taip

taip

5

(VP3-3.3-SM-

5.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1

2
01-V)

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Energijos
gamybos
efektyvumo
didinimas
(VP3-3.4ŪM-01-K)

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
transporto jud÷jimui, rekonstrukcija
(„A“ juostų, įvažų į stoteles, stotelių
paviljonų, atitvarų, žym÷jimų ir kelio
ženklų įrengimas);
• dviračių infrastruktūros miestuose
modernizavimas ir pl÷tra (miesto
viešųjų dviračių sistemų (angl. „Bike
sharing“)
įrengimas,
laikiklių,
stoginių,
apsaugos
priemonių,
aikštelių,
takų
įrengimas
ir
rekonstrukcija, dviračių įsigijimas);
• automobilių ir dviračių parkavimo
aikštelių, skirtų pers÷sti į viešojo
transporto
priemones
(angl.
„Park&Ride“
ir
„Bike&Ride“),
įrengimas;
• geležinkelio ir kelių keleivinių
viešojo
transporto
priemonių
pritaikymas dviračiams gabenti.
• Termofikacinių elektrinių
modernizavimas ir prijungimas prie
aprūpinimo šiluma sistemų – energijos
gamybos efektyvumo didinimas
• Katilinių modernizavimas ir
prijungimas prie aprūpinimo šiluma
sistemų – energijos gamybos
efektyvumo didinimas
• Didelio efektyvumo termofikacinių
elektrinių, išskyrus naudojančias
atsinaujinančius energijos išteklius,
statyba ir prijungimas prie aprūpinimo
šiluma sistemų (aprūpinimo šiluma
sistema apima ir šilumos vartojimo
sistemą)

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

4

5

6

7

114.169.272

57.084.636

ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8

taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

9

10

11

taip

5

5.3
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ne

ne

616.006.445

ne

ne

270.845.000

ne

ne

Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

2
Atsinaujinanči
ų energijos
išteklių
panaudojimas
energijos
gamybai
(VP3-3.4ŪM-02-K)

3
• Katilinių, tiekiančių šilumą į
centralizuoto šilumos tiekimo tinklus,
modernizavimas keičiant naudojamo
kuro rūšį į biomasę
• Termofikacinių elektrinių, tiekiančių
šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo
tinklus, modernizavimas keičiant
naudojamo kuro rūšį į biomasę

4
479.856.870

5
239.928.435

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Viešosios
paskirties
pastatų
renovavimas
nacionaliniu
lygiu (VP33.4-ŪM-03V)
Viešosios
paskirties
pastatų
renovavimas
regioniniu
lygiu (VP33.4-ŪM-04-R)

• Viešosios paskirties pastatų išorinių
atitvarų remontas ir (arba)
rekonstravimas, pastatų energetikos
sistemų modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas – jų energetinių
charakteristikų gerinimas

700.007.582

• Viešosios paskirties pastatų išorinių
atitvarų remontas ir (arba)
rekonstravimas, pastatų energetikos
sistemų modernizavimas ir (arba)
rekonstravimas – jų energetinių
charakteristikų gerinimas

318.641.176

3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)

taip

10
5

5.3

11

taip

taip

5

5.3

taip

taip

5

5.3
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Veiksmų
programos
prioritetas

Veiksmų
programos
priemon÷

1
3.3 prioritetas.
Aplinka ir
darnus
vystymasis

2
Viešosios
paskirties
pastatų
renovavimo
projektai,
atitinkantys
2004–2006 m.
Bendrojo
programavim
o dokumento
1.2 priemon÷s
„Energijos
tiekimo
stabilumo,
prieinamumo
ir didesnio
energetikos
efektyvumo
užtikrinimas“
naudos ir
kokyb÷s
vertinimo
kriterijus
(VP3-3.4ŪM-05-V)

VISO:

125

Veiksmų programos finansuojamos
veiklos38

3
• Viešosios paskirties pastatų išorinių
atitvarų remontas ir/arba
rekonstravimas, pastatų energetikos
sistemų modernizavimas ir/arba
rekonstravimas pagerinant jų
energetines charakteristikas
(finansuojami projektai, atitinkantys
Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo
programavimo dokumento 1.2
priemon÷s „Energijos tiekimo
stabilumo, prieinamumo ir didesnio
energetikos efektyvumo užtikrinimas“
veiklų grup÷s „Energijos vartojimo
efektyvumo didinimas visuomeniniame
sektoriuje“ administracinius
reikalavimus, tinkamumo, naudos ir
kokyb÷s vertinimo kriterijus ir tinkami
finansuoti pagal Gairių pareišk÷jams
(viešajam sektoriui), siekiant gauti ES
struktūrinių fondų finansinę paramą
pagal Lietuvos 2004–2006 metų
bendrojo programavimo dokumentą,
patvirtintų ūkio ministro 2004 m.
birželio 10 d. įsakymu Nr. 4-222 (Žin.,
2004, Nr. 101-3749), 95 punktą, tačiau
nefinansuoti d÷l l÷šų stokos).

Priemon÷s
biudžetas39,
Lt

ES fondų
l÷šos
priemon÷s
biudžete, Lt

4
48.898.754

5
41.563.941

26.657.413.678

19.932.512.059

Ar pagal EK
privalomas
tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas?

Ar pagal
VP galimas
tarptautinis
bendradarbiavimas?

6

7
ne

ne

Ar
atitinka
"siauro
požiūrio"
kriterijus
?
8
taip

Ar priskirti
prie "siauro
požiūrio" (jei
7 ir 8 = taip
arba 6 = ne)?
9
taip

ES BJRS
prioritetin÷
sritis40
10
5

ES BJRS
pavyzdinis
projektas
(flagship)
11
5.3
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4 PRIEDAS. Veiksmų programų priemonės, kuriose siūloma atlikti
projektų atitikties ES BJR strategijai peržiūrą
Šiame priede pateiktoje 13 lentel÷je nurodomos veiksmų programų priemon÷s, kurios
vertinimo metu buvo išskirtos kaip tiesiogiai prisidedančios prie ES BJR strategijos
įgyvendinimo (pagal siaurąjį požiūrį). Tokių priemonių yra 59, o vertinimo metu pagal jas
buvo įgyvendinti arba įgyvendinami 963 projektai. Lentel÷je priemon÷s pažym÷tos
skirtingomis spalvomis:
•

•

•

žalsvai pažym÷tos tos priemon÷s, kurios visa apimtimi prisideda prie strategijos
prioritetinių sričių. Tokių priemonių yra 20, o vertinimo metu pagal jas patvirtintų
projektų buvo 339. Šiose priemon÷se nebūtina atlikti atskirų projektų atitikimo ES
BJR strategijai vertinimą; visus projektus galima žym÷ti kaip atitinkančius strategiją.
gelsvai – tos priemon÷s, kurių visos remtinos veiklos atitinka strategijos prioritetines
sritis, tačiau yra tam tikrų apribojimų (pavyzdžiui, projekte turi būti numatytas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros regiono šalimi arba projektas turi būti
įgyvendinamas tam tikrame sektoriuje ir pan.). Lentel÷je pateikiami atskiroms
priemon÷ms aktualūs apribojimai. Geltonai pažym÷tų priemonių yra 9;
melsvai – tos priemon÷s, kurių finansuojamiems projektams reikia atlikti išsamesnį
atitikties ES BJR strategijai vertinimą. Visų pirma, ne pagal visas šių priemonių
remiamas veiklas finansuojami projektai atitiks strategijos prioritetines sritis.
Lentel÷je iškirtos tos priemonių remtinos veiklos, kurios atitinka strategijos
prioritetinių sričių veiksmus. Antra, pagal tas veiksmų programų priemones, kurios
atitinka 6-12 strategijos prioritetines sritis, finansuojami projektai tam, kad būtų
priskirti prie atitinkančių ES BJR strategiją, turi tenkinti tarptautinio
bendradarbiavimo su kita (-omis) Baltijos jūros regiono šalimi (-is) kriterijų (išskyrus
sveikatos apsaugos srityje). Atsižvelgiant į priemonių specifiką projektai skirtingai
gali atitikti tarptautinio bendradarbiavimo kriterijų. Pavyzdžiui, projektas gali būti
platesnio tarptautinio projekto, įgyvendinamo Baltijos jūros regione, dalis (ypač
aktualu TEN projektams); projekte gali būti vykdomos veiklos, įgyvendinamos kartu
su kitomis Baltijos jūros regiono šalimis (Baltijos jūros regiono turizmo rinkodaros
projektas) arba kitose Baltijos jūros šalyse (mokslininko stažuot÷ kitos Baltijos jūros
regiono šalies universitete, įmon÷s produkcijos rinkodaros vykdymas kitoje Baltijos
jūros regiono šalyje ir pan.).
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13 lentel÷. Veiksmų programų priemon÷s, pagal kurias finansuojami projektai gali būti priskirti prie ES BJR strategijos
Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

•
Socialinių
problemų
prevencijos
priemonių
(šviet÷jiškų,
informacinių,
mokomųjų ir panašiai) kūrimas ir
įgyvendinimas šioje srityje: prekyba
žmon÷mis
• Verslumo ugdymo priemonių sukūrimas,
įdiegimas
ir
tobulinimas
• Mokyklų bendruomenių ir kitų
suinteresuotų grupių bendradarbiavimo
modelių ir inovatyvių švietimo metodų
kūrimas, diegimas ir sklaida
•
Studijų
programų
tarptautiškumo
didinimas
• Studentų praktinių įgūdžių, verslumo
stiprinimas: I ir II studijų pakopos studentų
praktika ir stažuot÷ įmon÷se, įstaigose ir
organizacijose, praktikos vietų informacin÷s
• Nacionalin÷s Lietuvos aukštųjų mokyklų
studentų ir d÷stytojų tarptautinių praktikų ir
(arba) stažuočių sistemos kūrimas ir
diegimas
• Aukštojo mokslo studijų programų
mokslui imliuose ūkio subsektoriuose
rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas
(įskaitant studijų personalo (d÷stytojų)
kompetencijų ugdymą) I ir II studijų
pakopose
•
Podoktorantūrin÷s
stažuot÷s:
podoktorantūrinių stažuočių metu vykdomi
moksliniai tyrimai vienoje arba keliose
mokslo srityse; podaktaro studijos (ypač
socialinių ir humanitarinių mokslų srityse),
kurios apima tyr÷jo (mokslinę), d÷stytojo
(pedagoginę)
ir
vadovo
(vadybinę)
akademines
kompetencijas
• Mokslininkų iš užsienio trumpi vizitai į

VP1-1.3-SADM-01-K

Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija
darbo rinkoje

12

VP1-2.2-ŠMM-05-K

Kalbų mokymo, verslumo
ugdymo ir inovatyvių švietimo
metodų kūrimas ir diegimas

7

VP1-2.2-ŠMM-07-K

Studijų kokyb÷s gerinimas,
tarptautiškumo didinimas

8

VP1-2.2-ŠMM-08-V

Aukštojo mokslo tarptautiškumo
pl÷tra

7

VP1-2.2-ŠMM-09-V

Studijų programų pl÷tra
nacionalin÷se kompleksin÷se
programose

12

VP1-3.1-ŠMM-01-V

Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
mobilumo ir studentų mokslinių
darbų skatinimas

7

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

0

0

0

0

69

0

1

21

0

0

3

32
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

VP1-3.1-ŠMM-02-V

Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
kvalifikacijos ir kompetencijų
tobulinimas (mokslo duomenų
baz÷s, e. dokumentai)

7

VP1-3.1-ŠMM-05-K

MTTP tematinių tinklų,
asociacijų veiklos stiprinimas

7

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

mokslo ir studijų institucijas, siekiant
sustiprinti
mokslinius
ryšius
• Studentų mokslinių darbų skatinimas:
trumpi moksliniai tyrimai, stažuot÷s,
konferencijos, studijos
• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų prieigos prie
periodinių ir kitų mokslo leidinių duomenų
bazių užtikrinimas (duomenų bazių
prenumerata; mokslininkų ir kitų tyr÷jų,
įskaitant bibliotekininkus-duomenų bazių
administratorius,
mokymas;
leidyba)
• Lietuvos mokslo publikacijų elektroninių
dokumentų ir informacijos apie publikacijas
kaupimas, analiz÷ ir sklaida (tarptautin÷s
mokslin÷s duomenų baz÷s ,,Lituanistika“
pl÷tra; Lietuvos humanitarinių ir socialinių
mokslų duomenų archyvas LIDA; Lietuvos
mokslo ir studijų kompiuterių tinklo
LITNET
informacin÷s
infrastruktūros
sklaida)
• Mokslo ir studijų įstaigų asociacijų arba
kitų organizacijų (įskaitant organizacijas,
kurių uždaviniai yra integruotų mokslo,
studijų ir verslo centrų (sl÷nių) pl÷tros
programų įgyvendinimas arba nacionalinių
kompleksinių programų ar nacionalinių
technologinių platformų koordinavimas,
arba mokslo ir studijų institucijų jungimosi
ir integracijos koordinavimas), mokslininkų
ir kitų tyr÷jų organizacijų veiklos
stiprinimas:
vietinio
ir
tarptautinio
bendradarbiavimo
stiprinimas
ir
koordinavimas, tematinių ir partneryst÷s
tinklų skatinimas (įskaitant keitimąsi geros
praktikos
pavyzdžiais),
institucinių
geb÷jimų stiprinimas, darbuotojų ugdymas
(įskaitant konsultavimą), viešojo pobūdžio
informacinių portalų ir duomenų bazių ar jų

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

3

47

24

0
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

2

32

1

100

0

0

0

0

0

0

turinio informacinis palaikymas, galimybių
studijos (tyrimai)
VP1-3.1-ŠMM-06-V

MTTP kokyb÷ ir ekspertų
rengimas

7

VP1-3.1-ŠMM-07-V

Parama mokslininkų ir kitų
tyr÷jų mokslinei veiklai
(visuotin÷ dotacija)
Mokslo ir studijų būkl÷s tyrimai

7

VP1-3.1-ŠMM-09-V

Mokslininkų ir kitų tyr÷jų
ugdymas ir mobilumo
skatinimas nacionalin÷se
kompleksin÷se programose

7

VP1-4.1-VRM-05-K

Tarpinstitucinis
bendradarbiavimas, valstyb÷s
tarnautojų mobilumas

6

VP1-3.1-ŠMM-08-V

7

• Lietuvos mokslininkų mobilumo centro
veiklos
pl÷tojimas
• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų geb÷jimų
dalyvauti tarptautin÷se mokslinių tyrimų
programose ugdymas
Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi
• Nacionaliniai ir tarptautiniai mokslo ir
studijų būkl÷s moksliniai tyrimai (įskaitant
galimybių studijas, susijusias su mokslo ir
studijų sistemos žmogiškaisiais ištekliais
arba
institucijų
pertvarka,
tinklo
optimizavimu)
• Doktorantūros, rezidentūros studijų
programų studijų kryptyse kūrimas ir
įgyvendinimas
• Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos
tobulinimas ir kompetencijų ugdymas,
mobilumo skatinimas pagal bendrųjų ir
specialiųjų geb÷jimų poreikius
• Bendri Lietuvos valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų projektai, skirti naujų
tarpinstitucinio bendradarbiavimo formų,
būdų ir mechanizmų kūrimui, testavimui
(bandomieji projektai) ir įgyvendinimui.
Taip pat bendra valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų veikla, siekiant jų
strateginių tikslų ir geresnio viešojo
administravimo
paslaugų
teikimo
• Bendri Lietuvos valstyb÷s ir savivaldybių
institucijų bei įstaigų ir atitinkamų ES
valstybių narių institucijų tiriamieji darbai,
teis÷s aktų analizių ir rekomendacijų d÷l jų
tobulinimo ar įgyvendinimo rengimas,
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

VP1-4.1-VRM-07-V

Bendradarbiavimo tarp
valstybinio ir nevyriausybinio
sektorių skatinimas

12

VP1-4.3-VRM-01-V

Viešųjų paslaugų kokyb÷s
iniciatyvos
Ekonomin÷s veiklos
reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka

6

VP1-4.3-VRM-03-V

6

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

keitimasis gerąja praktika, seminarų ir
konferencijų
organizavimas
• Stažuočių (komandiruočių), siekiant
valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos ar
įstaigos strateginių tikslų ir geresnio viešojo
administravimo
paslaugų
teikimo,
organizavimas giminingose Lietuvos ir (ar)
ES valstyb÷s nar÷s institucijose ir įstaigose
• Iniciatyvos ir priemon÷s, skirtos
bendradarbiavimui tarp valstyb÷s ir
savivaldybių institucijų ir įstaigų, pl÷tojant
jaunimo politiką regionuose, užtikrinti ir
didinti asocijuotų jaunimo organizacijų
struktūrų ir jaunimo reikalų tarybų veiklos
efektyvumą
• Teis÷s aktų projektų, analizių ir
rekomendacijų d÷l jų tobulinimo rengimas
•
Tarpžinybinis
ir
tarpsektorinis
bendradarbiavimas,
pl÷tojant
jaunimo
politiką
savivaldyb÷se
• Bendradarbiavimo principų diegimo
skatinimo priemon÷s, skirtos pasidalyti
patirtimi arba perimti gerosios praktikos
pavyzdžius
• Metodin÷s ir informacin÷s medžiagos
parengimas
ir
sklaida
• Gerosios praktikos sklaida, konferencijų,
seminarų, organizavimas ir dalyvavimas
juose
• Studijos ir tyrimai, reikalingi priemon÷s
remiamoms
veikloms
vykdyti
• Mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas
• „Vieno langelio“ principo įgyvendinimas
• Rekomendacijų teis÷s aktų peržiūrai pagal
2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento
ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB d÷l

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

1

23

33

16

3

50
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

VP2-1.1-ŠMM-04-V

Bendrosios mokslo ir studijų
infrastruktūros stiprinimas

7

VP2-1.3-ŪM-02-K

Intelektas LT

7

VP2-1.4-ŪM-01-K

Inoklaster LT

7

VP2-1.4-ŪM-02-K

Inoklaster LT +

7

VP2-1.4-ŪM-03-K

Inogeb LT-1

7

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p.
36) reikalavimus parengimas ir valstyb÷s
tarnautojų mokymas, kaip
naudotis
rekomendacijomis
• Pasirengimas dalyvauti ES vidaus rinkos
informacin÷je sistemoje ir su tuo susijęs
mokymas
• Studijų infrastruktūros, reikalingos
mokslui imliems ūkio subsektoriams,
kūrimas
• Mokslinių tyrimų ir technologin÷s pl÷tros
(MTTP) veiklai vykdyti skirtos bendrosios,
technologin÷s
ir
informacin÷s
infrastruktūros
kūrimas,
atnaujinimas,
optimizavimas ir restruktūrizavimas
• MTTP veikla, nenumatant finansavimo su
MTTP susijusioms pradin÷ms investicijoms
• Tyrimai, kurių reikia klasteriui pl÷toti
• Klasterio rinkodaros, skirtos naujiems
klasterio
nariams
pritraukimas
• Klasterio bendro naudojimo (atviros
prieigos) infrastruktūros valdymas ar
administravimas
• Mokymo programų, seminarų ir
konferencijų rengimas siekiant skatinti
klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir
įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir
išorinius bendradarbiavimo ryšius
• Klasterio mokymo ir tyrimų centro
infrastruktūra
• Klasterio bendro naudojimo (atviros
prieigos)
MTTP
infrastruktūra
(laboratorijos, bandymų patalpos ir
panašiai)
• Modernių technologijų ir inovacijų
populiarinimas, visuomen÷s, ypač jaunimo,
kūrybiškumo
ugdymas,
inovacijų

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

13

72

110

28

0

6

0

0

14

68
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

0

23

229

34

0

0

9

34

3

29

0

0

VP2-1.4-ŪM-04-V

Inogeb LT-2

7

VP2-2.1-ŪM-04-K

Naujos galimyb÷s

7

VP2-2.1-ŪM-05-V

INVEST LT+

8

VP2-2.2-ŪM-03-V

Asistentas-3

7

VP2-3.1-IVPK-03-V

Intelektualios valdymo sistemos

11

VP2-3.1-IVPK-10-V

Elektronin÷s sveikatos
paslaugos
Elektronin÷s sveikatos
paslaugos: regionai
Elektros perdavimo sistemos
modernizavimas ir pl÷tra

12

partneryst÷s skatinimas, inovacijų paramos
paslaugų
paklausos
didinimas
• Inovacijų paramos paslaugų, skirtų
konkretiems naudos gav÷jams, teikimas
• Investicijos, skirtos mokslo ir (ar)
technologijų parkų (pagal Tarptautin÷s
mokslo parkų asociacijos (International
Association of Science Parks) pateikiamą
sampratą)
infrastruktūros
objektams:
technologijų verslo inkubatoriams ir jų
atviros prieigos MTTP laboratorijoms ir
panašiems objektams statyti ar rekonstruoti
ir įrengti
Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi
Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi
Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi
Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi, o investicijos turi būti
nukreiptos į transporto valdymo sistemų
kūrimą, diegimą
Visos veiklos

12

Visos veiklos

0

0

10

• Elektros perdavimo linijų tiesimas
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
modernizavimas
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
statyba
• Orinių elektros linijų keitimas kabelin÷mis

2

23

VP2-3.1-IVPK-11-R
VP2-4.1-ŪM-01-V
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

• Esamų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir
jų
priklausinių
modernizavimas
• Naujų gamtinių dujų perdavimo tinklų ir
jų priklausinių statyba
• Elektros perdavimo linijų, transformatorių
pastočių
ir
skirstyklų
statyba
• Transformatorių pastočių ir skirstyklų
modernizavimas
• Orinių elektros linijų keitimas kabelin÷mis
• Automatizuotų valdymo, duomenų
rinkimo ir perdavimo, energijos apskaitos
sistemų diegimas
Visos veiklos

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

0

0

5

19

27

11

VP2-4.1-ŪM-02-V

Gamtinių dujų perdavimo
sistemos modernizavimas ir
pl÷tra

10

VP2-4.2-ŪM-01-K

Elektros skirstymo sistemos
modernizavimas ir pl÷tra

10

VP2-4.2-ŪM-02-K

Šilumos tiekimo sistemos
modernizavimas ir pl÷tra

5

VP2-4.3-SM-01-V

Kelių ir geležinkelių tinklo
tobulinimas gerinant saugų
eismą ir mažinant neigiamą
poveikį aplinkai
Sąlygų regioninei laivybai
gerinimas, keleivių aptarnavimo
paj÷gumų tobulinimas

11

Visos, tačiau projektu turi būti diegiamos
intelektualios transporto sistemos

1

30

11

Visos veiklos

1

1

Transeuropin÷s reikšm÷s
automobilių kelių
infrastruktūros pralaidumo
didinimas, techninių parametrų
gerinimas
Transeuropin÷s reikšm÷s
geležinkelio linijų
modernizavimas ir pl÷tra,
reikiamos infrastruktūros
sukūrimas
Krovinių ir keleivių
aptarnavimo infrastruktūros
pl÷tra Klaip÷dos valstybiniame
jūrų uoste

11

Visos veiklos

8

58

11

Visos veiklos

4

10

11

Visos veiklos

5

20

VP2-4.5-SM-01-V

VP2-5.1-SM-01-V

VP2-5.1-SM-02-V

VP2-5.2-SM-01-V

92

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

Veiksmų programos priemon÷
Numeris

VP2-5.3-SM-01-V

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

Tarptautinių oro uostų keleivių
terminalų išpl÷timas, skrydžių
saugos ir aviacijos saugumo
priemonių
Saugų eismą gerinančios
inžinerin÷s infrastruktūros
diegimas, miestų aplinkkelių
tiesimas
Kontroliuojantysis fondas
daugiabučiams namams
modernizuoti

11

Visos veiklos

5

69

11

Visos veiklos

1

22

5

Visos veiklos

1

95

Daugiabučių namų
modernizavimo skatinimas
Regioninių ekonomikos augimo
centrų pl÷tra

5

Visos

1

42

5

•
Miesto
viešųjų
erdvių
pl÷tra
• Esamų pramoninių ir kitų pažeistų
(apleistų)
teritorijų
regeneracija
• Parama inovatyvioms vietos gyventojų
bendruomen÷s
iniciatyvoms

30

33

VP3-1.1-VRM-02-R

Probleminių teritorijų pl÷tra

5

14

35

VP3-1.1-VRM-03-R

Daugiabučių namų atnaujinimas
pirmiausia didinant jų energijos
vartojimo efektyvumą
Turizmo informacinių paslaugų
ir infrastruktūros pl÷tra ir
turizmo rinkodaros skatinimas
Vandens apsaugos ir valdymo
priemonių nustatymas
Biologin÷s įvairov÷s ir
kraštovaizdžio apsauga

5

• Miesto viešosios aplinkos infrastruktūros
gerinimas
Visos veiklos

4

0

Visos veiklos, tačiau projekte privalomas
bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros
regiono šalimi
Visos veiklos

4

19

1

52

• Rūšių apsaugos ir gausos reguliavimo
priemonių vykdymo veiksmų planų ir
sąmatų parengimas, rūšių apsaugos
priemonių
įgyvendinimas
• Europos Bendrijos svarbos natūralių
buveinių inventorizavimas ir jų monitoringo
sistemos
sukūrimas
• Palankios biologinei įvairovei (buvein÷ms

5

30

VP2-5.4-SM-01-V

VP3-1.1-AM-01-V

VP3-1.1-AM-02-V
VP3-1.1-VRM-01-R

VP3-1.3-ŪM-04-V

VP3-1.4-AM-01-V
VP3-1.4-AM-02-V

12

1
2
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

ir rūšims) apsaugos būkl÷s nustatymas ir
natūralių buveinių monitoringo sistemos
sukūrimas
Visos veiklos, tačiau turi būti investuojama
į vandens išteklių užterštumo
inventorizavimą
Visos veiklos

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

1

100

14

7

8

7

14

96

VP3-1.4-AM-03-V

Užterštų teritorijų poveikio
vertinimas

3

VP3-1.4-AM-04-R

Vandens telkinių būkl÷s
gerinimas
Praeityje užterštų teritorijų
tvarkymas

1

VP3-1.4-AM-07-V

Aplinkos monitoringo, kontrol÷s
ir prevencijos stiprinimas

2

VP3-3.1-AM-01-V

Vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo sistemų renovavimas
ir pl÷tra
Atliekų tvarkymo sistemos
sukūrimas

1

Visos veiklos

68

65

5

Visos veiklos

5

20

Atliekų tvarkymo sistemos
pl÷tra
Kompleksin÷ ekologiško viešojo
transporto pl÷tra

5

Visos veiklos

0

0

5

Visos veiklos

0

0

Energijos gamybos efektyvumo
didinimas

5

• Termofikacinių elektrinių modernizavimas
ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma
sistemų – energijos gamybos efektyvumo
didinimas
• Katilinių modernizavimas ir prijungimas
prie aprūpinimo šiluma sistemų – energijos
gamybos
efektyvumo
didinimas
• Didelio efektyvumo termofikacinių
elektrinių,
išskyrus
naudojančias
atsinaujinančius energijos išteklius, statyba
ir prijungimas prie aprūpinimo šiluma

10

47

VP3-1.4-AM-06-R

VP3-3.2-AM-01-V
VP3-3.2-AM-02-K
VP3-3.3-SM-01-V

VP3-3.4-ŪM-01-K

3

Visos veiklos, tačiau turi būti investuojama
į praeityje užterštų vandens telkinių
išvalymą nuo aplinkai pavojingų medžiagų
ir būkl÷s atkūrimą
• Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo
sistemos stiprinimas
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Veiksmų programos priemon÷
Numeris

Pavadinimas

BJRS priemon÷,
su kuria vertintina
atitiktis

Priemon÷s veiklos, kurios atitinka
BJRS prioritetines sritis

VP3-3.4-ŪM-02-K

Atsinaujinančių energijos
išteklių panaudojimas energijos
gamybai

5

VP3-3.4-ŪM-03-V

Viešosios paskirties pastatų
renovavimas nacionaliniu lygiu

5

sistemų (aprūpinimo šiluma sistema apima
ir šilumos vartojimo sistemą)
• Katilinių, tiekiančių šilumą į centralizuoto
šilumos tiekimo tinklus, modernizavimas
keičiant naudojamo kuro rūšį į biomasę
• Termofikacinių elektrinių, tiekiančių
šilumą į centralizuoto šilumos tiekimo
tinklus,
modernizavimas
keičiant
naudojamo kuro rūšį į biomasę
Visos veiklos

VP3-3.4-ŪM-05-V

Viešosios paskirties pastatų
renovavimo projektai,
atitinkantys 2004–2006 m.
Bendrojo programavimo
dokumento 1.2 priemon÷s
„Energijos tiekimo stabilumo,
prieinamumo ir didesnio
energetikos efektyvumo
užtikrinimas“ naudos ir kokyb÷s
vertinimo kriterijus

5

Visos veiklos

VISO:

Patvirtintų projektų
skaičius
(2010-04-13 duomenys)

Užkontraktuota l÷šų
dalis (%) nuo
priemon÷s biudžeto
(2010-03-09 duomenys)

12

48

175

57

19

85

963 projektai (iš jų 339 pagal priemones, kurios visa
apimtimi priskirtinos prie BJR strategijos)

Šaltinis: sudaryta vertintojų pagal 3 priede pateiktus duomenis; projektų informacija gauta iš www.esparama.lt (žiūr÷ta 2010 m. balandžio 13 d.)
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5 PRIEDAS. Patikros lapas ir instrukcija
Projektas

__________________________________________
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas ir padalinys)

PROJEKTO PRISKYRIMO ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJAI
PATIKROS LAPAS
___________ Nr. ________
(data)

I. DUOMENYS APIE PROJEKTĄ
Projekto pavadinimas
Projekto kodas

Pastaba: vertinimas atliekamas tik tiems projektams, kurie finansuojami pagal A priede
pateiktą veiksmų programų priemonių sąrašą.
II. DUOMENYS APIE PROJEKTO ATITIKIMĄ ES BALTIJOS JŪROS
REGIONO STRATEGIJAI
1. Ar pagal projektą bus įgyvendinamos veiklos, numatytos ES Baltijos jūros
regiono strategijos veiksmų plano prioritetin÷se srityse?
Pastaba: atlikdami vertinimą vadovaukit÷s ES Baltijos jūros regiono strategijos
veiksmų planu. Žymima „Taip“, jei (1) projektas prisideda prie kurio nors toliau
išvardinto srities pavyzdinio projekto arba (2) pagal veiksmų plane pateiktą
prioritetin÷s srities aprašymą ir veiksmų kryptis (strateginių veiksmus ir
bendradarbiavimo veiksmus) galima spręsti, kad projektas tiesiogiai prisid÷s prie jos
įgyvendinimo.
ES Baltijos jūros regiono strategijos
veiksmų plano remiamos sritys ir
pavyzdiniai projektai
1 sritis: Taršos jūroje mažinimas iš
pakrančių iki priimtino lygio

Taip

Komentarai
Vertintojas nurodo, kaip projektas prisideda
prie prioritetin÷s srities (prisideda prie
strateginių
veiksmų,
bendradarbiavimo
veiksmų, pavyzdinio projekto) ir trumpai
pagrindžia įvertinimą

2 sritis: Gamtinių vietovių apsauga,
bioįvairov÷, įskaitant ir žuvininkystę
3 sritis: Kenksmingųjų medžiagų jūroje
neigiamo poveikio mažinimas
5 sritis: Klimato kaitos derybos ir
įgyvendinimas
6 sritis: Pašalinti vidaus rinkos kliūtis
7 sritis: Maksimaliai pasinaudoti regiono
potencialu moksliniams tyrimams ir
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inovacijoms
8 sritis: Įgyvendinti ES Smulkiojo verslo
aktą, skatinti verslumą, smulkųjį ir
vidutinį verslą, žmogiškųjų išteklių
panaudojimą
10 sritis: Pagerinti regiono energetinį
saugumą ir energetinį prieinamumą
11 sritis: Pagerinti vidines ir išorines
transporto jungtis
12 sritis: Išsaugoti ir stiprinti Baltijos
jūros
regiono
patrauklumą,
ypač
pasitelkiant švietimą, turizmą ir sveikatos
apsaugą
13 sritis: Lyderyst÷ jūrų laivininkyst÷s
saugumo srityje
15
sritis:
Sumažinti
pasienio
nusikalstamumo mastą ir žalą

1 išvada. Pagal projektą bus įgyvendinamos veiklos, numatytos ES Baltijos jūros
regiono strategijos veiksmų plano prioritetin÷se srityse:
TAIP;
NE.
Pastaba. Pagal projektą bus įgyvendinamos veiklos, numatytos ES Baltijos jūros regiono
strategijos veiksmų plano prioritetin÷se srityse, jei lentel÷je pažym÷ta bent viena „Taip“
žyma.
2. Ar projektas turi tarptautinio bendradarbiavimo aspektą?
Pastaba. Pildoma tik jei 1 lentel÷je yra pažym÷ta, kad pagal projektą bus
įgyvendinamos veiklos, numatytos ES Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plano 6, 7, 8,
10, 11 ir 12 srityse.

Tarptautinio bendradarbiavimo
kriterijus
Projektas yra platesnio tarptautinio
projekto, įgyvendinamo Baltijos jūros
regione, sud÷tin÷ dalis
Projekte numatytos veiklos, kurias
įgyvendina partneriai iš skirtingų
Baltijos jūros regiono šalių

Taip

Komentarai

2 išvada. Projektas turi tarptautinio bendradarbiavimo aspektą.
TAIP;
NE.
Pastaba. Projektas turi tarptautinio bendradarbiavimo aspektą, jei atitinka nors vieną 2
lentel÷je nurodytą kriterijų (žyma „Taip“).
3. Ar projektas gali būti priskirtas prie įgyvendinančių ES Baltijos jūros
regiono strategiją?
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Pastaba. Projektas gali būti priskirtas prie įgyvendinančių ES Baltijos jūros regiono
strategiją, jei 1 lentel÷je ir (jei taikoma) 2 lentel÷je yra pažym÷ta žyma „Taip“.
3. Galutin÷ išvada. Projekto priskyrimas ES Baltijos jūros regiono strategijai:
TAIP;
NE.
Komentarai:

Įgyvendinančiosios institucijos atstovas (-ai), atlikęs (-ę) projekto priskyrimo ES
Baltijos jūros regiono strategijai vertinimą:
___________________________
(pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

___________________________
(vardas ir pavard÷)

____________________
(data)

98

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

A PRIEDAS. Patikros lapo pildymo instrukcija
Atitikties vertinimas atliekamas tik tiems projektams, kurie finansuojami pagal lentel÷je
pateikiamas priemones:
<įkeliama šios vertinimo ataskaitos 13 lentel÷>
Lentel÷je nurodyta, prie kokios ES BJR strategijos prioritetin÷s srities gali prisid÷ti projektas,
finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programos priemonę.
Pavyzdžiui, projektas, kurį numatoma finansuoti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių
pl÷tros veiksmų programos priemonę VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir
socialinių problemų prevencija darbo rinkoje“ gali prisid÷ti prie ES BJR strategijos 12
prioritetin÷s srities. Lentel÷je nurodyta, ar prie strategijos prioritetin÷s srities gali prisid÷ti
visos pagal atitinkamą priemonę remtinos veiklos ar tik kai kurios.
Toliau atlikdami projekto vertinimą vadovaukit÷s apibendrinta projekto atitikties 12
prioritetinei sričiai informacija (apie kiekvieną prioritetinę sritį toliau šiame dokumente
pateikiama atskira lentel÷). Esant detalesn÷s informacijos poreikiui žiūr÷kite ES BJR
strategijos veiksmų planą, kuris skelbiamas <...>, ir susijusius sektorinius dokumentus.
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Prioritetin÷ sritis

1 SRITIS: TARŠOS JŪROJE MAŽINIMAS IŠ PAKRANČIŲ IKI
PRIIMTINO LYGIO
1.1. Įgyvendinti taršą mažinančius veiksmus, numatytus HELCOM Baltijos
jūros veiksmų plane
Strateginiai veiksmai
1.2. Skatinti priemones ir praktikas, kurios mažina ūkininkavimo taršą ir
padeda spręsti eutrofikacijos41 problemą
1.1. Sukurti naujų pelkynų ir atgaivinti senus
1.2. Nustatyti ES ir visų valstybių narių finansuojamos Jungtin÷s Baltijos
Bendradarbiavimo
jūros mokslinių tyrimų programos (BONUS 169) planą
veiksmai
1.3. Remti integruotus žem÷s ūkio, aplinkos apsaugos ir kaimo pl÷tros
projektus, skirtus eutrofikacijos problemai spręsti
1.1. Šalinti fosfatus iš ploviklių tose šalyse, kurios to dar nepadar÷ pagal
HELCOM Baltijos jūros veiksmų planą
1.2. Švaresn÷s nuotekos
1.3. Išanalizuoti bandomųjų projektų rezultatus
1.4. Įgyvendinti gerąją žem÷s ūkio praktiką
Pavyzdiniai projektai
1.5. Pilnai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą
2000/60/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje
pagrindus, siekiant padidinti naudą Baltijos jūrai
1.6. Bendradarbiauti su Rusija ir Baltarusija d÷l abipus÷s regionin÷s taršos
vertinimo
Veiksmų programų Visa apimtimi (visus projektus galima priskirti kaip atitinkančius
priemon÷s, tiesiogiai prioritetinę sritį):
atitinkančios
prioritetin÷s srities • VP3-1.4-AM-01-V “Vandens apsaugos ir valdymo priemonių
tikslus
nustatymas“
• VP3-1.4-AM-04-R „Vandens telkinių būkl÷s gerinimas“
• VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir pl÷tra“
Tarptautinio
Neprivalomas
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Nuotekų valymo įrenginiai, išvalytas nuotekas leidžiantys tiesiai arba
tipai (pavyzdžiai)
netiesiai į Baltijos jūrą, laikantis HELCOM rekomendacijų Nr. 28E/5 ir
Nr. 28E/6;
• Tyrimo ir pl÷tros projektai, nagrin÷jantys eutrofikaciją ir jos poveikį,
priemones, kaip gerinti cheminių maistingųjų medžiagų šalinimą iš
nuotekų, galimybes mažinti tokių medžiagų naudojimą žem÷s ūkyje,
namų ūkio reikm÷ms ir pan.;
• Projektai dykviet÷ms kurti ir atstatyti, siekiant sustabdyti maistingųjų
medžiagų patekimą į Baltijos jūrą.

41

Eutrofikacija – ekosistemos kitimas, sukeltas cheminių maisto medžiagų, dažniausiai tirpių azoto ir fosforo
junginių, pertekliaus.
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2 SRITIS: GAMTINIŲ VIETOVIŲ APSAUGA, BIOĮVAIROVö,
ĮSKAITANT IR ŽUVININKYSTĘ
2.1. Kurti saugomas teritorijas jūroje
2.2. Mažinti žvejybos neigiamą poveikį Baltijos ekosistemai
Bendradarbiavimo
2.3. Nustatyti priemones migruojančių žuvų migracijos ir reprodukcijos
veiksmai
sąlygoms gerinti
2.1. Kurti saugomas teritorijas jūroje
2.2. Apriboti naujų nežinomų rūšių įleidimą
Pavyzdiniai projektai
2.3. Nustatyti priemones migruojančių žuvų migracijos ir reprodukcijos
sąlygoms gerinti
Galimas
veiksmų • Projektai, kuriais siekiama mažinti neigiamą žvejybos poveikį Baltijos
programų ind÷lis
ekosistemai. ES BJR strategijos prioritetiniai kriterijai: baigti saugomų
Baltijos jūros teritorijų tinklą (NATURA 2000)
• Projektai, kuriais siekiama mažinti neigiamą jūros transporto poveikį
Baltijos ekosistemai. ES BJRS prioritetiniai kriterijai: riboti naujų rūšių
įleidimo riziką (pvz., parama apdorojimui laive, balastinio vandens
pri÷mimo įrenginių įrengimui visose Baltijos jūros regiono magistral÷se)
• Projektai, kuriais siekiama apsaugoti vandens fauną ir florą. ES BJR
strategijos prioritetiniai kriterijai: atstatyti vidaus vandenų (įskaitant
migracijos kelių) patekimą į Baltijos jūrą.
Veiksmų programų Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
priemon÷s, tiesiogiai <nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę>):
atitinkančios
prioritetin÷s srities • VP3-1.4-AM-02-V „Biologin÷s įvairov÷s ir kraštovaizdžio apsauga“
tikslus
VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrol÷s ir prevencijos
stiprinimas
Tarptautinio
Neprivalomas
bendradarbiavimo
kriterijus
Prioritetin÷ sritis
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Prioritetin÷ sritis
Strateginiai veiksmai
Bendradarbiavimo
veiksmai
Pavyzdiniai projektai

3 SRITIS: KENKSMINGŲJŲ MEDŽIAGŲ JŪROJE NEIGIAMO
POVEIKIO MAŽINIMAS
3.1. Įgyvendinti pavojingų medžiagų mažinimo veiksmus
3.1. Riboti į hormonus panašių medžiagų naudojimą
3.2. Tęsti pavojingų medžiagų mokslinius tyrimus
3.1. Įvertinti užterštų liekanų ir cheminių ginklų valymo poreikį
Ne visa apimtimi:

Veiksmų programų
priemon÷s, tiesiogiai • VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ (projektu turi
būti investuojama į vandens išteklių užterštumo inventorizavimą)
atitinkančios
prioritetin÷s srities • VP3-1.4-AM-06-R „Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas“(projektu turi
tikslus
būti investuojama į praeityje užterštų vandens telkinių išvalymą nuo
aplinkai pavojingų medžiagų ir būkl÷s atkūrimą)
Tarptautinio
Neprivalomas
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Projekto metu kuriami ir (arba) įgyvendinami sprendimai, kuriais
tipai (pavyzdžiai)
siekiama mažinti pavojingų medžiagų kiekį, ypač tų, kurios HELCOM
veiksmų plane nurodytos kaip prioritetai, Baltijos jūroje. Projekto metu ir
toliau tiriamos pavojingos medžiagos ir jų keliamas pavojus aplinkai ir
sveikatai
• Projektas prisideda prie cheminių ginklų laidojimo vietų po vandeniu
tyrimų ir rizikos vertinimų
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Prioritetin÷ sritis
Strateginiai veiksmai
Bendradarbiavimo
veiksmai

Pavyzdiniai projektai

5 SRITIS: KLIMATO KAITOS DERYBOS IR ĮGYVENDINIMAS
5.1. Parengti Baltijos jūros regiono prisitaikymo strategiją
5.1. Skatinti Baltijos jūros regioną tapti žaliuoju regionu (sausumoje ir
jūroje)
5.2. Skatinti efektyvias šildymo sistemas
5.1. Atliekant mokslinius tyrimus numatyti klimato kaitos poveikį regionams
ir vietos sritims
5.2. Pilnai įgyvendinti ES – Rusijos energijos efektyvumo iniciatyvą
5.3. Sukurti tvarių miestų ir kaimų tinklą
Visa apimtimi (visus projektus galima priskirti kaip atitinkančius
prioritetinę sritį):

• VP2-4.2-ŪM-02-K „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir pl÷tra“
• VP3-1.1-AM-01-V „Kontroliuojantysis fondas daugiabučiams namams
modernizuoti“
• VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“
• VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia
didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“
• VP3-3.2-AM-01-V „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“
• VP3-3.2-AM-02-K „Atliekų tvarkymo sistemos pl÷tra“
• VP3-3.3-SM-01-V „Kompleksin÷ ekologiško viešojo transporto pl÷tra“
Veiksmų programų • VP3-3.4-ŪM-03-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimas
priemon÷s, tiesiogiai
nacionaliniu lygiu“
atitinkančios
• VP3-3.4-ŪM-05-V „Viešosios paskirties pastatų renovavimo projektai,
prioritetin÷s srities
atitinkantys 2004–2006 m. Bendrojo programavimo dokumento 1.2
tikslus
priemon÷s „Energijos tiekimo stabilumo, prieinamumo ir didesnio
energetikos efektyvumo užtikrinimas“ naudos ir kokyb÷s vertinimo
kriterijus“
Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
<nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas):
•
•
•
•

VP3-1.1-VRM-01-R „Regioninių ekonomikos augimo centrų pl÷tra“
VP3-1.1-VRM-02-R „Probleminių teritorijų pl÷tra“
VP3-3.4-ŪM-01-K „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“
VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas
energijos gamybai“

Tarptautinio
Neprivalomas
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Projektai, kurių metu vystomi atsinaujinantieji energijos šaltiniai, ypač
tipai (pavyzdžiai)
energetinio efektyvumo sistemos gyvenamuosiuose namuose, centrinis
šildymas (šilumos, pagamintos centralizuotoje vietoje, paskirstymo
gyvenamiesiems namams ir komerciniams pastatams sistema) ir bendri
šilumos ir energijos tiekimo įrenginiai
• Projektai, prisidedantys prie Baltijos jūros makro regiono biologin÷s
įvairov÷s, ypač tos, kuri HELCOM veiksmų plane nurodyta kaip
prioritetin÷, ir siekiantys mažinti druskingumą ir temperatūros did÷jimą
Baltijos jūroje
• Projektai, kuriais siekiama dalytis žiniomis ir gerąją praktika apie
ekologiškas miesto valdymo praktikas aplink Baltijos jūrą
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Prioritetin÷ sritis

6 SRITIS: PAŠALINTI VIDAUS RINKOS KLIŪTIS
6.1. Įgyvendinti tvarios pl÷tros ir prekių kontrol÷s pasienyje paprastinimo
strategiją
Strateginiai veiksmai
6.2. Koordinuoti Baltijos jūros valstybių tarybos Muitinių bendradarbiavimo
ir sienos kirtimo klausimų darbo grup÷s (WGCB) veiksmus
6.1. Leisti viešajam sektoriui konkuruoti
6.2. Pašalinti likusias kliūtis tarptautiniam paslaugų teikimui
Bendradarbiavimo
6.3. Pagerinti ES vidaus rinkos direktyvų įgyvendinimą Baltijos jūros
veiksmai
regione
6.4. Puosel÷ti gerojo valdymo principus mokesčių srityje
6.1. Pašalinti likusias kliūtis bendrajai rinkai
6.2. Jūros transportui sukurti Europinę erdvę be sienų Baltijos jūros regione
6.3. Didinti elektroninių parašų naudojimą / e. identifikavimą
6.4. Geriau informuoti piliečius ir verslo atstovus apie „Prekių paketą" (angl.
Goods package) ir direktyvą d÷l paslaugų vidaus rinkoje
Pavyzdiniai projektai
6.5. Keistis gerąja praktika apie produktų ir paslaugų kontaktinių centrų
veikimą
6.6. Skatinti kompetencijų pasidalinimą tarp akreditavimo institucijų
6.7. Steb÷ti ES – Rusijos strategijos prioritetų įgyvendinimą
6.8. Steb÷ti sienas
Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
<nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
Veiksmų programų bendradarbiavimo aspektas):
priemon÷s, tiesiogiai
• VP1-4.1-VRM-05-K „Tarpinstitucinis bendradarbiavimas, valstyb÷s
atitinkančios
tarnautojų mobilumas“
prioritetin÷s srities
• VP1-4.3-VRM-01-V „Viešųjų paslaugų kokyb÷s iniciatyvos“
tikslus
• VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonomin÷s veiklos reglamentavimo tobulinimas,
kita verslo aplinka“
Būtinas tarptautinio bendradarbiavimo aspektas, kaip apibr÷žta patikros lapo
Tarptautinio
2 lentel÷je
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Projektai, kuriais siekiama kurti ir (arba) įgyvendinti sprendimus
tipai (pavyzdžiai)
likusioms kliūtims Baltijos jūros regiono bendrajai rinkai pašalinti (pvz.,
muitinių bendradarbiavimas ir sienos kirtimo aspektų gerinimas,
bendradarbiavimas įgyvendinant Paslaugų direktyvą, Smulkaus verslo
aktą, mokesčių srityje)
• Projektai, kuriais siekiama kurti ir (arba) įgyvendinti sprendimus Europos
jūrų transporto erdv÷s be kliūčių veiksmų planui įgyvendinti Baltijos
jūros regione
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Prioritetin÷ sritis
Strateginiai veiksmai
Bendradarbiavimo
veiksmai

7
SRITIS:
MAKSIMALIAI
PASINAUDOTI
REGIONO
POTENCIALU MOKSLINIAMS TYRIMAMS IR INOVACIJOMS
7.1. Sukurti bendrą Baltijos jūros regiono inovacijų strategiją
7.1. Gerinti mokslinių tyrimų panaudojimą per patentus

7.1. Parengti Baltijos jūros regiono inovacijų, klasterių ir SVV tinklų
programą
7.2. Sukurti Baltijos jūros regiono inovacijų ir tyrimų fondą
7.3. Pl÷toti bendrąją Baltijos jūros regiono strategiją, skatinančią paslaugų
Pavyzdiniai projektai inovacijas
7.4. Identifikuoti tarpsektorinius referencinius inovacinius projektus
sveikatos ir gamtos mokslų srityje
7.5. Sukurti Baltijos mokslo tinklą
7.6. Vystyti regioninio prognozavimo programą
Veiksmų programų Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
priemon÷s, tiesiogiai <nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas):
atitinkančios
prioritetin÷s srities
• VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių
tikslus
švietimo metodų kūrimas ir diegimas“
• VP1-2.2-ŠMM-08-V „Aukštojo mokslo tarptautiškumo pl÷tra“
• VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų mobilumo ir studentų
mokslinių darbų skatinimas“
• VP1-3.1-ŠMM-02-V „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų kvalifikacijos ir
kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų baz÷s, e. dokumentai)“
• VP1-3.1-ŠMM-05-K „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos
stiprinimas“
• VP1-3.1-ŠMM-06-V „MTTP kokyb÷ ir ekspertų rengimas“
• VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyr÷jų mokslinei veiklai
(visuotin÷ dotacija)“
• VP1-3.1-ŠMM-08-V „Mokslo ir studijų būkl÷s tyrimai“
• VP1-3.1-ŠMM-09-V „Mokslininkų ir kitų tyr÷jų ugdymas ir mobilumo
skatinimas nacionalin÷se kompleksin÷se programose“
• VP2-1.1-ŠMM-04-V „Bendrosios mokslo ir studijų infrastruktūros
stiprinimas“
• VP2-1.3-ŪM-02-K „Intelektas LT“
• VP2-1.4-ŪM-01-K „Inoklaster LT“
• VP2-1.4-ŪM-02-K „Inoklaster LT+“
• VP2-1.4-ŪM-03-K „Inogeb LT-1“
• VP2-1.4-ŪM-04-V „Inogeb LT-2“
• VP2-2.1-ŪM-04-K „Naujos galimyb÷s“
• VP2-2.2-ŪM-03-V „Asistentas-3“
Būtinas tarptautinio bendradarbiavimo aspektas, kaip apibr÷žta patikros lapo
Tarptautinio
2 lentel÷je
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Projektai su atpažįstama tarptautine verslininkyst÷s ir (arba) inovacijų
tipai (pavyzdžiai)
dimensija;
• Stipri sąsaja tarp aukščiausio lygio žinių / privačių investuotojų /
inkubatorių ir susijusių verslo paslaugų;
• Tarptautinio tinklo, susijusio su klasterine ir (arba) inovatyvia veikla,
kūrimas / gerinimas
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Prioritetin÷ sritis

8 SRITIS: ĮGYVENDINTI ES SMULKIOJO VERSLO AKTĄ,
SKATINTI VERSLUMĄ, SMULKŲJĮ IR VIDUTINĮ VERSLĄ,
ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMĄ
8.1. Skatinti prekybą ir pritraukti daugiau investicijų į Baltijos jūros regioną
8.2. Užtikrinti SVV pri÷jimą prie kapitalo
8.3. Skatinti moterų verslininkystę
Strateginiai veiksmai 8.4. Bendrai vystyti verslininkystę atsinaujinančiųjų jūrų energijos šaltiniais,
ypač v÷jo, kad Baltijos jūros regionas taptų šios srities lyderiu
8.5. Įtraukti verslininkyst÷s mokymus į mokyklų programas
8.6. Pad÷ti kaimo verslininkams
8.1. Didinti darbo j÷gos mobilumą
Bendradarbiavimo
8.2. Iniciuoji dalijimąsi gerąja praktika verslo prad÷jimo ir bankroto
veiksmai
procedūrų paprastinimo srityje
8.1. Skatinti jaunuosius verslininkus
8.2. Glaudžiau bendradarbiauti aplinkosaugos technologijų srityje, kuriant
naujas verslo galimybes
8.3. Įgyvendinti projektą „Subalansuota gamyba taikant naujoves MVĮ“
8.4. Paversti Baltijos jūrą ekologiškai efektyviu regionu
Pavyzdiniai projektai 8.5. Naudotis Europos gerosios patirties kodeksu, sudarant SVV palankesnes
sąlygas dalyvauti viešųjų pirkimų sutartyse
8.6. Paversti Baltijos jūros regioną projektavimo srities lyderiu
8.7. Įgyvendinti projektą „Baltijos jūros darbo tinklas“ (angl. Baltic Sea
Labour Network)
8.8. Teikti darbo pasiūlymus jo ieškantiems
Veiksmų programų Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
priemon÷s, tiesiogiai <nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas):
atitinkančios
prioritetin÷s srities
• VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokyb÷s gerinimas, tarptautiškumo
tikslus
didinimas“
• VP2-2.1-ŪM-05-V „INVEST LT+“
Būtinas tarptautinio bendradarbiavimo aspektas, kaip apibr÷žta patikros lapo
Tarptautinio
2 lentel÷je
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Skatinti prekybą ir pritraukti daugiau investicijų į Baltijos jūros regioną
tipai (pavyzdžiai)
• Užtikrinti SVV pri÷jimą prie kapitalo
• Skatinti moterų verslininkystę
• Bendrai vystyti verslininkystę atsinaujinančiųjų jūrų energijos šaltiniais,
ypač v÷jo, kad Baltijos jūros regionas taptų šios srities lyderiu
• Įtraukti verslininkyst÷s mokymus į mokyklų programas
• Pad÷ti kaimo verslininkams
• Didinti darbo j÷gos mobilumą
• Iniciuoji dalijimąsi gerąja praktika verslo prad÷jimo ir bankroto procedūrų
paprastinimo srityje
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Prioritetin÷ sritis

10 SRITIS: PAGERINTI REGIONO ENERGETINĮ SAUGUMĄ IR
ENERGETINĮ PRIEINAMUMĄ
Strateginiai veiksmai 10.1. Sukurti integruotą ir gerai funkcionuojančią energijos rinką
10.1. Didinti atsinaujinančiųjų energijos šaltinių naudojimą
Bendradarbiavimo
10.2. Užtikrinti glaudesnį tarpvalstybinį bendradarbiavimą
veiksmai
10.1. Sudaryti Baltijos energetikos rinkos tinklų sujungimo plano
prioritetinių projektų sąrašą
Pavyzdiniai projektai 10.2. Pademonstruoti pakrančių v÷jo j÷gainių tinklų koordinavimo
sprendimus
10.3. Išpl÷toti Šiaur÷s šalių elektros rinkos modelį (NORDEL)
Veiksmų programų Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
priemon÷s, tiesiogiai <nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas):
atitinkančios
prioritetin÷s srities
• VP2-4.1-ŪM-01-V „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir
tikslus
pl÷tra“
• VP2-4.1-ŪM-02-V „Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas
ir pl÷tra“
• VP2-4.2-ŪM-01-K „Elektros skirstymo sistemos modernizavimas ir
pl÷tra“
Tarptautinio
• D÷l energetikos rinkos liberalizavimo tikimasi, kad visi projektai tur÷s
bendradarbiavimo
tarptautinį poveikį
kriterijus
• Atsinaujinančiųjų energijos šaltinių sektoriuje svarstomi tik projektai,
prisidedantys prie tarptautin÷s rinkos aprūpinimo arba iniciuoti ar
įgyvendinami ne mažiau kaip dviejų Baltijos jūros makro regiono
valstybių ir apimantys tarptautinius bendradarbiavimo aspektus.
Galimų
projektų • Baltijos energetikos rinkos tinklų sujungimo plano projektai
tipai (pavyzdžiai)
• Visi projektai, prisidedantys prie višnacionalin÷s svarbos energetikos
tinklų gerinimo
• Tinkamai pagrįstais atvejais, tarpregionin÷s reikšm÷s projektai, gerinantys
prieigą prie tarptautinių tinklų
• Projektai, prisidedantys prie atsinaujinančiųjų energijos šaltinių (v÷jo,
saul÷s, biomas÷s, hidroelektrinių, geoterminių, kt.) aktyvesnio naudojimo
(Atkreiptinas d÷mesys į sutampančius prioritetinių veiklų projektus ir jų
dvigubą skaičiavimą)
• Projektai, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir
gerosios praktikos dalijimąsi energetikos ir energetinio saugumo srityje
(pvz., tyrimai, projektai, studijų vizitai ir pan.)
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Prioritetin÷ sritis

11 SRITIS: PAGERINTI VIDINES IR IŠORINES TRANSPORTO
JUNGTIS

11.1. Koordinuoti nacionalines transporto politikas ir investicijas į
infrastruktūrą
11.1. Gerinti susisiekimą su Rusija ir kitomis kaimynin÷mis valstyb÷mis
11.2. Palengvinti efektyvaus Baltijos krovinių pervežimo ir logistikos
sprendimus
Bendradarbiavimo
11.3. Didinti Baltijos jūros vaidmenį regiono transporto sistemose
veiksmai
11.4. Skatinti tvarų keleivių ir krovinių gabenimą ir palengvinti per÷jimą
prie įvairiarūšio transporto
11.1. Baigti numatytus infrastruktūrinius projektus
11.2. Įgyvendinti Šiaur÷s dimensijos partnerystę (angl. Northern Dimension
Partnership) transporto ir logistikos srityse
Pavyzdiniai projektai
11.3. Pl÷toti Baltijos jūros greitkelių tinklą
11.4. Trumpesni oro keliai
11.5. Bendradarbiavimas taikant pažangesnio transporto sistemą
Veiksmų programų Visa apimtimi (visus projektus galima priskirti kaip atitinkančius
priemon÷s, tiesiogiai prioritetinę sritį):
atitinkančios
prioritetin÷s srities • VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių
tikslus
aptarnavimo paj÷gumų tobulinimas“
• VP2-5.1-SM-01-V „Transeuropin÷s reikšm÷s automobilių kelių
infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“
• VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropin÷s reikšm÷s geležinkelio linijų
modernizavimas ir pl÷tra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas“
• VP2-5.2-SM-01-V „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros
pl÷tra Klaip÷dos valstybiniame jūrų uoste“
• VP2-5.3-SM-01-V „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išpl÷timas,
skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių“
• VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerin÷s infrastruktūros
diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“
Strateginiai veiksmai

Ne visa apimtimi:
• VP2-3.1-IVPK-03-V „Intelektualios valdymo sistemos“ (projekte
privalomas bendradarbiavimas su kita Baltijos jūros regiono šalimi, o
investicijos turi būti nukreiptos į transporto valdymo sistemų kūrimą,
diegimą)
• VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant
saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ (projektu turi būti
diegiamos intelektualios transporto sistemos)
Tarptautiniai TEN-T projektai ir transporto projektai, turintys aiškių
tarptautinio bendradarbiavimo aspektų

Tarptautinio
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų • Visi TEN-T Europos prioriteto projektai, įgyvendinami ES BJS
tipai (pavyzdžiai)
teritorijoje
• Visi projektai, įgyvendinami ES BJS teritorijoje ir susiję su TEN-T
tinklais: geležinkelių (TEN-T), mobilių geležinkelio objektų (TEN-T),
greitkelių (TEN-T), vidaus vandens kelių (TEN-T)
• Transporto sektoriaus projektai, prisidedantys prie transporto jungčių su
kaimynin÷mis šalimis ar gerinantys jas arba svarbūs tarptautiniai
projektai: greitkeliai, valstybiniai keliai, regioniniai / vietiniai keliai, oro
uostai, uostai, vidaus vandenų keliai

108

Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo panaudojant 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą vertinimas

• Visi TEN-T projektai, skatinantys intermodalines jungtis: multimodalinis
transportas
• Pagrįstais atvejais, viršnacionalin÷s svarbos projektai, susiję su
multimodaliniu transportu: multimodalinis transportas ir intelektualios
transporto sistemos
• Projektai, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą ir
gerosios praktikos dalijimąsi transporto srityje (pvz., tyrimai, projektai,
studijų vizitai ir pan.) ir kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip dvi Baltijos
jūros makro regiono valstyb÷s
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Prioritetin÷ sritis

12 SRITIS: IŠSAUGOTI IR STIPRINTI BALTIJOS JŪROS
REGIONO PATRAUKLUMĄ, YPAČ PASITELKIANT ŠVIETIMĄ,
TURIZMĄ IR SVEIKATOS APSAUGĄ
12.1. Tęsti mainų skatinimą Baltijos jūros regione
12.2. Pabr÷žti ir optimizuoti tvaraus turizmo potencialą
12.3. Sukurti turizmo pramon÷s ir turizmo švietimo institucijų
suinteresuotųjų subjektų tinklą
12.4. Stabdyti ŽIV/AIDS ir tuberkulioz÷s plitimą
12.5. Kovoti su nelygybę sveikatos priežiūros sistemoje, gerinant pirminę
Bendradarbiavimo
sveikatos priežiūrą
veiksmai
12.6. Užkirsti kelią su gyvenimo būdu susijusioms neužkrečiamoms ligoms
ir užtikrinti gerą socialinę ir darbo aplinką.
12.7. Maksimizuoti viso regiono ekonominį potencialą
12.8. Priartinti vietos institucijas prie piliečių
12.9. Pl÷toti „žmogus žmogui“ veiksmus
12.10. Užtikrinti greitą plačiajuostį ryšį kaimo vietov÷se
12.1. Stiprinti savanorišką Baltijos jūros regiono universitetų
bendradarbiavimą
12.2. Savanoriškai rengti bendras mokymo programas ir dalytis švietimo
ištekliais
12.3. Identifikuoti ir panaikinti kliūtis, trukdančias tyrimų ir studentų
mobilumui Baltijos jūros regione
12.4. Skatinti mokyklų mainus ir vystyti mokyklų partnerystę aplink Baltijos
jūrą
Pavyzdiniai projektai
12.5. Pritraukti turistus į kaimo vietoves, ypač esančias pakrant÷se
12.6. Remti aplinką tausojančių keltų ir kruizinių laivų eksploatavimą
Baltijos juroje
12.7. Reklamuoti kultūrinį paveldą ir savitą kraštovaizdį
12.8. Rengti tvaraus ir ekologiško turizmo strategijas
12.9. Alkoholio ir narkotinių medžiagų prevencija tarp jaunimo
12.10. Koordinuoti skaitmeninį transliavimą
12.11. Įkurti jaunimo kompetencijų stiprinimo centrą
Veiksmų programų Visa apimtimi (visus projektus galima priskirti kaip atitinkančius
priemon÷s, tiesiogiai prioritetinę sritį):
atitinkančios
prioritetin÷s srities • VP2-3.1-IVPK-10-V „Elektronin÷s sveikatos paslaugos“
• VP2-3.1-IVPK-11-R „Elektronin÷s sveikatos paslaugos: regionai“
tikslus
Ne visa apimtimi (atitinka tik kai kurios priemon÷s remtinos veiklos,
<nuoroda į instrukcijos pirmąją lentelę> ir būtinas tarptautinio
bendradarbiavimo aspektas):
• VP1-1.3-SADM-01-K „Diskriminacijos mažinimas ir socialinių problemų

prevencija darbo rinkoje“
• VP1-2.2-ŠMM-09-V
„Studijų
programų
pl÷tra
nacionalin÷se
kompleksin÷se programose“
• VP1-4.1-VRM-07-V
„Bendradarbiavimo
tarp
valstybinio
ir
nevyriausybinio sektorių skatinimas“
• VP3-1.3-ŪM-04-V „Turizmo informacinių paslaugų ir infrastruktūros
pl÷tra ir turizmo rinkodaros skatinimas“
Būtinas tarptautinio bendradarbiavimo aspektas, kaip apibr÷žta patikros lapo
2 lentel÷je (išskyrus el. sveikatos paslaugų pl÷trai).

Tarptautinio
bendradarbiavimo
kriterijus
Galimų
projektų •
tipai (pavyzdžiai)

Turizmo projektai su tarptautiškumo aspektu, pvz., bendrais tikslais,
bendra vystymo strategija, bendra rinkodara, bendru teminiu ar
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•

geografiniu akcentu
Projektai, didinantys bendradarbiavimą sprendžiant bendras sveikatos
problemas
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