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2007–2013 m. ES strukt ūrin ÷s paramos įsisavinimo spartos vertinimas 

 

Gerb. p. L. Maskalioviene, 

šią galutinę vertinimo ataskaitą (toliau – Ataskaita) pareng÷ UAB „PricewaterhouseCoopers“ (toliau – 
„PwC“) pagal 2010 m. liepos 15 d. sutartį Nr. 14P–46 (toliau – Sutartis). Ataskaitoje pateikiami 2007 – 
2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų vertinimo rezultatai. 

 

Darbo apimtis 

Vertinimo darbų apimtys buvo apibr÷žtos technin÷je specifikacijoje ir Įvadin÷je sutarties vykdymo 
ataskaitoje. Vertinimas apima 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartos ir 
steb÷senos įvertinimą.  

Įsisavinimo spartos vertinimui sukurtas prognozavimo modelis, kuris pateikia prognozes apie 
deklaruojamas l÷šas visiems ketvirčiams iki 2015 m. pabaigos. Nustatytos ne tik sritys, kuriose 
didžiausia rizika nesp÷ti laiku panaudoti ES struktūrin÷s paramos, bet ir pagrindin÷s priežastys, d÷l 
kurių kyla šios rizikos. Taip pat buvo sudaryti atnaujinti ES struktūrin÷s paramos panaudojimo plano 
siektinas ir kritinis lygiai, kuriuos rekomenduotume naudoti.  

Vertindami steb÷senos sistemą, išskyr÷me silpnąsias ir stipriąsias šios sistemos puses. Taip pat 
suformavome pagrindines rekomendacijas, kurios pad÷s pagerinti steb÷senos procesą. 

  

Darbo metodika 

Ataskaitoje pateikiama informacija gauta iš įvairių šaltinių. Ji parengta remiantis ES paramos 
programavimo dokumentų nuostatomis, SFMIS duomenimis, per interviu su ES struktūrinę paramą 
administruojančių institucijų darbuotojais gauta informacija. PwC nesi÷m÷ priemonių šaltinių 
patikimumui nustatyti ir netikrino pateiktos informacijos. Tod÷l PwC nesuteikia tiesioginių ar 
numanomų garantijų kitiems asmenims (išskyrus LR finansų ministerijai pagal Sutartį) d÷l ataskaitos 
tikslumo ar išsamumo.  

Paskutinį kartą darbus pagal LR finansų ministerijos vadovyb÷s nurodymus šiame projekte atlikome 
2011 m. balandžio 22 d. Ataskaitoje neaptariami v÷lesnių įvykių ar aplinkybių padariniai, taip pat v÷liau 
paaišk÷jusi informacija. Negalime nustatyti, kokią įtaką šie darbai arba tyrimai būtų tur÷ję Ataskaitai.  

Atkreipiame Jūsų d÷mesį į Ataskaitoje išd÷stytas svarbias pastabas d÷l mūsų darbo apimties, taip pat 
mūsų pateikiamas prielaidas, teikiamų rekomendacijų paskirtį ir informacijos, kuria pagrįstos 
rekomendacijos, apribojimus. PwC neatsako kitiems asmenims (išskyrus LR finansų ministeriją pagal 
Sutartį) už Ataskaitos rengimą. Be to, PwC neprisiima sutartin÷s, deliktin÷s ir kt. atsakomyb÷s 
(neatsižvelgiant į ieškinio formą) taikytinos teis÷s leistina apimtimi ir neprisiima atsakomyb÷s už kitų 
asmenų patirtus padarinius (išskyrus LR finansų ministerijos šios Sutarties pagrindu) ar kitus pagal šią 
Ataskaitą priimtus sprendimus ar atsisakymą juos priimti. 



 

  

 

 

 

 

Ataskaitos platinimas ir atsakomyb ÷ 

Asmuo, susipažinęs ir perskaitęs šią ataskaitą, kartu sutinka ir įsipareigoja laikytis šių sąlygų:  

1. Ataskaitos skaitytojas supranta, kad ataskaita pagrįsta ekspertiniu vertinimu. 

2. Ataskaitos skaitytojas supranta, kad PwC darbai yra atlikti pagal mūsų kliento – LR finansų 
ministerijos – nurodymus ir skirti naudotis išimtinai mūsų klientui.  

3. Ataskaitos skaitytojas pripažįsta, kad ataskaita parengta mūsų kliento – LR finansų 
ministerijos – nurodymu, tod÷l į ją gali būti įtraukta ne viskas, ko reikia skaitytojui.  

Skaitytojas sutinka, kad PwC, jos partneriai, įgaliotojai, darbuotojai ir atstovai neprisiima sutartin÷s ar 
deliktin÷s atsakomyb÷s (įskaitant aplaidumą ir teis÷s aktuose nustatytų įsipareigojimų pažeidimą ir kt.) 
ir neatsako už žalą, išlaidas ar nuostolius, patirtus skaitytojui naudojant šią ataskaitą ar su ja 
susipažinus.  

 

Bendroji informacija  

Jeigu kiltų klausimų d÷l šios ataskaitos, prašome nedvejojant kreiptis į Juozą Mikulį telefonu (8 5) 239 
2300 arba el. paštu juozas.mikulis@lt.pwc.com. 

 

 

Pagarbiai, 

 

 

Vidas Veckus 

Partneris, konsultacijų skyriaus vadovas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą redagavo lietuvių kalbos redaktor÷  

Rūta Krasnovait÷ 
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VP2-3 – Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ 

VP2-4 – Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas „Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra“ 

VP2-5 – Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas „Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra“ 

VP2-6 – Ekonomikos augimo veiksmų programos prioritetas „Technin÷ parama ekonomikos augimo 

veiksmų programos įgyvendinimui“ 

VP3 – Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

VP3-1 – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetas „Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, kultūros 

paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai“ 

VP3-2 – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetas „Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: 

sveikatos, švietimo ir socialin÷ infrastruktūra“ 

VP3-3 – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetas „Aplinka ir darnus vystymasis“ 
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VP3-4 – Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetas „Technin÷ parama sanglaudos skatinimo 

veiksmų programos įgyvendinimui“ 

VP4 – technin÷s paramos veiksmų programa 

VP4-1 – technin÷ parama Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal konvergencijos 

tikslą, administravimui 

VRM – Lietuvos respublikos vidaus reikalų ministerija 
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Santrauka  

 

Lietuvos ES l÷šų įsisavinimo klausimas itin svarbus d÷l kelių aspektų. Pirmiausia, pažeidus N + 2 / N + 3 
taisyklę, ES fondų l÷šos, skirtos Lietuvai, būtų prarastos. LR Vyriausyb÷ yra patvirtinusi ES fondų l÷šų 
panaudojimo planą, tačiau 2009 m. ES fondų l÷šų panaudojimo planas nebuvo įvykdytas, taip pat ES 
l÷šų įsisavinimo eiga rodo, jog ir 2010 m. planas nepasiektas, tod÷l did÷ja tikimyb÷ pažeisti N + 2 / N + 3 
taisyklę ir prarasti ES struktūrinių fondų Lietuvai skirtas l÷šas.  
 
Atkreiptinas d÷mesys, kad su panašiomis problemomis susiduriama ne tik Lietuvoje. EK duomenimis 
2011 m. sausio 1 d. Lietuva tarp 27 ES narių pagal įsisavinimo spartą buvo trečioje vietoje, po Airijos ir 
Estijos. Tarp naujųjų ES narių Lietuva pagal įsisavinimo spartą buvo antra (po Estijos). EK duomenimis 
buvo įsisavinta 23,3 proc. visos paramos, o tai gerokai daugiau negu ES vidurkis – 13,6 proc. 2009 m. 
gruodžio 31 d. tarp ES narių Lietuva buvo trečia (atsiliko tik nuo Airijos ir Belgijos). Taigi Lietuva l÷šas 
įsisavino sparčiausiai tarp naujųjų ES narių. Metų pabaigoje buvo įsisavinta 11,76 proc. paramos (ES 
vidurkis buvo 4,18 proc.).  
 
Vertinimo tikslas  – išanalizuoti ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo spartą, jos dinamiką ir 
tendencijas, esamas rizikas bei numatyti galimas priemones spartai užtikrinti. 
 
ES paramos įsisavinimui vertinti sukurtas MS Excel modelis. Modelio esm÷ – analizuoti istorinius 
laikotarpius, per kuriuos buvo sudaromos ES paramos sutartys bei įsisavinama parama pagal šias 
sutartis ir pritaikyti šias tendencijas ateityje prognozuojant, kada bus sudarytos likusios šio finansavimo 
laikotarpio sutartys ir įsisavinta ES parama. 
 
ES paramos sutarčių sumų prognozavimas 
Šių skaičiavimų tikslas yra prognozuoti, kada ir kokioms sumoms bus pasirašytos ES paramos sutartys. 
Tam tikslui jau pasirašytos šio finansavimo laikotarpio sutartys bus analizuojamos dviem etapais. 
 
Pirmajame etape prognozuojamos ES paramos sutarčių sumos sugrupuotos pagal paraiškos pateikimo 
ketvirtį. Istorinių duomenų analiz÷ pirmiausia apims įvairių paraiškos etapų (pateikimas, vertinimas, 
sprendimo pri÷mimas, paramos sutarties pasirašymas) analizę ir skaičiavimus, kokia dalis paraiškų yra 
atmetama kiekviename etape. Šios analiz÷s rezultatai bus naudojami skaičiuoti, kokioms sumoms bus 
pasirašomos paramos sutartys pagal jau pateiktas paraiškas. 
 
Antrajame etape prognozuojama, kada bus pasirašytos ES paramos sutartys. Siekiant šio tikslo jau 
pasirašytos sutartys grupuojamos į duomenų trikampius pagal paraiškos ketvirtį ir ketvirčių skaičių, 
pra÷jusių nuo paraiškos datos sutarties pasirašymo metu. T. y. yra formuojami duomenų trikampiai, 
atspindintys faktinius uždelsimus nuo paraiškos datos iki sutarties sudarymo datos.  
 
Duomenų trikampiai yra naudojami apskaičiuoti augimo faktorius, atspindinčius, kiek kartų kiekvieną 
v÷lesnį ketvirtį padid÷ja pasirašytų sutarčių akumuliuota suma. Iš augimo faktorių yra apskaičiuojami 
sutarčių pasirašymo procentai pagal ketvirtį. Šie procentai naudojami prognozuoti, kuriuose likusio 
finansavimo laikotarpio ketvirčiuose bus pasirašytos ES paramos sutartys, susijusios tiek su jau gautomis 
paraiškomis, tiek su būsimomis paraiškomis.  
 
ES paramos įsisavinimo prognozavimas 
Šių skaičiavimų tikslas – įvertinti, kada bus įsisavinta ES parama (išlaidos pripažįstamos tinkamomis 
deklaruoti Europos Komisijai) pagal jau pasirašytas ir dar tik prognozuojamas paramos sutartis.  
 
Skaičiavimų principas panašus į sutarčių sumų prognozavimą. Iš duomenų yra formuojami ES paramos 
įsisavinimo sumų trikampiai, sugrupuoti pagal sutarties ketvirtį ir skaičių ketvirčių, pra÷jusių nuo sutarties 
pasirašymo datos paramos įsisavinimo metu. Remiantis šia informacija ir informacija apie atitinkamo 
ketvirčio sutarčių sumas yra skaičiuojami ketvirtiniai paramos įsisavinimo faktoriai. Šie faktoriai lyginami 
su atitinkamais ankstesnių finansavimo laikotarpių paramos įsisavinimo faktoriais, taip pat vertinamas jų 
realumas.  
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Paramos įsisavinimo faktoriai naudojami apskaičiuoti, kuriuose ketvirčiuose prognozuojama, kad bus 
įsisavinta ES parama pagal jau pasirašytas ir planuojamas ES paramos sutartis.  
 
Šių skaičiavimų rezultatas – prognozuojamas ES paramos įsisavinimas pagal kiekvieną ketvirtį nuo 
2010 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. 
 
Vertinimo metu gauti duomenys rodo, kad: 

• VP1 siektinas planas nebus įgyvendintas n÷ vienais metais. Didžiausias atotrūkis nuo šio plano 
prognozuojamas 2012 m., v÷liau deklaruotų l÷šų apimtys tur÷tų art÷ti prie plane nurodyto siektino 
lygmens. Kritinis lygmuo VP1 programoje būtų pasiektas dar 2012 m., tačiau 2015 m. atsirastų 
nedidelis nuokrypis nuo jo. Analogiška situacija yra ir kalbant apie N + 2 / N + 3 taisykl÷s 
reikalavimų vykdymą: visais metais iki pat 2015 m., bus susidaręs perviršis, tačiau 
paskutiniaisiais metais atsiras neigiamas nuokrypis nuo jo.  

• VP2 ERPF siektinas plano lygmuo taip pat nebūtų pasiektas, išskyrus 2013–2014 m. laikotarpį. 
Kritinis plano lygis VP2 bus įgyvendintas iki pat 2015 m., kaip, beje, ir N + 2 / N + 3 taisykl÷s 
reikalavimai. Tačiau 2015 m. atsiras neigiamas nuokrypis.  

• VP2 SF siektino plano lygmens nuokrypiai pagal savo kryptis bus panašūs į ERPF. Tačiau N + 2 
taisykl÷ bus pažeista tik 2015 m., susidarius 99 mln. Lt neįsisavintų l÷šų sumai. 

• VP3 ERPF ir SF planų įvykdomumas bus panašus. Abiejų fondų prioritetai siektiną planą 
įgyvendins tik 2013–2014 m. Kritinis lygmuo būtų pasiekiamas pora metų anksčiau, o N + 2 
taisykl÷ įgyvendinama iki pat 2015 m., kuomet ERPF liks neįsisavinta 19 mln. Lt, o Sanglaudos 
fonde – 29 mln. Lt. 

• VP4 nei siektinas, nei kritinis plano lygiai nebus pasiekti, o N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai 
bus pažeisti jau 2014 m. 

Atsižvelgdami į prognozių rezultatus mes rekomendavome 50 mln. Lt perskirstyti iš VP4 programos į VP1 
programoje esančius prioritetus. Saugiausia l÷šas skirti VP1-1 prioritetui, tačiau ir kituose prioritetuose 
l÷šos gal÷tų būti panaudotos. Taip pat svarstytina galimyb÷ perskirstyti l÷šas VP2-5 prioriteto viduje. 
 
Pažym÷tina, kad toks l÷šų perskirstymas yra pačios problemos sprendimo, bet ne jos priežasčių 
pašalinimo būdas. Kaip pagrindines l÷tesnio įsisavinimo priežastis galime įvardyti: 

• v÷lavusi priemonių įgyvendinimo pradžia; 

• nuosavo kapitalo dalies trūkumas; 

• teisminiai procesai; 

• sutaupymai projektuose; 

• neefektyvus kvietimų išd÷stymas laiko aspektu; 

• paraiškų kokyb÷s netolygumai; 

• politin÷ aplinka. 

Bet to, egzistuoja individualios skirtingų prioritetų ir priemonių įsisavinimo problemų priežastys, tokios kaip 
tęstiniai konkursai, nesusiderinimas tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų, reorganizacijos 
sektoriuose ir kt. 
 
Savaime suprantama, jog norint užtikrinti, kad laiku būtų pasteb÷ta rizika pažeisti N + 2 taisyklę, reikia 
tur÷ti tinkamą planavimo ir steb÷senos sistemą.  
 
Galima pateikti šiuos pagrindinius esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo 
steb÷senos sistemos privalumus: 
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• išsamios ataskaitos, teikiamos ketvirčiais vyriausybei, kurios leidžia laiku pasteb÷ti faktinio 
įsisavinimo neatitikimus ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšm÷ms bei operatyviai imtis 
koreguojamųjų veiksmų; 

• gan÷tinai aukštas detaliųjų planų tikslumas, leidžiantis atlikti efektyvią steb÷seną;  

• ES fondų l÷šų naudojimo plano kritinio lygmens pakankamai aukštos reikšm÷s pirmaisiais metais 
leidžia iš anksto numatyti galimas N+2 taisykl÷s nesilaikymo rizikas; 

• pakankamai dažna ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartos steb÷sena tarpin÷se ir 
įgyvendinančiosiose institucijose. 

Tačiau esama ir trūkumų. Planavimo sistema gana sud÷tinga ir apimanti beveik visą įsisavinimo sistemą, 
tačiau kai kurie atskiri jos elementai n÷ra susieti tarpusavyje. Tod÷l galima išskirti toliau išvardijamus 
trūkumus. 

• Planavimo procese n÷ra susieti priemonių įgyvendinimo planai ir Master planas. 

• Nepakankamas detalizuojančiųjų planų panaudojimas vertinant N + 2 taisykl÷s įgyvendinamumo 
riziką trumpuoju laikotarpiu. 

• Mažai reglamentuojamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas į plano laikymosi ir 
N + 2 taisykl÷s rizikos steb÷seną. 

• Netinkamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų požiūris į ES fondų l÷šų naudojimo plano 
reikšmes. 

• Kritinio plano tiesiškumas, neatsižvelgiama į atskirų prioritetų ir priemonių projektų vykdymo 
specifiką. 

• Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas tik rengiant detalizuojančiuosius planus, tačiau 
nedalyvavimas nustatant ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšmes konkretiems metams. 
Priešinga situacija ne tik užtikrintų tikslesnius planus, bet ir papildomai motyvuotų institucijas. 

• N÷ra apibr÷žti aiškūs leistini nuokrypiai nuo planuojamų dydžių. 

Atsižvelgiant į gautas išvadas, buvo suformuoti šie pagrindiniai siūlymai: 

• L÷šų perskirstymas; 

• Master plano atnaujinimas; 

• Kvietimų teikti paraiškas suderinimas; 

• Planų tarpusavio susiejimas; 

• Detalizuojančiųjų planų panaudojimas; 

• Visų įsisavinimo etapų steb÷sena; 

• Aiškesnis steb÷senos reglamentavimas; 

• Visų institucijų įsitraukimo skatinimas; 

• Leistinų nuokrypių nustatymas. 
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Summary  
UAB “PricewaterhouseCoopers”, on the basis of the agreement of the service provision concluded with 
the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania (hereinafter – The MoF) on 15th July, 2010, has 
carried out the Evaluation of Absorption Rate of EU Structural Support. The general aim of the evaluation 
foreseen in the agreement is to forecast of absorption rates of 2007–2013 Operational programmes.  

The subject of EU structural support absorption in Lithuania is important due to several aspects. First of 
all, in case N+2 / N+3 rule is broken, the country will lose its appointed EU structural funds allocation. The 
Government of Lithuania has approved the plan concerning the usage of EU funds. However, in 2009 the 
plan was not fulfilled..The recent results of the EU structural support absorption process indicate that the 
plan was not reached in 2010 as well. Therefore, the possibility that the N +2 / N +3 rule could be violated 
and the appointed EU structural funds could be lost has increased.  

It should be noted that the other countries also encounter similar problems. According to EC data, as at 
1st January of 2011, Lithuania takes the 3rd place among the 27 EU members (after Ireland and Estonia) 
by the absorption rate. Among the new EU members by the absorption rate Lithuania was second (after 
Estonia). According to the EC data, Lithuania has absorbed 23.3% of the total support. This rate is 
significantly higher to compare with the EU average – 13.6%. On the 31st December of 2009, Lithuania 
took the 3rd place among EU members, lagging behind Ireland and Belgium. Thus, the absorption in 2009 
was the fastest among the new EU members and at the end of the year, 11.76% of the total support was 
absorbed (the EU average was 4.18%).  

Evaluation aims  – to examine the EU structural funds absorption rate, dynamics and trends, foresee 
existing risks and provide possible measures to ensure the appropriate speed of absorption.  

For the evaluation of the EU structural support absorption, the model using MS Excel was developed. The 
aim of the model is based on the analysis of historical periods when the support contracts were signed 
and support take-up under these contracts was started. The information is used for the future forecasts of 
time periods when the remaining support contracts will be signed and the absorption of the structural 
support will start.  

The prediction of EU structural support contract amounts  

The aim of these calculations is to predict the time and the amounts related to the contracts for the EU 
structural support that will be signed in the future. For this purpose we have analysed signed contracts in 
two stages.  

At the first stage the amounts of the EU structural support contracts are foreseen by grouping them into 
the quarters of application for the support. Historical data analysis contains the various phases of the 
application (submission, evaluation and decision making, signing of the support contract), analysis and 
calculations of applications that were rejected at each stage. Results of this analysis will be used to 
foresee the value of the future contracts.  

At a second phase, the time, when the new EU structural support agreements will be signed, is 
forecasted. For this purpose, the signed contracts are grouped into data triangles according to the 
number of applications for the quarter and the number of quarters passed from the date of the application 
submission till the date when the contract was signed.  That is to say, that we form data triangles 
reflecting the actual delay. The delay shows the time period passed from the application submission date 
till the contract signature date. 

The data triangles are used for the calculations of the increase factors. The factors show the speed of 
accumulated amount increase in the following quarters. The calculated percents are used to foresee the 
quarters of a financing period, when both the submitted and future applications will be signed.  
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The forecast of the EU structural support absorption  

The aim of these calculations is to assess the time period, when the EU structural support is absorbed 
(the costs is eligible to declare to EC) based both on the signed and projected contracts.  

The principle of the calculations is similar to the forecast of contract amounts. The absorption triangles 
are formed and grouped by quarters of the contract and number of quarters, passed from signing the 
contract till the absorption. Based on this information and information about the contracts values of the 
corresponding quarter, quarterly absorption factors are calculated. These factors are compared with the 
corresponding factors of the previous periods. The possibility to transfer these results into reality is 
assessed. Support absorption factors are used to calculate quarters when the absorption of the EU 
structural support is going to happen, following the information about signed and planned contracts.  

The result of these calculations is the projected EU structural support absorption for each quarter from the 
1st July of 2010 till 31st December of 2015. 

The results of the assessment show that:  

• OP1 target plan will not be implemented in any year. The largest gap from this plan is projected in 
2012; later declared amounts of the funds are likely to converge to the target level of the plan. 
The critical level of OP1 would be reached in 2012. However, in 2015 a small deviation from it will 
occur. Similar situation occurs when analysing the enforcement of N +2 / N +3 rule. Up to 2015, 
the surplus will be generated annually. However in the last year the negative deviation from the 
result will appear.  

• For OP2, a target level of ERDF will not be reached as well, except the period 2013-2014. The 
critical level of the plan will be implemented till 2015. This will ensure the compliance of N +2 / N 
+3 rule. However, in 2015 negative deviation will appear.  

• OP2 CF target plan will deviate similarly to the results of ERDF. However, the N +2 rule will be 
violated only in 2015, when the LTL 99 million of unabsorbed funds will be accumulated. 

• The implementation of ERDF and the CF plans will be quite similar while prosecuting OP3. A 
target plan of both funds will be implemented only in 2013-2014. The critical level will be reached 
two years earlier. The N +2 rule will be implemented until 2015, when the ERDF will have LTL 19 
million of unabsorbed allocations and the Cohesion Fund will accumulate LTL 29 million.  

• For OP4,both the target and critical plan levels will be not achieved and N +2 / N +3 rule 
requirements will be violated in 2014.  

According to the results of forecasts we recommend to redistribute LTL 50 from OP4 to OP1 priority. The 
best way is to appoint the money for the first OP1 priority. However, the funds could be used for the other 
priorities as well. The internal redistribution of the OP2-5 should also be considered.  

It should be noted that such redistribution is a way to solve the final problem. However the nature of the 
problems would not be eliminated. As the main reasons for the slower absorption we identified:  

• Delayed start of implementation of the measures;  
• Lack of share capital;  
• Litigation;  
• Savings in the projects;  
• Inefficient layout of the calls in time;  
• Disparity in the quality of applications;  
• The political environment.  

In the different priorities and measures, there exist individual causes of absorption problems, such as 
follow-up tenders, incompatibility between intermediate and implementing bodies, reorganization in 
different sectors etc.  
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In order to prejudice the risk of violation of the N +2 rule in time, the proper planning and monitoring 
system is needed.  

The following advantages of current EU structural support absorption plan and N+2 rule implementation 
monitoring system could be identified:  

• Detailed quarterly reports for the government, which allows the timely recognition of the 
discrepancies in actual absorption of EU funds and promptly corrective actions.  

• Quite high accuracy of the detailed plans, permitting effective monitoring.  
• Relatively high meanings of critical level during the first years allow  predicting possible risks of 

violation of N+2 rule in advance.  
• Fairly common monitoring of the absorption of EU structural support in intermediate and 

implementing bodies.  

Nevertheless, there are some disadvantages. The planning system is quite complex and includes almost 
the entire absorption system. However, some of its individual elements are not linked to each other. 
Therefore, we can identify the following disadvantages – opportunities for improvement:  

• In the planning process there are no links between the measures implementation plans and a 
master plan. 

• Inadequate exploitation of detailing plans when trying to assess the N +2 rule implementation risk 
in the short-term period.  

• Low-regulated involvement of intermediate and implementing institutions when implementing and 
monitoring the risk of N +2 rule. 

• Inappropriate approach of the intermediate and implementing institutions to the EU structural 
support plan values.  

• The linearity of the critical plan, regardless the specification of different priorities and measures.  
• Involvement of intermediate and implementing bodies only in the preparation of detailing plans. 

The institutions do not participate when determining the plan of EU funds for the particular year. 
The opposite situation would both ensure more precise plans, and motivate the authorities. 

• There is no clear definition of allowable deviations from the expected values. 

Based on the findings we formed the following key proposals: 

• Reallocation of resources; 
• Master Plan update; 
• Harmonisation of calls for proposals procedures; 
• Creation of interlinks between plans; 
• Use of detailed plans; 
• Monitoring of all development stages; 
• Clarification of monitoring regulation; 
• Promotion of integrate institutions involvement; 
• Tolerance setting. 

 



Įvadas 
 

2010 m. liepos 15 d. tarp LR finansų ministerijos ir UAB „PricewaterhouseCoopers“  pasirašyta 
paslaugų teikimo sutartis Nr. 14P-46 2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir 
įsisavinimo spartos vertinimo paslaugų pirkimo sutartis  (toliau – Sutartis). Remiantis sutarties 
nuostatomis tiek÷jas privalo ne v÷liau kaip per 7 m÷nesius nuo sutarties sudarymo pateikti vertinimo 
ataskaitą (toliau – Ataskaita).  

Šios Ataskaitos pirmojoje dalyje pateikiamas trumpas projekto konteksto aprašymas – nurodomas 
vertinimo tikslas, objektas ir laukiami rezultatai. Kartu nurodomi vertinimo uždaviniai, kurie atitinka 
atviro konkurso „2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo spartos 
vertinimo paslaugų pirkimas“ pirkimo dokumentų priede nurodytus uždavinius. 

Ataskaitos antrojoje dalyje aprašyta duomenų rinkimo ir vertinimo metodologija, naudota vertinimo 
klausimams, kurių rezultatai pateikiami šioje Ataskaitoje. Svarbiausią vertinimo metodologijos dalį 
sudaro modelio, skirto deklaruojamų l÷šų sumoms prognozuoti, aprašymas, taip pat prielaidų, kuriomis 
remiantis buvo sudarytas modelis ir atliktos prognoz÷s, pagrindimas. Atskirai aprašoma technin÷s 
paramos įsisavinimo spartos įvertinimo metodologija, nes labai skiriasi specifika, tod÷l bendros 
metodologijos nebuvo galima taikyti. 

Ataskaitos trečiojoje dalyje pateikiamas uždavinių vertinimas, kuris buvo numatytas šiam etapui 
Įvadin÷je sutarties vykdymo ataskaitoje. Pateikiami atsakymai d÷l ES struktūrinių fondų paramos 
įsisavinimo spartos. Jų atitikimu esamiems įsisavinimo planams grindžiami pasitelkus prognozavimo 
modelį gauti rezultatai ir interviu su tarpin÷mis ir įgyvendinančiosiomis institucijoms metu gauta 
informacija. 
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1.  Vertinimo pagrindas 
 

Esamos situacijos aprašymas 

 
Lietuvos ES l÷šų įsisavinimo klausimas itin svarbus d÷l kelių aspektų. Pirmiausia, pažeidus 
N + 2 / N + 3 taisyklę, ES fondų l÷šos, skirtos Lietuvai, būtų prarastos. LR Vyriausyb÷ yra patvirtinusi 
ES fondų l÷šų panaudojimo planą, tačiau ES fondų l÷šų panaudojimo planas 2009 m. nebuvo 
įvykdytas, taip pat ES l÷šų įsisavinimo eiga rodo, jog planas nepasiektas ir 2010 m., tod÷l did÷ja 
tikimyb÷ pažeisti N + 2 / N + 3  taisyklę ir prarasti ES struktūrinių fondų Lietuvai skirtas l÷šas.  
 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s esm÷ yra ta, kad konkretiems metams skirta ES struktūrin÷ parama turi būti 
įsisavinta per einamuosius ir dvejus trejus ateinančius metus. Priešingu atveju būtų prarandamos ES 
fondų l÷šos. Parama, skirta 2008–2010 metais, turi būti įsisavinta ir deklaruota per trejus metus (2007 
metų parama lygiomis dalimis paskirstoma ateinantiems metams, ir jai N + 3 taisykl÷ n÷ra taikoma), o 
2011–2013 metų parama – per dvejus. Tod÷l kritiniai metai bus 2013 m., kuomet reik÷s deklaruoti 
dvejų metų – 2010 ir 2011 – paramos l÷šas. Taip pat svarbūs 2015 metai d÷l gautų avansų 
padengimo, be to, nuo 2014 metų jau reik÷s prad÷ti vykdyti naujas programas, tad reik÷tų efektyviai 
paskirstyti įsisavinimą, kad atsirastų pakankamai žmogiškųjų išteklių naujoms programoms įgyvendinti. 
Tam, kad būtų galima išvengti per mažai deklaruotų l÷šų 2013 metais bei pasirengti gauti naują 
paramą, dar iki to laikotarpio siekiama įsisavinti daugiau l÷šų, nei reikalautų N + 2 / N + 3  taisykl÷s 
taikymas.   
 
Planuoti įsisavinimo spartos tikslus yra itin keblu. Deklaruotinų išlaidų planavimas ir prognozavimas – 
sud÷tinga sritis, apimanti skirtingus planavimo laikotarpius, skirtingus planavimo lygius bei planavime 
ir steb÷senoje dalyvaujančias institucijas:  

• N + 2 / N + 3  steb÷sena yra privaloma funkcija vadovaujančiajai institucijai;  

• steb÷senoje dalyvauja keletas institucijų lygių: vadovaujančioji, tarpin÷s, 
įgyvendinančiosios institucijos, projektų vykdytojai;  

• skiriasi išlaidų „branda“: įsipareigojimas (sukontraktuotos l÷šos), išmok÷tos l÷šos, 
pripažintos deklaruotinomis, deklaruotos;  

• skiriasi planavimo apimtys: veiksmų programa, fondas, asignavimų valdytojas, kvietimas, 
projektas, mok÷jimo prašymas.  

 
Kritinis ir siektinas ES fondų l÷šų panaudojimo plano lygiai yra rengiami Finansų ministerijos, derinant 
su kitomis institucijomis, ir teikiami LR Vyriausybei patvirtinti. Kritinis planas yra parengtas 2007–2011 
metų l÷šas sudedant ir padalijant iš 5 bei gautas sumas išd÷liojant nuo 2009 iki 2013 metų, o 2012 ir 
2013 metams skirtas l÷šas užrašant atitinkamai 2014 ir 2015 metams. Siektiname plane ESF (pirmoji 
ir ketvirtoji programos) l÷šos planuojamos su tokiais koeficientais: 2008 m. – 0,2; 2009 m. – 0,7; 2010–
2013 m. – 1; 2014 m. – 0,7; 2015 m. – 0,2. Tai rodo tolygų įsisavinimo įsib÷g÷jimą ir sul÷t÷jimą. ERPF 
ir Sanglaudos fondo (antroji ir trečioji programos) l÷šos prognozuojamos su šiais koeficientais: 
2008 m. – 0,5; 2009–2013 m. – 1; 2014 m. – 0,7; 2015 m. – 0,2. Pažym÷tina, kad toks įsisavinimas, 
planuojama, įsib÷g÷s greičiau nei ESF fondo1. Tokiomis prielaidomis apskaičiuoti planai yra derinami 
su kitomis ministerijomis, atliekami tam tikri perskirstymai. 
 
D÷l kiekvieno prioriteto specifikos, kuomet vienuose yra sud÷tingi techniniai projektai, o kituose –  
lengviau įgyvendinami ir mažiau laiko sąnaudų reikalaujantys projektai, planuoti priemon÷s ar fondo 
lygmeniu yra itin sud÷tinga. Nuo 2009 metų antrojo ketvirčio ministerijos pateikia ketvirtinius planus 
priemonių lygmeniu apie deklaruotinas ir išmok÷tas l÷šas, taip pat apie planuojamus prisiimti 
įsipareigojimus. Ankstesnių laikotarpių planai n÷ra reikšmingi, nes paramos teikimas 2007 ir 2008 

                                                      
1 Remiantis įvadinio susitikimo metu aptartais klausimais. 
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metais vyko itin nedideliais srautais, ir pirmosios deklaruotinos l÷šos buvo pripažintos tik 2008 metų IV 
ketvirtį. 
 
Kita vertus, esmin÷s problemos slypi ne planuose ir jų rengime, bet pačiame ES paramos l÷šų 
įsisavinimo procese. Planas n÷ra savitikslis siekis, bet priemon÷, turinti pad÷ti valdyti pad÷tį ir iš 
anksto nustatyti galimai rizikingus nukrypimus. Situacijoje, kai planas n÷ra vykdomas ir nukrypimai nuo 
jo tokie reikšmingi, kokie yra šiuo metu, galima teigti, kad būtent plano vykdymas ir jo vykdymo 
kontrol÷ yra silpnoji sistemos vieta. Vienas iš svarbių veiksnių yra planavimo „iš viršaus į apačią“ 
problematika, kai siektinas dydis yra nustatytas, o atsakingos institucijos skatinamos sudaryti tokius 
planus, kurie teoriškai pad÷tų pasiekti nustatytą dydį, nors faktinis jų įgyvendinimas didele apimtimi 
atsilieka. Silpnosios ES fondų l÷šų įsisavinimo planavimo ir vykdymo pus÷s bus nustatomos tolesn÷s 
analiz÷s etape šiame projekte. 
 
Deklaravimo procesas taip pat turi savo specifiką. Projektų išlaidos yra pripažįstamos deklaruotinomis, 
tuomet, kai darbai, kuriems skirta parama, jau yra atlikti, nors l÷šos gali būti išmokamos ir anksčiau. 
Deklaruotinomis pripažintos l÷šos Europos Komisijai pateikiamos vasario, birželio ir spalio m÷nesių 
pabaigoje, tačiau praktikoje l÷šos gali būti deklaruojamos ir dažniau. Be to, deklaruojamos visos 
projekto išlaidos, o ne vien pagal sutartį nurodyta ES fondų dalis. D÷l to Europos Komisija perveda ne 
sutartyje, bet pagal veiksmų programos finansinį planą nurodytą visų išlaidų dalį. 
 
Be to, gerokai skiriasi konkursinių, valstybinių ir regionin÷s pl÷tros priemonių l÷šų įsisavinimas. Nors 
įsisavinimo spartos galimo sul÷t÷jimo priežastys bus įvertintos atsakant į 6 klausimą, jau dabar galima 
išskirti papildomas regioninių priemonių rizikas, nes per susitikimus su tarpin÷mis ir 
įgyvendinančiosiomis institucijomis buvo nurodyta, kad šių priemonių įgyvendinimas susiduria su 
sunkumais d÷l nekokybiškai parengtų paraiškų, o tam turi įtakos kompetencijų trūkumas. Taip pat 
projektų įgyvendinimo etape galimos kliūtys, susijusios su l÷šų stoka ar politin÷mis priežastimis. 
 
Atkreiptinas d÷mesys, kad su panašiomis problemomis susiduriama ne tik Lietuvoje. EK duomenimis, 
2011 m. sausio 1 d. Lietuva tarp 27 ES narių pagal įsisavinimo spartą buvo trečioje vietoje, po Airijos ir 
Estijos. Tarp naujųjų ES narių pagal įsisavinimo spartą Lietuva buvo antra (po Estijos). EK 
duomenimis, buvo įsisavinta 23,3 proc. visos paramos, o tai gerokai daugiau nei ES vidurkis – 
13,6 proc. 2009 m. gruodžio 31 d. tarp ES narių Lietuva buvo trečia, atsilikdama tik nuo Airijos ir 
Belgijos. Taigi Lietuvoje l÷šų įsisavinimas buvo sparčiausias tarp naujųjų ES narių. Metų pabaigoje 
buvo įsisavinta 11,76 proc. paramos (ES vidurkis buvo 4,18 proc.).  
 
Nors tokie skaičiai ES kontekste ir atrodo pakankamai užtikrintai, tačiau reikia atkreipti d÷mesį į kelis 
svarbius faktus. Pirmiausia finansin÷ inžinerija, kuriai skirta gana didel÷ ES paramos dalis, iškreipia 
realų vaizdą. Finansų inžinerijoje l÷šos, pervestos į fondus, iš karto gali būti deklaruojamos EK. Tačiau 
toks įsisavinimas greičiau yra teorinis, o ne faktinis. D÷l tokio greito l÷šų deklaravimo susidaro 
pernelyg optimistiškas vaizdas, neatitinkantis tikros ES l÷šų įsisavinimo spartos. 
 
Be to, tarp skirtingų fondų ir veiksmų programų l÷šų įsisavinimo sparta gana smarkiai skiriasi. Į akis 
pirmiausia krenta itin geri rezultatai VP2 esančiame ERPF. Iš 6,8 mlrd. Lt jau įsisavinta beveik 
2,4 mlrd. Lt. arba 35,84 proc. skirtos paramos. Tačiau būtent šioje programoje ir fonde taikomos 
finansų inžinerijos priemon÷s, kurios maždaug milijardu litų pagerino bendrą vaizdą. Tod÷l galime 
teigti, kad be finansų inžinerijos priemonių bendras įsisavinimas VP2 būtų gerokai mažesnis negu yra 
dabar. 
 
Pažym÷tina, kad kiek prastesni VP1 ir ESF rodikliai. Iš 3,2 mlrd. Lt. įsisavinta 0,6 mlrd. Lt arba 
19,88 proc. skirtos paramos. Mažesnis ESF įsisavinimas gali būti labai susijęs su projektų specifika, 
nes l÷šos, skirtos mokymams, metodikoms rengti ir pan., gali būti sunaudojamos gerokai l÷čiau nei 
inžineriniams statiniams. Be ESF, kiek l÷čiau vyksta paramos iš ESF skirto VP4 įgyvendinimui. 
Įsisavinta paramos buvo 19,51 proc.  
 
Iš viso paramos 2011 m. sausio 1 d., SFMIS  duomenimis, buvo įsisavinta 6,3 mlrd. Lt arba 
26,85 proc. visų ES l÷šų, skirtų Lietuvai. Palyginimui galime atkreipti d÷mesį, kad pagal 
www.esparama.lt duomenis 2010 m. rugs÷jo 6 d. ši dalis tesiek÷ 16,61 proc., o tai rodo gana didelę 
įsisavinimo spartą. Pažym÷tina, kad IV ir I metų ketvirčius galima tik÷tis didesnių deklaruojamų sumų 
d÷l daugelio su statybomis susijusių projektų specifikos.  



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

21 
 

 

1 lentel ÷. ES strukt ūrin ÷s paramos įsisavinimo faktin ÷ pad÷tis 

  Veiksm ų programa ir fondas 

Skirta 
l÷šų 
(tūkst. Lt) 

Deklaruotina 
l÷šų (tūkst. 
Lt) 

Deklaruot ų 
l÷šų dalis 
(%) 

Žmogišk ųjų ištekli ų pl÷tros veiksm ų 
programa 3 228 430 641 800 19,88 % 

1. Europos socialinis fondas 3 228 430 641 800 19,88 % 
Ekonomikos augimo veiksm ų programa 10 699 721  3 442 685 32,18 % 
Europos regionin÷s pl÷tros fondas 6 790 146 2 433 523 35,84 % 

2. Sanglaudos fondas 3 909 576 1 009 162 25,81 % 
Sanglaudos skatinimo veiksm ų programa 9 144 163 2 133 659 23,33 % 
Europos regionin÷s pl÷tros fondas 5 094 220 1 150 779 22,59 % 

3. Sanglaudos fondas 4 049 942 982 880 24,27 % 
4. Technin ÷s paramos veiksm ų programa 322 107 62 847 19,51 % 
  Iš viso: 23 394 422 6 280 990 26,85 % 

Šaltinis: SFMIS, 2010 m. gruodžio 31 d. 

 

Siekiant optimizuoti ES l÷šų įsisavinimo tempus ir prognozuoti EK deklaruojamas išlaidas vykdomas 
šis l÷šų įsisavinimo spartos vertinimo tyrimas. Kartu su vertinimo ataskaita yra parengtas ir 
deklaruotinų EK išlaidų prognozavimo modelis, kuriuo remiantis apskaičiuoti planuojami paramos 
įsisavinimo tempai 2010–2015 m. laikotarpiui. Atsižvelgiant į paramos įsisavinimo rezultatus teikiami 
pasiūlymai d÷l l÷šų įsisavinimo paspartinimo priemonių taikymo. 

 

Vertinimo tikslas  – išanalizuoti ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo spartą, jos dinamiką ir 
tendencijas, esamas rizikas bei numatyti galimas priemones spartai užtikrinti. 

 

Vertinimo uždaviniai 

1. Sukurti ES struktūrin÷s paramos deklaravimo EK modelį naudojantis informacija, gauta iš 
SFMIS duomenų baz÷s pagal atskirus prioritetus ir tarpines institucijas, išskiriant planavimo ir 
konkursines priemones. 

2. Naudojantis sukurtu modeliu įvertinti, kokios ES struktūrin÷s paramos deklaravimo apimtys 
gali būti prognozuojamos likusiems 2007–2013 m. laikotarpio metams pagal patvirtintų 
priemonių, paskelbtų kvietimų teikti paraiškas ir patvirtintų projektų sąrašų, pateiktų ir vertinamų 
paraiškų, sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, deklaruotinomis pripažintų 
išlaidų apimtis. 

3. Įvertinti, ar pagal prognozuojamus duomenis bus pasiekti ES fondų l÷šų naudojimo plano 
rodikliai 2010–2015 m. ir nepažeisti N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai. 

4. Suformuluoti galimus ES l÷šų perskirstymo siūlymus, atsižvelgiant į galimus skirtumus tarp 
prognozuojamų įsisavinimo tempų ir N + 2 taisykl÷je nurodytų reikalavimų, institucijų, tarp 
kurių būtų siūloma perskirstyti, l÷šų atidavimo ir pri÷mimo galimybes d÷l vykdomų ar 
planuojamų vykdyti priemonių.  

5. Suformuluoti galimus ES l÷šų perskirstymo siūlymus, taip, kad būtų ne tik neprarastos l÷šos 
d÷l N + 2 taisykl÷s pažeidimo, bet kartu ir optimizuotas visas įsisavinimo procesas, atitinkamai 
išd÷stant jį tarp atsakingų institucijų bei programos vykdymo metų. 

6. Įvertinti esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo sistemos 
trūkumus ir pateikti galimus jų sprendimo būdus. 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

22 
 

7. Nustatyti priežastis, d÷l kurių l÷t÷ja ES struktūrin÷s paramos panaudojimas, ir pateikti galimus 
jų sprendimo būdus. 

 

Vertinimo objektas  – ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo sparta, deklaruojamų l÷šų planavimo 
procedūros, atitikties N + 2 steb÷jimas. 

 

Galutiniai šioje ataskaitoje pateikiami vertinimo r ezultatai 

 

Parengta ataskaita, kurioje: 

� pateiktas vertinimas pagal technin÷je specifikacijoje nurodytus klausimus: 

1. Kokios tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apimtys pagal 2007–2013 m. veiksmų 
programų prioritetus ir atsakingas institucijas gali būti prognozuojamos 2010–2015 m. 
atsižvelgiant į dabartinę 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situaciją (pagal 
patvirtintų priemonių, paskelbtų kvietimų teikti paraiškas ir patvirtintų projektų sąrašų, pateiktų 
ir vertinamų paraiškų, sudarytų projektų finansavimo ir administravimo sutarčių, 
deklaruotinomis pripažintų išlaidų apimtis)? 

2. Ar dabartin÷ 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situacija sudaro sąlygas 
pasiekti ES fondų l÷šų naudojimo plano rodiklius 2010–2015 m. ir nepažeisti N + 2 / N + 3 
taisykl÷s reikalavimų? 

3. Kaip turi būti pakeistos ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšm÷s, atsižvelgiant į dabartinę ir 
prognozuojamą 2007–2013 m. veiksmų programų įgyvendinimo situaciją, N + 2 / N + 3 
taisykl÷s pažeidimo riziką ir siekiant optimizuoti ES fondų l÷šų įsisavinimo spartą 2010–
2015 m. laikotarpiu? 

3.1. Ar ES fondų l÷šų naudojimo plane nustatytos rodiklių reikšm÷s turi būti perskirstytos tarp 
atsakingų institucijų ir (arba) prioritetų išlaikant tas pačias reikšmes atskiros veiksmų 
programos ir fondo lygiu? 

3.2. Ar yra poreikis perskirstyti veiksmų programose ir (arba) veiksmų programų prieduose 
numatytas l÷šas tarp atskirų 2007–2013 m. veiksmų programų prioritetų ir (arba) atsakingų 
institucijų? 

3.3. Ar turi būti keičiama ES fondų l÷šų naudojimo plane nustatyta ES fondų l÷šų 
panaudojimo sparta atskirais veiksmų programų įgyvendinimo metais? 

4. Ar ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 / N + 3 taisykl÷s įgyvendinimo steb÷senos 
sistema yra tinkama ir veikia efektyviai – leidžia laiku nustatyti nukrypimus nuo planuotų 
reikšmių ir imtis koreguojamųjų veiksmų? 

5. Kaip gali būti patobulinta ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 / N + 3 taisykl÷s 
steb÷senos sistema siekiant padidinti jos efektyvumą? Kokie nukrypimai nuo ES fondų l÷šų 
naudojimo plano gali būti laikomi kritiniais, reikalaujančiais koreguojamųjų veiksmų? Kokie 
koreguojamieji veiksmai tur÷tų būti taikomi, esant nukrypimams nuo ES fondų l÷šų naudojimo 
plano? 

6. Kokios priežastys l÷m÷ atsilikimą nuo ES fondų l÷šų naudojimo plano labiausiai 
atsiliekančiuose prioritetuose? Kokie pagrindiniai rizikos veiksniai gali lemti ES fondų l÷šų 
naudojimo plano neįvykdymą ir sukelia riziką pažeisti N + 2 / N + 3 taisyklę 2011–
2015 m.? 

7. Kokių priemonių turi būti imamasi l÷šų įsisavinimo paspartinimui atsiliekančiuose 
prioritetuose ir priemon÷se bei rizikos pažeisti N + 2 / N + 3 taisyklę sumažinimui?  

 

� Pateiktas ES struktūrin÷s paramos deklaravimo EK prognozavimo modelio aprašymas. Pats 
modelis pateikiamas atskirai, MS Excel programa. 
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2. Vertinimo metodologija 

2.1. Deklaruotin ų Europos Komisijai l ÷šų prognozavimo modelio 
koncepcija 

 

ES paramos įsisavinimui įvertinti sukurtas MS Excel modelis. Modelio esm÷ – analizuoti istorinius 
laikotarpius, per kuriuos buvo sudaromos ES paramos sutartys ir įsisavinama parama pagal šias 
sutartis ir pritaikyti šias tendencijas ateityje prognozuojant, kada bus sudarytos likusios šio 
finansavimo laikotarpio sutartys ir įsisavinta ES parama.  

ES paramos sutarčių sumų prognozavimas 

Šių skaičiavimų tikslas yra prognozuoti, kada ir kokioms sumoms bus pasirašytos ES paramos 
sutartys. Tam tikslui jau pasirašytos šio finansavimo laikotarpio sutartys bus analizuojamos dviem 
etapais. 

Pirmajame etape prognozuojamos ES paramos sutarčių sumos sugrupuotos pagal paraiškos 
pateikimo ketvirtį. Istorinių duomenų analiz÷ pirmiausia apims įvairių paraiškos etapų (pateikimas, 
vertinimas, sprendimo pri÷mimas, paramos sutarties pasirašymas) analizę ir skaičiavimus, kokia dalis 
paraiškų yra atmetama kiekviename etape. Šios analiz÷s rezultatai bus naudojami skaičiuoti, kokioms 
sumoms bus pasirašomos paramos sutartys pagal jau pateiktas paraiškas. 

Antrajame etape prognozuojama, kada bus pasirašytos ES paramos sutartys. Siekiant šio tikslo jau 
pasirašytos sutartys yra grupuojamos į duomenų trikampius pagal paraiškos ketvirtį ir skaičių ketvirčių 
pra÷jusių nuo paraiškos datos sutarties pasirašymo metu. T. y. formuojami duomenų trikampiai, 
atspindintys faktinius uždelsimus nuo paraiškos datos iki sutarties sudarymo datos.  

Duomenų trikampiai (jų naudojimo aprašas pateikiamas modelio naudojimo instrukcijoje) yra 
naudojami  apskaičiuoti augimo faktorius, atspindinčius, kiek kartų kiekvieną v÷lesnį ketvirtį padid÷ja 
pasirašytų sutarčių akumuliuota suma. Iš augimo faktorių yra apskaičiuojami sutarčių pasirašymo 
procentai pagal ketvirtį. Šie procentai naudojami prognozuoti, kuriuose likusio finansavimo laikotarpio 
ketvirčiuose bus pasirašytos ES paramos sutartys, susijusios tiek su jau gautomis paraiškomis, tiek su 
būsimomis paraiškomis.  

ES paramos įsisavinimo prognozavimas 

Šių skaičiavimų tikslas yra įvertinti, kada bus įsisavinta ES parama (išlaidos pripažįstamos tinkamomis 
deklaruoti Europos Komisijai) pagal jau pasirašytas ir dar tik prognozuojamas paramos sutartis.  

Skaičiavimų principas panašus į sutarčių sumų prognozavimą. Iš duomenų formuojami ES paramos 
įsisavinimo sumų trikampiai, sugrupuoti pagal sutarties ketvirtį ir skaičių ketvirčių, pra÷jusių nuo 
sutarties pasirašymo datos paramos įsisavinimo metu. Remiantis šia informacija ir informacija apie 
atitinkamo ketvirčio sutarčių sumas yra skaičiuojami ketvirtiniai paramos įsisavinimo faktoriai. Šie 
faktoriai lyginami su atitinkamais ankstesnių finansavimo laikotarpių paramos įsisavinimo faktoriais, 
taip pat vertinamas jų realumas.  

 

Paramos įsisavinimo faktoriai naudojami apskaičiuoti, kuriuose ketvirčiuose prognozuojama, kad bus 
įsisavinta ES parama pagal jau pasirašytas ir planuojamas pasirašyti ES paramos sutartis.  
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Šių skaičiavimų rezultatas yra prognozuojamas ES paramos įsisavinimas pagal kiekvieną ketvirtį nuo 
2010 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d. Vertinimo rezultatai bus pateikti išskaidyti pagal: 

• N + 2 / N + 3 taisykl÷s laikymosi vertinimas: vertinimo rezultatai bus pateikti pagal Veiksmų 
programas ir ES paramos fondą; 

• ES fondų l÷šų naudojimo plano įgyvendinimo vertinimas: vertinimo rezultatai bus pateikti 
pagal ES programų prioritetus bei asignavimų valdytoją. 

2.2. Vertinimo data 
 

Kadangi vertinimui naudojami duomenys buvo pateikti rugpjūčio–spalio m÷nesiais, vertinimo data 
pasirinkta antrojo ketvirčio pabaiga, t. y. 2010 m. birželio 30 d., o prognozuojamas ES paramos 
panaudojimas apima laikotarpį nuo 2010 m. liepos 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.  

 

2.3. Vertinimui naudoti duomenys 
 

Vertinimui atlikti mes naudojome šiuos duomenis: 

• 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio projektų duomenų bazę. Duomenų baz÷je duomenys 
buvo pateikti iki 2010 m. rugs÷jo 6 d. Vertinimui buvo naudojami šie duomenų laukai: 

o Veiksmų programa  
o Prioritetas 
o Uždavinys 
o Priemon÷s kodas 
o Kvietimo / patvirtinto sąrašo kodas 
o Projekto kodas 
o Projekto pavadinimas 
o Fondas 
o Ministerija ir (ar) kita valstyb÷s institucija 
o Įgyvendinančioji institucija 
o Projekto būsena  
o Paraiškos gavimo data 
o Prašoma finansavimo suma, Lt 
o Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patvirtinimo data 
o Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatas 
o Projekto tinkamumo finansuoti vertinimu patvirtintos finansavimo l÷šos, Lt 
o Projekto naudos ir kokyb÷s vertinimo patvirtinimo data 
o Projekto naudos ir kokyb÷s vertinimo rezultatas 
o Projekto, kuriam priimtas sprendimas d÷l finansavimo patvirtinimo data 
o Projekto, kuriam priimtas sprendimas d÷l finansavimo rezultatas 
o Projekto, kuriam priimtas sprendimas d÷l finansavimo patvirtintos ES l÷šos, Lt 
o Projekto, kuriam priimtas sprendimas d÷l finansavimo patvirtintos LR valstyb÷s 

biudžeto l÷šos iš prašomo finansavimo (BF), Lt 
o Sutarties įsigaliojimo data 
o Projekto pabaigos data 
o Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 
o Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 
o Skiriamas finansavimas pagal sutartį, Lt 
o Skirto finansavimo ES l÷šos, Lt 
o Skirto finansavimo LR valstyb÷s biudžeto l÷šos iš skiriamo finansavimo (BF), Lt 
o Deklaruotina skirto finansavimo suma iš ES fondo l÷šų, Lt 
o Deklaruotina skirto finansavimo suma iš LR valstyb÷s biudžeto l÷šų, Lt 
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• 2004–2006 m. finansavimo laikotarpio projektų sąrašą, kuriame buvo pateikti tokie laukai:  
o Prioritetas 
o Priemon÷ 
o Fondas 
o Projekto (paraiškos) kodas 
o Būsena 
o Paraiškos pateikimo data 
o Sutarties pasirašymo data 

 

• 2004–2006 m. finansavimo laikotarpio mok÷jimo prašymų duomenų bazę. Vertinime buvo 
naudojami šie duomenų baz÷s laukai: 

o Prioritetas 
o Priemon÷ 
o Fondas 
o Tarpin÷ institucija (TI) 
o Projekto kodas 
o Deklaruotina (data) 
o Deklaruotina SF (suma) 

 

• 2000–2006 m. finansavimo laikotarpio Sanglaudos fondo projektų finansin÷s būkl÷s 
m÷nesin÷s ataskaitos už 2003–2010 m. Vertinime buvo naudojami šie ataskaitų duomenys: 

o Projekto numeris 
o Atlikti mok÷jimai rangovams 

 

• 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio mok÷jimų prašymų duomenų baz÷ dviem pjūviais. 
Vertinime buvo naudojami šie duomenų laukai: 

Bendra mok÷jimo prašymų informacija (duomenys pateikti iki 2010 m. rugs÷jo 16 d.) 

o Projekto kodas 
o Mok÷jimo prašymo / grąžintinų l÷šų Nr. 
o MPD / grąžinimo numeris 
o Užregistruotas kaip apmok÷tas MP 
o Deklaruotina suma Lt, iš jų: pripažinimo deklaruotinomis data 
o Deklaruotina suma Lt, iš jų: deklaruotina suma 
o Deklaruotina suma Lt, iš jų: deklaruotina skiriamo finansavimo suma iš viso 
o Deklaruotina suma Lt, iš jų: deklaruotina skiriamo finansavimo suma, iš jų: ES l÷šos 
o Deklaruotina suma Lt, iš jų: deklaruotina skiriamo finansavimo suma, iš jų: LR 

valstyb÷s biudžeto l÷šos iš skiriamo finansavimo (BF) 

Atrinktų mok÷jimo prašymo dalių ataskaita (duomenys iki 2010 m. rugs÷jo 6 d.):  

o Projekto kodas 
o Mok÷jimo prašymo Nr. 
o Mok÷jimo prašymo gavimo data 
o Užregistruota: Suma, Lt 
o Užregistruota: Data 
o Patvirtinta ĮI: Suma, Lt 
o Patvirtinta ĮI: Data 
o Deklaruotinumo data 

 
• Technin÷s paramos administravimo, informavimo ir viešinimo projektų patirtų išlaidų 

dokumentų ataskaita (duomenys iki 2010 m. spalio 12 d.). Prielaidų skaičiavimui buvo 
naudojami šie ataskaitos duomenys: 

o Projekto kodas 
o Mok÷jimo prašymo numeris (MP nr.) 
o Dokumento informacija: Data 
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o Prašoma suma, Lt 
o Patvirtinta suma, Lt 

 

• Technin÷s paramos projektų iš valstyb÷s iždo sąskaitos išmok÷tų finansavimo l÷šų sumų 
ataskaita (informacija, kurią projektų vykdytojai teikia CPVA). Duomenys apima laikotarpį nuo 
projektų vykdymo pradžios iki 2010 m. rugs÷jo 30 d., nuo 2009 m. kovo m÷n. informacija 
pateikta kas m÷nesį. Vertinime buvo naudojami šie ataskaitos duomenys: 

o Projekto kodas 
o Nuo projekto vykdymo pradžios iki atitinkamo laikotarpio pabaigos išmok÷tos l÷šos. 
 

• Informacija apie technin÷s paramos faktines išlaidas, skirtas institucijų atliekamoms ES 
struktūrin÷s paramos administravimo funkcijoms užtikrinti ir patirtas nuo 2007 m. iki 2010 m. 3 
ketvirčio bei planuojamas patirti išlaidas 2011–2015 m. Informaciją pateik÷ šios atsakingos 
institucijos: AM, APVA, CPVA, ESFA, FM, INVEGA, IVPK, LMT, LVPA, SADM, ŠMM, TID, 
ŪM, Valstyb÷s kontrol÷, Viešųjų pirkimų tarnyba ir VRM.  
 

• Įsipareigojimų d÷l projektams skiriamo finansavimo bei pareišk÷jų ir partnerių l÷šų ir šių l÷šų 
išmok÷jimo bei naudojimo detalizavimo einamaisiais ir ateinančiais metais planas, 2010 m. 
rugs÷jo 20 d. Nr. 1. Planas atspindi technin÷s paramos vertinimo projektų įsisavinimą 2010–
2011 metais. 

 
• Vertinimo priemonių l÷šų paskirstymo planas (preliminarus siūlymas, dar nepatvirtintas).  

 
 

• Patvirtintų sąrašų ataskaita (duomenys iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.): 
o Sąrašo Nr. 
o paraiška Nuo 
o paraiška Iki 
o ES fondų l÷šų suma, Lt 

 

• Patvirtintų kvietimų ataskaita (duomenys iki 2010 m. rugpjūčio 20 d.): 
o Kvietimo Nr. 
o Paraiška Nuo 
o Paraiška iki 
o ES fondų l÷šų suma, Lt 

 

• Informacija apie planuojamus kvietimus. Informaciją pateik÷ šios atsakingos institucijos: 
o SADM: Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

priemonių įgyvendinimo planas patvirtintas 2010 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. A1-
164. Taip pat buvo pateikti numatomi nukrypimai nuo plano 2010 m. spalio 12 d. 

o ŠMM: sutarčių pasirašymo planas 2010 m. spalio 27 d. 
o SAM: informacija apie planuojamus projektus 2010 m. lapkričio 2 d. 
o ŪM: 

1)  Ūkio ministerijos administruojamų priemonių įgyvendinimo planas, 2010 m. 
rugs÷jo 10 d. įsakymo Nr. 4-681 redakcija; 

2) Valstyb÷s planuojamų projektų sąrašai (šaltiniai: www.esparama.lt ir 
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/15909/). 

o AM:  
1) Aplinkos ministerijos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonių 

įgyvendinimo planas (naujausia, dar nepatvirtinta versija); 
2) Valstyb÷s ir regionų projektų sąrašai (šaltinis: www.esparama.lt). 

o IVPK: prioriteto „Informacin÷ visuomen÷ visiems“ priemonių įgyvendinimo planas 
patvirtina 2010 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. T-15 redakcija (šaltinis: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ivpk/failai/2010-01-29_T-
15_IVPK_priemoniu_planas.pdf) 
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o SM:  

1) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-4.3-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
geguž÷s 3 d. įsakymo Nr. 3-286 redakcija;  

2) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-4.4-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
geguž÷s 3 d. įsakymo Nr. 3-287 redakcija;  

3) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-4.5-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-606 redakcija; 

4) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-5.1-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-502 redakcija; 

5) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-5.1-SM-02-V patvirtintas 2010 m. 
spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-607 redakcija; 

6) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-5.2-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-605 redakcija; 

7) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-5.3-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3-503 redakcija; 

8) Valstyb÷s projektų sąrašas Nr. VP2-5.4-SM-01-V patvirtintas 2010 m. 
spalio 5 d. įsakymo Nr. 3-604 redakcija; (šaltinis: 
http://www.transp.lt/lt/es_parama/2007_2013_metai/paramai_gauti_aktualus_dokume
ntai). 

o VRM:  
1) Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 

priemonių įgyvendinimo planas patvirtintas 2010 m. rugpjūčio 12 d. 
įsakymu Nr. 1V-536 (šaltinis: 
http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/teises_aktai/100812_Nr1v
-536.pdf); 

2)  regionų projektų sąrašai (šaltinis: www.esparama.lt). 

Mes neatlikome pateiktų duomenų audito ar kitokio tikslumo ar išsamumo patikrinimo, išskyrus 
planuojamų kvietimų sutikrinimą su likusia paramos suma. Tod÷l neprisiimame atsakomyb÷s už 
pateiktų duomenų tikslumą ir išsamumą.  

 

Planuojam ų paraišk ų grafikas 

 

Viena esminių modelio prielaidų yra planuojamos paraiškos ir jų išsid÷stymas per likusius finansavimo 
laikotarpio ketvirčius. Toliau pateikiami pagrindiniai principai ir prielaidos, kuriuos taik÷me 
apskaičiuodami planuojamas paraiškas ir jų grafiką. 

 

1. Bendra visų planuojamų paraiškų suma turi būti lygi visai likusiai nepanaudotos paramos 
sumai.  

2. Skaičiavimuose prognozuojamos tik finansuotinos paraiškos. T. y. nors kai kuriems 
kvietimams (pvz., konkursiniams) numatoma gauti daugiau paraiškų nei kvietimo suma, dalis 
jų vertinimo procese bus atmetama. Tod÷l dar÷me prielaidą, kad būsimų paraiškų suma bus 
lygi kvietimo sumai. 

3. Vertinimo dieną dar neprasid÷jusiems kvietimams planuojamos paraiškos prognozuojamos 
remiantis atsakingų institucijų pateiktas kvietimų ir paraiškų grafikais. Daroma prielaida, kad 
paraiškos bus gautos kitą ketvirtį nuo kvietimo paskelbimo. 
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4. Daroma prielaida, kad su nesuplanuotomis l÷šomis, įskaitant sutaupymus, likusius iš iki 
vertinimo datos pasibaigusių kvietimų, susijusios paraiškos bus gautos 2012 m. trečiąjį ketvirtį.   

5. Jei planuojama kvietimų ar paraiškų suma viršija visą skirtos paramos sumą, skirtumas yra 
atimamas iš v÷liausios planuojamų paraiškų sumos. 

6. Pagal vertinimo dieną galiojančius kvietimus planuojamos paraiškos buvo apskaičiuotos iš 
kvietimo sumos atimant pagal kvietimą jau sudarytas sutartis bei planuojamas sutartis pagal 
iki vertinimo dienos gautas paraiškas.  

 

Detalus paraiškų grafikų apskaičiavimas pagal kiekvieną segmentą pateiktas A priede. Toliau 
pateikiame detalius paraiškų grafiko apskaičiavimo komentarus. 

 

VP 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

2 lentel ÷. VP1 planuojamos paraiškos 
Planuojamos paraiškos (ES dalis)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2010 m. 
3 ketv.

2010 m. 
4 ketv.

2011 m. 
1 ketv.

2011 m. 
2 ketv.

2011 m. 
3 ketv.

2011 m. 
4 ketv.

2012 m. 
1 ketv.

2012 m. 
2 ketv.

2012 m. 
3 ketv.

2012 m. 
4 ketv.

2013 m. 
1 ketv.

2013 m. 
2 ketv.

VP1-1 SADM K 20.000.000 71.907.338 103.000.000 4.888.094
VP1-1 SADM V 36.589.433 10.000.000 150.000.000 29.400.000 10.000.000 7.732.440
VP1-2 ŠMM K 0 90.589.174 59.200.000 28.877.000
VP1-2 ŠMM V 60.490.547 56.902.000 143.813.000 0 22.908.000
VP1-3 ŠMM K 0 0 4.689.007
VP1-3 ŠMM V 65.597.000 13.257.000 83.188.000 0 6.735.000 103.841.000 30.430.000 950.942
VP1-4 VRM R 3.827.292 4.230.572 209.402 27.525.443 26.093.557
VP1-4 VRM V 2.889.320 34.411.194 47.440.824 5.500.000 4.682.267 0

Paraiškos 
būdasPrioritetas Ministerija

 

 

- Didžioji dalis Žmogiškų išteklių pl÷tros veiksmų programos paraiškų yra planuojamos 2010–
2011 metais. 

- SADM dar n÷ra suplanavusi kvietimų 125 mln. Lt iš ŠMM ir 25 mln. Lt iš VRM perskirstytai 
sumai. Mes dar÷me prielaidą, kad paraiškos šiai sumai bus gautos 2011 m. trečiąjį ketvirtį. 
Taip pat dar÷me prielaidą, kad suma bus skirta valstyb÷s planavimo projektams. 

- ŠMM pateik÷ ne planuojamų kvietimų sąrašą, bet planuojamų sutarčių grafiką ir mus 
informavo, kad sutartys paprastai pasirašomos per 3–5 m÷n. nuo paraiškos gavimo. 
Remdamiesi šia informacija mes apskaičiavome planuojamas paraiškas perkeldami sutarčių 
planą per vieną ketvirtį į priekį. Taip pat ŠMM pateiktas sutarčių pasirašymo grafikas galimai 
apima sutartis, sudaromas pagal iki vertinimo datos gautas paraiškas. Siekdami išvengti 
situacijos, kai šios sutartys įvertinamos du kartus, apskaičiuotas planuojamų sutarčių perviršis 
palyginti su visa skirto finansavimo suma buvo atimtas iš 2010 m. III ir IV ketvirčių 
prognozuojamų paraiškų sumų.  



 

VP 2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

3 lentel ÷. VP2 planuojamos paraiškos 
Planuojamos paraiškos (ES dalis)

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2010 m. 
3 ketv.

2010 m. 
4 ketv.

2011 m. 
1 ketv.

2011 m. 
2 ketv.

2011 m. 
3 ketv.

2011 m. 
4 ketv.

2012 m. 
1 ketv.

2012 m. 
2 ketv.

2012 m. 
3 ketv.

2012 m. 
4 ketv.

2013 m. 
1 ketv.

2013 m. 
2 ketv.

VP2-1 ŠMM V 2.156.590 630.000 59.643.000 39.060.000
VP2-1 ŪM K 50.000.000 60.439.699 50.000.000 95.000.000 50.000.000 70.941.658
VP2-1 ŪM V 51.200.000 13.928.000 16.410.000
VP2-2 ŪM K 10.000.000 26.838.192 0
VP2-2 ŪM V 22.973.729 74.053.368
VP2-3 IVPK K 66.674.586 85.000.000
VP2-3 IVPK R 2.214.704
VP2-3 IVPK V 20.873.660 117.330.718 15.077.541 8.000.000 19.293.551
VP2-4 SM R 5.634.191 33.566.150 93.242.294 76.606.225 23.111.904 18.601.966 11.248.405
VP2-4 SM V 39.117.150 255.000 36.767.947
VP2-4 ŪM K 43.751.074 30.330.745 18.150.148
VP2-4 ŪM V 80.000.000 87.353.034 2.654.841
VP2-5 SM V 85.445.553 372.230.592 438.961.465 176.908.918 253.597.658 94.546.477 57.510.156 136.304.561 596.835.156

Prioritetas Ministerija
Paraiškos 

būdas

 

 

- ŪM prioriteto VP 2-1 konkursiniams projektams 250 mln. Lt iš dar nepanaudotų l÷šų yra skirta 
tęstiniams kvietimams, kuriems paraiškos gali būti teikiamos iki 2012 m. sausio 31 d. Tod÷l 
buvo daryta prielaida, kad paraiškos šiai sumai bus pateikiamos po lygiai nuo 2011 m. pirmojo 
ketvirčio iki 2012 m. pirmojo  ketvirčio. Likę 71 mln. Lt nesuplanuotų ŪM l÷šų yra jau 
pasibaigusių kvietimų nepanaudotos l÷šos. N÷ra žinoma, kada bus paskelbti kvietimai šioms 
l÷šoms panaudoti. Tod÷l daroma prielaida, kad paraiškos bus pateiktos 2012 m. trečiąjį 
ketvirtį.   

- Sudarant planuojamų paraiškų grafiką IVPK prioritetui VP2-3 buvo atsižvelgta į FM pateiktą 
VP priedo pakeitimą.  

- SM prioriteto VP2-5 valstyb÷s planavimo rezerviniams projektams yra likę apie 345 mln. Lt. 
N÷ra aišku, kada paraiškos šiems projektams bus teikiamos, tod÷l buvo daryta prielaida, kad 
paraiškos šiai sumai bus pateiktos po lygiai per šešis ketvirčius nuo 2011 m. antrojo ketvirčio 
iki 2012 m. trečiojo ketvirčio. 

 

VP 3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

4 lentel ÷. VP3 planuojamos paraiškos 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

2010 m. 
3 ketv.

2010 m. 
4 ketv.

2011 m. 
1 ketv.

2011 m. 
2 ketv.

2011 m. 
3 ketv.

2011 m. 
4 ketv.

2012 m. 
1 ketv.

2012 m. 
2 ketv.

2012 m. 
3 ketv.

2012 m. 
4 ketv.

2013 m. 
1 ketv.

2013 m. 
2 ketv.

VP3-1 AM K 5.000.000 540.275
VP3-1 AM R 23.590.948 27.705.437 21.087.536 1.067.607 1.118.226 0 0 0 24.806.842
VP3-1 AM V 71.972.900 2.427.260 23.343.000 4.828.000 17.250.000 25.885.000 39.380.000 1.700.000 40.971.627
VP3-1 AM FI
VP3-1 ŪM K 83.737
VP3-1 ŪM R 15.411.485 6.999.999 4.714.567 8.110.223 288.830
VP3-1 ŪM V 715.905 6.075.000 2.027.500 14.941.415 14.941.415 14.941.415 14.941.415 14.941.415 14.941.415
VP3-1 VRM R 105.867.241 98.955.469 157.385.104 149.707.872 9.244.415 26.672.439 5.057.531 1.494.768 11.696.466
VP3-2 SADM R 69.825.624 13.486.061
VP3-2 SADM V 135.250.805 1.609.426
VP3-2 SAM K 5.424.679
VP3-2 SAM R 5.260.301 10.870.892 15.058.649
VP3-2 SAM V 26.024.406 30.164.000 28.052.000 13.884.144
VP3-2 ŠMM K 15.235.461
VP3-2 ŠMM R 0 0 0 38.032.592 7.572.146 25.568.365 17.905.469 5.160.039 7.825.132
VP3-2 ŠMM V 57.720.104 33.150.000 106.542.000 222.033.000 0 1.400.000
VP3-3 AM V 608.132.000 62.407.060 36.533.725
VP3-3 SM V 75.366.530
VP3-3 ŪM K 40.077.779
VP3-3 ŪM R 5.011.499 4.490.202 53.313.519 1.078.660 0
VP3-3 ŪM V 9.000.000 48.223.775 0 0 0 0 0 0 10.739.991

Prioritetas Ministerija
Paraiškos 

būdas

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

30 
 

 

- AM iki šiol n÷ra suplanavusi, kur bus panaudoti 39,494 mln. Lt nepanaudotų finansų inžinerijos 
l÷šų prioritetui VP3-1. Mes dar÷me prielaidą, kad ši suma bus skirta valstyb÷s projektų 
sąrašams, kuriems paraiškos bus gautos 2012 m. trečiąjį ketvirtį. 

- SM dar n÷ra suplanavusi po perskirstymo gautų 75,366 mln. Lt. Tod÷l šiai sumai nebuvo 
pateiktas planuojamų paraiškų grafikas. SM nurod÷, kad paraiškas šiam prioritetui planuoja 
gauti iki 2011 m. pabaigos.  

- Pateiktame ŪM priemon÷s VP3-1 įgyvendinimo plane nebuvo planuojamų sąrašų paskelbimo 
datų valstyb÷s projektams už 97 mln. Lt. Skaičiuodami dar÷me prielaidą, kad paraiškos šiai 
sumai bus pateiktos po lygiai per šešis ketvirčius nuo 2011 m. antrojo ketvirčio iki 2012 m. 
trečiojo ketvirčio.  

 



2.4. Vertinimui naudotos priemon ÷s ir j ų pagrindimas 

2.4.1. Sutar čių sudarymo faktoriai 

 

Sutarčių sudarymo faktoriai parodo, kelintą ketvirtį nuo paraiškos pateikimo yra numatoma sudaryti 
finansavimo sutartį. Tai labai svarbi vertinimo prielaida, atspindinti vidutinius tik÷tinus uždelsimus nuo 
paraiškų gavimo iki finansavimo sutarčių sudarymo. Ši prielaida naudojama toliau pateikiamiems 
skaičiavimams atlikti: 

- įvertinti, kada planuojama sudaryti finansavimo sutartis pagal ateityje planuojamas gauti 
paraiškas; t. y. naudojant sutarčių sudarymo faktorius ir atsižvelgiant į visą numatomą 
paraiškų sumą įvertinama, kokiai sumai yra planuojama sudaryti finansavimo sutartis 
paraiškos gavimo ketvirtį,  kokiai sumai  ketvirtį po paraiškos gavimo ir t. t.;    

- įvertinti, kada bus sudaromos sutartys pagal iki vertinimo datos jau gautas paraiškas, kurioms 
dar n÷ra sudarytos sutartys.  

Faktiniai laikotarpiai nuo paraiškos gavimo iki sutarties sudarymo atskiriems projektams gali labai 
skirtis. Skirtumai gali būti d÷l toliau išvardijamų veiksnių. 

- Vidinių procedūrų skirtumų įvairiose atsakingose ir įgyvendinančiosiose institucijose. 
Pavyzdžiui, kai kurios institucijos reikalauja, kad iki sutarties sudarymo būtų pabaigtos viešųjų 
pirkimų procedūros, kitos – ne; skiriasi finansavimo sutarčių sudarymo procedūros; skirtingi 
atsakingos ir įgyvendinančiosios institucijos komunikacijos procesai ir pan.   

- Projektų pobūdžio. Jei yra daug smulkių projektų, dažnai sutarčių sudarymas užtrunka ilgiau. 
- Paraiškos būdo. Jei paraiškos pateikiamos konkurso būdu, dažnai sutarties sudarymas 

užtrunka ilgiau nei paraiškas pateikiant valstyb÷s ar regionų planavimo būdu.  
- Žmogiškųjų išteklių geb÷jimų ir kompetencijų atsakingose ir įgyvendinančiosiose institucijose 

skirtumai. 

Atsižvelgdami į galimus skirtumus ir siekdami atspind÷ti įvairių projektų segmentų nehomogeniškumą, 
sutarčių sumų prognozavimą atlikome atskirai skirtingiems segmentams, sugrupuotiems pagal šiuos 
kriterijus: prioritetas, atsakinga institucija, projektų atrankos būdas. Analogiškas grupavimas buvo 
atliktas ir sutarčių sudarymo faktorių įvertinimo tikslais. 

Išskaidant duomenis į pogrupius susiduriama su duomenų trūkumo kai kuriems pogrupiams problema. 
Sutarčių sudarymo faktoriai, apskaičiuoti remiantis nedideliu kiekiu istorinių duomenų, yra statistiškai 
nepatikimi ir gali neatspind÷ti realių tik÷tinų uždelsimų nuo paraiškos gavimo iki sutarties sudarymo. 
Tod÷l sutarčių sudarymo faktorių įvertinimo tikslais sujung÷me panašius pogrupius į vieną grupę.  

Sutarčių sudarymo faktoriai nebuvo skaičiuojami technin÷s paramos prioritetams, nes šių prioritetų 
vertinimas buvo atliktas atskirai. Finansų inžinerijos priemon÷ms daroma prielaida, kad sutartys 
sudaromos tą patį ketvirtį. 

Detalūs faktorių skaičiavimai atskiroms grup÷ms pateikiami B priede. Toliau pateikiami faktorių 
skaičiavimo komentarai. 

VP1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

Šios veiksmų programos vertinimui yra daromos 5 lentel÷je pateiktos sutarčių sudarymo faktorių 
prielaidos 
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5 lentel ÷. VP1 sutar čių sudarymo faktoriai 

Sutarčių dalis pasirašyta atitinkam ą ketvirt į

Prioritetas Ministerija Prognozuojamos sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VP1-1 SADM K 0% 18% 68% 9% 5% 0% 0% 0% 0%

VP1-1 SADM V 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VP1-1 SADM FI 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VP1-2 ŠMM K 0% 18% 68% 9% 5% 0% 0% 0% 0%

VP1-2 ŠMM V 1% 22% 49% 26% 2% 0% 0% 0% 0%

VP1-3 ŠMM K 0% 18% 68% 9% 5% 0% 0% 0% 0%

VP1-3 ŠMM V 1% 22% 49% 26% 2% 0% 0% 0% 0%

VP1-4 VRM R 1% 22% 49% 26% 2% 0% 0% 0% 0%

VP1-4 VRM V 1% 22% 49% 26% 2% 0% 0% 0% 0%

Paraiškos būdas 
(K, V, R, FI ar VD)

 

Šioms prielaidoms nustatyti iš pradžių buvo atlikta vidutinių sutarčių sudarymo laikotarpių analiz÷ 
pagal atsakingą instituciją, prioritetą ir paraiškos teikimo būdą. Analiz÷s rezultatai pateikiami lentel÷je. 

6 lentel ÷. VP1 sutar čių sudarymo analiz ÷ 

Pavadinimas

Skirto finansavimo ES 
l÷šos sudarytoms 
sutartims

Sutarčių 
skaičius

Vid. laikotarpis: 
paraiška - 
vertinimas

Vid. laikotarpis: 
vertinimas - 
sprendimas

Vid. laikotarpis:  
 sprendimas - 
sutartis

Vid. laikotarpis:  
 paraiška - 
sutartis

Lt vnt. dienos dienos dienos dienos

VP1
Žmogišk ųjų ištekli ų pl÷tros veiksm ų 
programa 1.766.253.399 924 126 73 51 250

VP1-1 1.024.765.316 331 154 104 17 275

SADM 1.024.765.316 331 154 104 17 275

K* 425.931.863 307 157 107 17 281

V 548.833.453 23 22 5 17 45

FI 50.000.000 1 0 0 0 0

VP1-2 252.946.121 117 71 46 42 159

ŠMM 252.946.121 117 71 46 42 159

K 71.664.347 86 75 51 42 169

V 181.281.774 31 51 28 40 119

VP1-3 63.720.309 34 81 37 31 149

ŠMM 63.720.309 34 81 37 31 149

K 14.497.251 25 90 43 29 162

V 49.223.058 9 50 22 36 108

VP1-4 374.025.720 437 97 26 81 203

VRM 374.025.720 437 97 26 81 203

R 45.679.910 223 101 23 77 200

V 328.345.810 214 92 29 85 206

VP1-5 50.795.933 5 24 12 64 100

FM (TI) 50.795.933 5 24 12 64 100

V 50.795.933 5 24 12 64 100

Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ 
apr÷ptis

Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir 
viešojo administravimo efektyvumo 

didinimas

Technin÷ parama Žmogiškųjų išteklių 
pl÷tros veiksmų programai įgyvendinti

Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas

Mokymasis visą gyvenimą

 

Pastabos 

Laikotarpiai skaičiuoti kaip paprastas aritmetinis vidurkis visoms paraiškoms, įtraukiant ir atmestas ar nuspręstas nefinansuoti 
paraiškas.  

Vertinimo laikotarpis skaičiuotas kaip laikotarpis iki v÷lesn÷s vertinimo datos, jei buvo atlikti tinkamumo bei naudos ir kokyb÷s 
vertinimai. 

Toliau pateikiami svarbiausi pasteb÷ti nuokrypiai nuo vidutinių trukmių. 

- SADM ilgiau nei vidutiniškai užtruko vertindama konkursines paraiškas ir priimdama 
sprendimus. Kaip mus informavo SADM, tai atsitiko d÷l didelio paraiškų kiekio ir sud÷tingų 
vertinimo procedūrų. ESFA taip pat pažym÷jo, kad pirmuosiuose kvietimuose buvo 
nepakankamai aiškiai suformuluoti kriterijai, kas gali dalyvauti konkurse, tod÷l gauta gerokai 
daugiau paraiškų negu tik÷tasi. Taip pat gauta daug skundų (apie 20 proc. nuo visų paraiškų).  
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Kaip mus informavo SADM, dabar vertinimo procesas gerokai greitesnis, nes buvo padaryti 
teisiniai pakeitimai, leidžiantys sukeisti vertinimo etapus ir jau vertinimo pradžioje sumažinti 
paraiškų skaičių. Taip pat atsisakyta ekspertinio vertinimo, kad būtų išvengta subjektyvumo ir 
dalies skundų, atsirado agentūros darbuotojų įdirbis.   

- VRM ilgiau nei vidutiniškai užtruko vertindama paraiškas. Kaip pažym÷jo ESFA, ministerija 
paskelb÷ sąrašus visoms 14 priemonių vienu metu, tod÷l d÷l per didelio paraiškų kiekio 
nesp÷ta įvertinti visų paraiškų per reikalaujamą 2 m÷nesių laikotarpį. Ateityje tikimasi geresnio 
planavimo, tod÷l tokių v÷lavimų netur÷tų būti. Taip pat daug įtakos turi nekokybiškai parengtos 
paraiškos. Kadangi VRM visos paraiškos yra pateikiamos pagal valstyb÷s arba regionų 
sąrašus, stengiamasi paraiškų neatmesti, bet taisyti, tod÷l vertinimo metu paraiškos ilgai 
derinamos su pareišk÷ju. 
 

- VRM ilgiau nei vidutiniškai užtruko laikotarpis nuo sprendimo pri÷mimo iki sutarties 
pasirašymo. Daugiausia įtakos tam tur÷jo pirmosios sutartys, nes buvo kilę teisinių nesutarimų 
tarp ESFA ir VRM d÷l pačios sutarties formulavimo. Pasirašymas labai pagreit÷jo prad÷jus 
taikyti dvišales sutartis. Taip pat procesą stabdo viešieji pirkimai ir gaunamų skundų 
nagrin÷jimas. 

Remiantis atlikta vidutinių laikotarpių analize ir atsižvelgiant į tik÷tiną pogrupių homogeniškumą, 
faktorių skaičiavimo tikslais prioritetai suskirstyti į šias grupes: 

- VP1-1, atsakinga institucija – SADM, paraiškos nagrin÷jamos valstyb÷s planavimo būdu; 
- VP1-1, VP1-2, VP1-3, atsakingos institucijos – SADM ir ŠMM, paraiškos nagrin÷jamos 

konkurso būdu; 
- VP1-2, VP1-3, VP1-4, atsakingos institucijos – ŠMM ir VRM, paraiškos nagrin÷jamos 

valstyb÷s planavimo ir regionų planavimo būdu. 

VP1-1 (SADM) valstyb÷s planavimas 

Šios grup÷s priemon÷ms sutartys pasirašomos labai greitai: tą patį ar ateinantį ketvirtį po paraiškos 
pateikimo. Didžiąją dalį sudaro darbo biržos projektai, kuriems sutartys pasirašomos vidutiniškai per 
27 dienas. Ministerijos darbuotojai teig÷, kad valstybiniai projektai įvertinami greičiau nei maksimalus 
terminas (vidutiniškai per 22 dienas). Siekdama spartesnio įsisavinimo SADM susitar÷ su agentūra, 
kad vertinimo / sutarties pasirašymo procesas būtų greitesnis nei nustatyti terminai, tod÷l tik÷tina, kad 
ir ateityje sparta išliks. 

VP1-1, VP1-2, VP1-3 (SADM ir ŠMM) konkursas 

Šios grup÷s priemon÷ms sutartys pasirašomos l÷tai: dauguma sutarčių yra sudaroma pra÷jus 5–9 
m÷nesiams nuo paraiškos gavimo. Konkurso būdu gaunama labai daug paraiškų, tod÷l vertinimo 
procesas gerokai ilgesnis nei paraiškų, gaunamų pagal valstyb÷s sudarytus sąrašus. Tiek SADM, tiek 
ŠMM gauna daug skundų, ir jų nagrin÷jimas procesą dar pailgina. Kaip jau min÷ta, SADM patobulino 
vertinimo procedūras, ŠMM taip pat ÷m÷ taikyti dvišalį sutarčių pasirašymą. Atsižvelgdami į naujausias 
tendencijas pakoregavome  faktorius. 

VP1-2, VP1-3, VP1-4 (ŠMM ir VRM) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

Šios grup÷s priemon÷ms sutartys pasirašomos l÷tai: vidutiniškai sutartys sudaromos pra÷jus pusei 
metų nuo paraiškos gavimo. Pagrindin÷s priežastys: 

- užtrunka vertinimas d÷l min÷tų priežasčių; 
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- valstyb÷s planavimo projektai SADM smarkiai skiriasi nuo ŠMM ir VRM; kadangi SADM 
didžiąją dalį sudaro keli didel÷s apimties darbo biržos projektai, kurių tiek vertinimas, tiek 
sutarčių pasirašymas yra greitas, SADM atskiriame kaip atskirą grupę;  

- ŠMM kol kas tik 40 pasirašytų sutarčių, tod÷l d÷l duomenų trūkumo negalime išskirti kaip 
atskiros grup÷s.  

VP2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSM Ų PROGRAMA 

Šios veiksmų programos vertinimui daromos tokios sutarčių sudarymo faktorių prielaidos: 

7 lentel ÷. VP2 sutar čių sudarymo faktoriai 

Prioritetas Ministerija Prognozuojamos sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

VP2-1 ŠMM V 18% 59% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-1 ŪM K 0% 2% 37% 50% 5% 4% 1% 0% 0%
VP2-1 ŪM V 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-2 ŪM K 0% 2% 37% 50% 5% 4% 1% 0% 0%
VP2-2 ŪM V 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-2 ŪM FI 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-2 ŪM VD 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-3 IVPK K 0% 2% 37% 50% 5% 4% 1% 0% 0%
VP2-3 IVPK R 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-3 IVPK V 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-4 SM R 18% 59% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-4 SM V 18% 59% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-4 ŪM K 0% 2% 37% 50% 5% 4% 1% 0% 0%
VP2-4 ŪM V 2% 11% 48% 38% 1% 0% 0% 0% 0%
VP2-5 SM V 18% 59% 18% 5% 0% 0% 0% 0% 0%

Paraiškos būdas 
(K, V, R, FI ar VD)

 

Vidutinių sutarčių sudarymo laikotarpių analiz÷ pagal atsakingą instituciją, prioritetą ir paraiškos 
teikimo būdą pateikta lentel÷je: 

8 lentel ÷. VP2 sutar čių sudarymo analiz ÷ 

Pavadinimas

Skirto finansavimo ES 
l÷šos sudarytoms 
sutartims

Sutarčių 
skaičius

Vid. laikotarpis: 
paraiška - 
vertinimas

Vid. laikotarpis: 
vertinimas - 
sprendimas

Vid. laikotarpis:  
sprendimas - 
sutartis

Vid. laikotarpis:  
paraiška - 
sutartis

Lt vnt. dienos dienos dienos dienos

VP2 Ekonomikos augimo veiksm ų programa 6.052.385.047 1.294 128 33 61 222
VP2-1 1.047.083.155 275 127 39 48 214

ŠMM 873.290.455 29 64 7 17 89
V 873.290.455 29 64 7 17 89
ŪM 173.792.700 246 131 43 51 225

K 173.792.700 246 131 43 51 225
VP2-2 1.737.753.901 767 136 36 70 242
ŪM 1.737.753.901 767 136 36 70 242

K 508.482.135 747 137 34 73 244
V 71.271.766 16 94 112 -44 163
FI 1.054.000.000 3 0 0 0 0
VD 104.000.000 1 0 0 0 0

VP2-3 400.283.438 64 59 16 50 125
IVPK 400.283.438 64 59 16 50 125

K 0
R 11.845.995 33 43 12 51 106
V 388.437.443 31 77 20 49 145

VP2-4 1.367.812.422 151 113 21 43 177
SM 1.177.866.353 107 61 15 26 102

R 153.509.049 83 63 18 30 110
V 1.024.357.303 24 53 5 12 70
ŪM 189.946.070 44 213 36 85 334

K 116.625.883 41 220 37 86 343
V 73.320.187 3 70 20 70 159

VP2-5 1.448.589.441 28 94 14 28 135
SM 1.448.589.441 28 94 14 28 135

V 1.448.589.441 28 94 14 28 135
VP2-6 50.862.689 9 33 17 98 148

FM (TI) 50.862.689 9 33 17 98 148
V 50.862.689 9 33 17 98 148

Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra

Technin÷ parama Ekonomikos augimo 
veiksmų programų įgyvendinimui

Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos 
augimui skirti moksliniai tyrimai ir 

technologin÷ pl÷tra

Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos 
verslui gerinimas

Informacin÷ visuomen÷ visiems

Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra
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Pastabos 

Laikotarpiai skaičiuoti kaip paprastas aritmetinis vidurkis visoms paraiškoms, įtraukiant ir atmestas ar nuspręstas nefinansuoti 
paraiškas.  

Vertinimo laikotarpis skaičiuotas kaip laikotarpis iki v÷lesn÷s vertinimo datos, jei buvo atlikti  tinkamumo bei naudos ir kokyb÷s 
vertinimai. 

Toliau pateikiami svarbiausi pasteb÷ti nuokrypiai nuo vidutinių trukmių. 

- ŪM ilgiau nei vidutiniškai užtruko vertindama konkursines paraiškas. Kaip mus informavo ŪM, 
svarbiausios priežastys: didelis paraiškų skaičius vienu metu, viešieji pirkimai, kompetencijų 
trūkumas (vertinimui dažnai reikalingi išor÷s ekspertai, užtrunka juos surasti); energetikos 
projektams – pareišk÷jų derybos su Valstybine kainų energetikos kontrol÷s komisija. Sutarčių 
pasirašymas dažnai stringa, nes pareišk÷jai sunkiai gauna kitų finansavimo šaltinių 
užtikrinimą. Taip pat užtrunka pats sutarties pasirašymas, nes visos sutartys yra trišal÷s. 

- ŪM ilgiau nei vidutiniškai užtruko vertindama valstybines paraiškas. Priežastys – pareišk÷jų 
kompetencijos trūkumas (paraiškos ilgai derinamos ir taisomos), ilgai atliekami viešieji 
pirkimai, skundų nagrin÷jimas. 

- Valstybinių paraiškų sprendimo pri÷mimas ŪM užtruko taip pat ilgiau nei vidutiniškai (VP2-2). 
Vidurkį smarkiai iškreipia Klaip÷dos LEZ ir Panev÷žio pramoninio parko projektai. Kaip 
paaiškino LVPA, šiems projektams buvo keičiamas ministro įsakymas, tod÷l d÷l SFMIS 
sistemos ribotumo sprendimo data yra rodoma tik paskutin÷ ir techniškai gali būti v÷lesn÷ nei 
sutarties data. Realus pirmo sprendimo v÷lavimas nebuvo didelis.  

- IVPK valstybinių projektų vertinimas užtruko vidutiniškai ilgiau nei reglamentuotas terminas. 
CPVA nuomone, paraiškos gaunamos nekokybiškos, nes duodamas per trumpas laikotarpis 
parengti paraišką. IVPK pažym÷jo, kad pareišk÷jai nepakankamai suinteresuoti.  

- ŪM VP2-2 valstybinių projektų terminas nuo sprendimo iki sutarties pasirašymo yra neigiamas 
d÷l klaidos duomenų baz÷je (6 projektų sprendimo data v÷lesn÷ nei sutarties).  

- SM pasteb÷tina, kad užtruko paraiškų vertinimas valstybiniams projektams (VP2-5, 
transeuropinių tinklų pl÷tra). TID nurod÷ šias pagrindines priežastis: paraiškos neatitiko 
reikalavimų, trūko galimybių studijos (oro uostų projektai), trūkstamo finansavimo tikslinimas, 
kainų perskaičiavimas. Taip pat pirmųjų paraiškų vertinimas užtruko d÷l techninių sąmatų 
rengimo, nes dar nebuvo reikalavimo pateikti su paraiška.  

Remiantis atlikta vidutinių laikotarpių analize ir atsižvelgiant į tik÷tiną pogrupių homogeniškumą, 
faktorių skaičiavimo tikslais prioritetai suskirstyti į šias grupes: 

- VP2-1, VP2-4 ir VP2-5, atsakingos institucijos – ŠMM ir SM, paraiškos nagrin÷jamos 
valstyb÷s ir regionų planavimo būdu; 

- VP2-1, VP2-2, VP2-3, VP2-4, atsakingos institucijos – ŪM ir IVPK, paraiškos nagrin÷jamos 
konkurso būdu; 

- VP2-1, VP2-2, VP2-3, VP2-4, atsakingos institucijos – ŪM ir IVPK, paraiškos nagrin÷jamos 
valstyb÷s planavimo ir regionų planavimo būdu. 

VP2-1 (ŠMM), VP2-4, VP2-5 (SM) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

Tiek ŠMM, tiek SM sutartys pasirašomos greičiau nei vidutiniškai visos VP2 programos. SM vertinimas 
ir sutarčių pasirašymas spartus, nes paraiškos pateikiamos jau įvykdžius viešuosius pirkimus, n÷ra 
teismų rizikos. ŠMM ilgai rengia dokumentus ir derina paraiškas iki paraiškų pateikimo, tod÷l 
vertinimas atliekamas palyginti greitai. Be to, ŠMM valstybinių paraiškų n÷ra daug. 
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VP2-1, VP2-2, VP2-3, VP2-4 (ŪM ir IVPK) konkursas 

Konkursinių projektų sutarčių pasirašymo procesas ilgesnis už valstybinių ar regioninių visuose 
prioritetuose. Tai daugiausia lemia ilgai užtrunkantis vertinimas. 

IVPK dar nebuvo skelbtas konkursas, tod÷l duomenų analiz÷ negalima. Darome prielaidą, kad 
konkursai atitinka kitų institucijų praktiką. 

VP2-1, VP2-2, VP2-3, VP2-4 (ŪM ir IVPK) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

Pagal esamus duomenis paraiškų vertinimas ir sutarties pasirašymas užtrunka panašiai ir ŪM, ir IVPK. 
Kadangi tiek regioninių, tiek valstybinių pasirašytų sutarčių n÷ra daug, grupuojama į vieną grupę. 

VP3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM Ų PROGRAMA 

Šios veiksmų programos vertinimui yra daromos 9 lentel÷je pateiktos sutarčių sudarymo faktorių 
prielaidos 

Lentel ÷ 9. VP3 sutar čių sudarymo faktoriai 

Sutar čių dalis pasirašyta atitinkam ą ketvirt į

Prioritetas Ministerija Prognozuojamos sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)

0 1 2 3 4 5 6 7 8

VP3-1 AM K 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%

VP3-1 AM R 0% 19% 70% 7% 1% 2% 0% 0% 0%

VP3-1 AM V 0% 19% 70% 7% 1% 2% 0% 0% 0%

VP3-1 AM FI 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

VP3-1 ŪM K 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%

VP3-1 ŪM R 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-1 ŪM V 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-1 VRM R 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-2 SADM R 18% 44% 37% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

VP3-2 SADM V 18% 44% 37% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

VP3-2 SAM K 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%

VP3-2 SAM R 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-2 SAM V 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-2 ŠMM K 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%

VP3-2 ŠMM R 18% 44% 37% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

VP3-2 ŠMM V 18% 44% 37% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

VP3-3 AM V 0% 19% 70% 7% 1% 2% 0% 0% 0%

VP3-3 SM V 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-3 ŪM K 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%

VP3-3 ŪM R 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

VP3-3 ŪM V 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%

Paraiškos būdas 
(K, V, R, FI ar VD)

 

Vidutinių sutarčių sudarymo laikotarpių analiz÷ pagal atsakingą instituciją, prioritetą ir paraiškos 
teikimo būdą pateikta 10 lentel÷je. 
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10 lentel ÷. VP3 sutar čių sudarymo analiz ÷ 

Pavadinimas

Skirto finansavimo ES 
l÷šos sudarytoms 
sutartims

Sutarčių 
skaičius

Vid. laikotarpis: 
paraiška - 
vertinimas

Vid. laikotarpis: 
vertinimas - 
sprendimas

Vid. laikotarpis:  
sprendimas - 
sutartis

Vid. laikotarpis:  
paraiška - 
sutartis

Lt vnt. dienos dienos dienos dienos

VP3
Sanglaudos skatinimo 
veiksm ų programa 5.279.052.864 1.161 106 34 43 184

VP3-1 1.659.454.783 347 118 34 62 214

AM 699.309.774 72 116 46 48 210

K 0 0 158 - - -

R 41.132.030 46 78 42 50 171

V 219.672.144 25 62 58 46 166

FI 438.505.600 1 0 0 0 0

ŪM 528.229.468 130 161 31 65 257

K 134.516.429 35 176 27 77 279

R 25.523.258 32 110 26 56 191

V 368.189.781 63 165 37 63 265

VRM 431.915.541 145 68 30 66 164

R 431.915.541 145 68 30 66 164

VP3-2 1.191.189.028 304 90 31 48 168

SADM 213.924.647 55 65 19 30 113

R 64.780.878 44 65 20 31 117

V 149.143.769 11 64 12 23 100

SAM 595.243.355 144 115 42 59 216

K 1.136.041 5 159 24 36 220

R 27.474.515 34 114 59 50 223

V 566.632.799 105 92 39 64 194

ŠMM 382.021.027 105 63 20 41 123

K 10.397.274 2 75 28 42 145

R 38.729.840 73 57 17 38 112

V 332.893.913 30 64 25 47 136

VP3-3 2.382.240.002 496 108 36 27 172

AM 1.518.669.179 91 121 46 16 183

V 1.518.669.179 91 121 46 16 183

SM 0 0 - - - -

V 0 0 - - - -

ŪM 863.570.823 405 106 34 30 169

K 180.565.070 23 108 82 94 284

R 162.284.804 144 82 26 24 132

V 520.720.949 238 120 34 27 181

VP3-4 46.169.050 14 27 15 75 117

FM (TI) 46.169.050 14 27 15 75 117

V 46.169.050 14 27 15 75 117

Vietin÷ ir urbanistin÷ pl÷tra, 
kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas 
turizmo pl÷trai

Viešųjų paslaugų kokyb÷ ir 
prieinamumas: sveikatos, 

švietimo ir socialin÷ 
infrastruktūra

Aplinka ir darnus vystymasis

Technin÷ parama Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos 

įgyvendinimui  

Pastabos 

Laikotarpiai skaičiuoti kaip paprastas aritmetinis vidurkis visoms paraiškoms, įtraukiant ir atmestas ar nuspręstas nefinansuoti 
paraiškas.  

Vertinimo laikotarpis skaičiuotas kaip laikotarpis iki v÷lesn÷s vertinimo datos, jei buvo atlikti tinkamumo bei naudos ir kokyb÷s 
vertinimai. 

Toliau pateikiami svarbiausi pasteb÷ti nuokrypiai nuo vidutinių trukmių. 

- Beveik visų prioritetų paraiškų vertinimas užtrunka ilgiau nei reglamentuoti terminai 
(konkursinių – 3 m÷n., valstybinių ir regioninių – 2 m÷n.). 

- Pasak APVA, vertinimas AM užtruko d÷l to, kad buvo daug paraiškų. Kadangi paraiškos 
pateikimo terminas trumpas, paraiškos pateikiamos nekokybiškos, pagrindimai 
neargumentuoti, trūksta dokumentų, neretai užtrunka poveikio aplinkai vertinimas.  
Valstybiniams projektams trūksta pareišk÷jų suinteresuotumo, regioniniams taip pat neretai 
kyla problemų d÷l savos dalies finansavimo užtikrinimo. AM nuomone, sutarčių pasirašymas 
užtrunka ir d÷l viešųjų pirkimų bei d÷l jų kylančių skundų ir teismų. 

- ŪM vertinimas užtrunka ilgiau nei vidutiniškai. Pagrindin÷s priežastys, lemiančios turizmo 
projektų vertinimo v÷lavimą: nesuderinti ar iš viso neparengti techniniai projektai, trūksta 
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žem÷s nuosavyb÷s dokumentų, poveikio aplinkai ataskaitų, nebaigtos ar net neprad÷tos 
viešųjų pirkimų procedūros, techninių projektų koregavimas, regioniniams projektams ilgai 
užtrunka nuosavą ind÷lį pagrindžiančių dokumentų pri÷mimas ir pateikimas. Taip pat vertinimo 
metu kyla neaiškumų d÷l PVM tinkamumo finansuoti, koncesijos sutarčių nuostatų, valstyb÷s 
pagalbos, tod÷l užtunka kreipimasis į ekspertus ar atitinkamas institucijas.  

- ŪM renovavimo projektams yra reikalaujama, kad viešieji pirkimai būtų įvykdyti iki vertinimo 
pabaigos. Dažnai vertinimo terminai pratęsiami, nes pareišk÷jai laiku neįvykdo viešųjų pirkimų.  

- ŠMM konkursinių paraiškų vertinimas vidutiniškai trumpesnis nei kitų institucijų vidurkis. Taip 
yra tod÷l, kad daugeliui vertinimo dieną pateiktų paraiškų buvo atliktas tik naudos ir kokyb÷s 
vertinimas. Paraiškų, kurioms jau priimti sprendimai, vidutin÷ vertinimo trukm÷ – 135 dienos. 
Kadangi tinkamumo vertinimas yra privalomas, tik÷tina, kad vidutin÷ vertinimo trukm÷ ŠMM 
bus ilgesn÷ nei 3 m÷nesiai. 

- Kaip pažym÷jo CPVA, VRM projektų sutarčių pasirašymas užtruko d÷l sutarčių derinimo 
proceso tarp VRM ir CPVA.   

- SAM paraiškų vertinimas užtruko d÷l  sąrašų keitimo. SAM projektų specifika tokia, kad 
projekte pateikiami labai detalūs sąrašai, kas bus įsigyjama, tod÷l pasikeitus poreikiui ilgai 
užtrunka valstybinių ar regioninių sąrašų keitimas. Sprendimo pri÷mimui ir sutarčių 
pasirašymui daug įtakos tur÷jo viešojo sektoriaus reformos ir reorganizacijos.  

Faktorių skaičiavimo tikslais prioritetai suskirstyti į šias grupes: 

- VP3-1, VP3-2, VP3-3, atsakingos institucijos – AM, ŪM, SAM ir ŠMM, paraiškos nagrin÷jamos 
konkurso būdu; 

- VP3-1, VP3-3, atsakinga institucija – AM, paraiškos nagrin÷jamos valstyb÷s ir regionų 
planavimo būdu; 

- VP3-1, VP3-2, VP3-3, atsakingos institucijos – ŪM, VRM, SAM ir SM, paraiškos nagrin÷jamos 
valstyb÷s ir regionų planavimo būdu; 

- VP3-2, atsakingos institucijos – SADM ir ŠMM, paraiškos nagrin÷jamos valstyb÷s ir regionų 
planavimo būdu. 

VP3-1, VP3-2, VP3-3 (AM, ŪM, SAM, ŠMM) konkursiniai 

Konkursinių paraiškų vertinimas užtrunka ilgiau nei nustatytas 3 m÷nesių laikotarpis, ir sutartys 
vidutiniškai pasirašomos po beveik 9 m÷nesių nuo paraiškos pateikimo. Be to, pasirašytų sutarčių yra 
nedaug, tod÷l prognozuojant sutarčių pasirašymą konkursin÷s paraiškos yra išskiriamos į vieną atskirą 
grupę.  

VP3-1, VP3-3 (AM) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

AM valstybinių ir regioninių projektų sutarčių pasirašymas užtrunka iki pus÷s metų. Kaip patvirtino 
APVA, tiek regioninių, tiek valstybinių projektų vertinimo ir pasirašymo procedūros panašios. 

VP3-1, VP3-2, VP3-3 (ŪM, VRM, SAM, SM) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

ŪM ir SAM valstybinio ir regioninio planavimo sutarčių pasirašymas užtrunka ilgiau nei vidutiniškai 
visoje programoje. SM prioriteto 3-3 dar n÷ra pasirašyta n÷ viena sutartis. Tikimasi, kad valstybinio 
planavimo paraiškų vertinimo ir sutarčių pasirašymo procedūros bus panašios kaip ir kitų institucijų.  
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VP3-2 (SADM ir ŠMM) valstyb÷s ir regioninis planavimas 

SADM  ir ŠMM sutartys pasirašomos greičiau nei kitos 3 veiksmų programos sutartys. Daugiausia tai 
lemia trumpesnis paraiškos vertinimo laikotarpis, taip pat ŠMM taikomas dvišalis sutarčių 
pasirašymas. 

 

2.4.2. Paramos įsisavinimo faktoriai 

 

Paramos įsisavinimo faktoriai rodo, kelintą ketvirtį nuo sutarties sudarymo ES parama tampa 
deklaruotina. Tai labai svarbi vertinimo prielaida, atspindinti vidutinius tik÷tinus uždelsimus nuo 
sutarties sudarymo iki paramos deklaruotinumo.  Ši prielaida naudojama toliau pateikiamiems 
skaičiavimams atlikti: 

- įvertinti, kada parama taps deklaruotina pagal vertinimo dieną  jau sudarytas finansavimo 
sutartis.  

- įvertinti, kada parama taps deklaruotina pagal iki vertinimo datos dar nesudarytas finansavimo 
sutartis.  

Faktiniai laikotarpiai nuo sutarties sudarymo iki išlaidų tapimo deklaruotinomis gali skirtis priklausomai 
nuo projekto pobūdžio ir vidinių procedūrų įgyvendinančiojoje institucijoje. Tod÷l, siekdami atsižvelgti į 
kiekvienos institucijos projektų specifiką, paramos įsisavinimo faktorius skaičiavome atskirai kiekvienai 
atsakingai institucijai. 

Įvertinant paramos įsisavinimo faktorius buvo atsižvelgta ir į tai, kad daug 2007–2013 m. finansavimo 
laikotarpio projektų yra prad÷ta, bet dar nedaug iš jų baigta. D÷l šios priežasties apskaičiuoti paramos 
įsisavinimo faktoriai neatskleidžia visos paramos įsisavinimo spartos vykstant projektui, tik jos pradžią. 
Siekdami iki galo įvertinti tik÷tiną paramos įsisavinimo eigą palyginome apskaičiuotus paramos 
įsisavinimo faktorius su ankstesnio finansavimo laikotarpio paramos įsisavinimo faktoriais. Kur 
tikslinga, pakoregavome apskaičiuotus šio laikotarpio faktorius remdamiesi ankstesnio laikotarpio 
patirtimi.  

Apskaičiuoti paramos įsisavinimo faktoriai ir jų palyginimas su ankstesnio finansavimo laikotarpio 
faktoriais pateikta C priede. Toliau faktoriai detaliai aprašomi. 

AM 

Įsisavinimo faktoriai d÷l projektų specifikos buvo atskirai skaičiuojami VP3-1 ir VP3-3 prioritetams.  

VP3-1 prioriteto faktoriai buvo lyginami su BPD programos ES paramos įsisavinimo faktoriais. 
Paramos įsisavinimo sparta per pirmus penkis projekto ketvirčius panaši į  BPD laikotarpio paramos 
įsisavinimo spartą, tod÷l daroma prielaida, kad ir v÷lesniais projekto vykdymo ketvirčiais įsisavinimo 
ketvirčiai atitiks BPD paramos įsisavinimo faktorius.  
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 1 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai AM 
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VP3-3 prioriteto įsisavinimo faktoriai buvo lyginami su Sanglaudos programos AM paramos įsisavinimo 
faktoriais. Palyginimas atskleid÷, kad dabar vykstantiems projektams pirmų keturių projekto ketvirčių 
įsisavinimo sparta padid÷jo apytiksliai vienais metais. Tod÷l v÷lesnių projekto ketvirčių įsisavinimo 
faktorių prognozavimui naudojome ankstesnio laikotarpio AM Sanglaudos fondo įsisavinimo faktorius, 
paslinktus (paankstintus) per keturis ketvirčius. Į apskaičiuotus šio laikotarpio penkto ir šešto projektų 
ketvirčių įsisavinimo faktorius neatsižvelgta, nes d÷l mažo projektų skaičiaus buvo gauti labai dideli 
įsisavinimo faktoriai, o ateityje jų pasikartojimo nesitikima. Be to, daryta prielaida, kad 11–16 ketvirčiais 
parama bus įsisavinta lygiomis dalimis ir visa suma bus įsisavinta per ketverius metus nuo sutarties 
pasirašymo.  

2 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai AM 
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IVPK 

Dabartinio finansavimo laikotarpio paramos įsisavinimo faktoriai buvo lyginami su atitinkamais 
faktoriais BPD laikotarpiu. Prognozuojama l÷šų įsisavinimo sparta buvo apskaičiuota darant prielaidą, 
kad faktoriai augs panašiai kaip BPD laikotarpiu. Šiuose skaičiavimuose nebuvo atsižvelgta į 
dabartinio laikotarpio ketvirto–šešto ketvirčių l÷šų įsisavinimo procentus, nes d÷l mažo įgyvendinamų 
projektų skaičiaus gaunami faktorių sumaž÷jimai, o ateityje jų nesitikima. 
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3 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai IVPK 
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SADM 

D÷l projektų specifikos, įsisavinimo faktoriai buvo prognozuojami atskirai VP1-1 (atskirai 
konkursiniams ir valstyb÷s planavimo projektams) ir VP3-2 prioritetams. Prognozuojama sparta 
apskaičiuota darant prielaidą, kad parama bus įsisavinta panašiai kaip ir BPD laikotarpiu, atsižvelgiant 
į spartesnį įsisavinimą dabartiniame periode. VP1-1 prioritetui d÷l netipinių svyravimų į skaičiavimus 
nebuvo įtraukti septinto ir aštunto ketvirčių faktoriai.  

4 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SADM 
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5 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SADM 
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VP3-2 prioritetui nebuvo atsižvelgta į penktą–septintą ketvirčius, nes d÷l mažo įgyvendinamų projektų 
skaičiaus buvo gauti labai dideli įsisavinimo faktoriai, o jų nesitikima ateityje. 

6 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SADM 
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SAM 

2007–2013 m. finansavimo laikotarpio paramos įsisavinimo sparta buvo apskaičiuota į skaičiavimus 
neįtraukiant mok÷jimų prašymų projektams, kuriems išlaidos buvo patirtos per ilgą laikotarpį iki 
sutarties pasirašymo (l÷šos buvo skirtos iš specialios biudžeto programos). Pasak SAM atstovų, tokių 
projektų ateityje nebebus. Gauti rezultatai buvo palyginti su BPD laikotarpiu. Prognozuojami faktoriai 
gauti darant prielaidą, kad nuo šešto ketvirčio paramos įsisavinimas kis analogiškai BPD laikotarpiui. 
Be to, prognozuojamų faktorių kreiv÷ buvo išlyginta naudojant 4-ojo laipsnio polinomą. Dabartinio 
laikotarpio šešto ketvirčio faktorius nebuvo įtrauktas į skaičiavimus d÷l staigaus augimo, o jis netur÷tų 
kartotis.  

7 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SAM 
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SM 

D÷l projektų specifikos įsisavinimo faktoriai buvo prognozuojami sujungiant VP2-4 ir VP3-3 prioritetus. 
VP2-5 prioritetui prognoz÷ apskaičiuota atskirai.  

VP2-4 ir VP3-3: dabartinio laikotarpio paramos įsisavinimo faktoriai buvo apskaičiuoti neatsižvelgiant į 
2008 m. ketvirtojo ketvirčio mok÷jimo prašymus projektams, kuriems išlaidos buvo patirtos per ilgą 
laikotarpį iki sutarties pasirašymo (l÷šos buvo skirtos iš specialios biudžeto programos). D÷l tokių 
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pačių priežasčių BPD laikotarpio faktoriai buvo skaičiuojami neįtraukiant 2004 m. ketvirtojo ketvirčio. 
Palyginus gautus rezultatus pasteb÷ta, kad dabartinio laikotarpio įsisavinimo sparta panaši į BPD, 
tod÷l prognozuojami faktoriai gauti darant prielaidą, kad nuo trečiojo ketvirčio jie augs taip pat, kaip 
2004–2006 m. finansavimo laikotarpiu. 

8 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SM 
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VP2-5: einamojo laikotarpio paramos įsisavinimo faktoriai buvo palyginti su Sanglaudos laikotarpiu. 
Pasteb÷ta, kad šiuo metu vykdomiems projektams l÷šos įsisavinamos apytiksliai metais anksčiau. 
Kadangi tikimasi, jog v÷liau šio prioriteto projektams l÷šos bus įsisavinamos greičiau nei 2000–
2006 m. laikotarpiu (ypač geležinkelių projektams), vertindami dar÷me prielaidą, kad pirmus tris 
ketvirčius prognozuojami faktoriai bus lygūs SM Sanglaudos fondo paramos įsisavinimo faktorių 
(paankstintų per keturis ketvirčius) ir dabartinio laikotarpio faktorių vidurkiui. 4–12 ketvirčių faktoriai 
buvo apskaičiuoti tikintis, kad jie augs vidutiniškai po lygiai. Be to, daroma prielaida, kad projektai bus 
įgyvendinami per ketverius metus nuo sutarties pasirašymo ir 13–16 ketvirčiais paramos bus 
įsisavinama po lygiai. 

9 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai SM 
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ŠMM 

D÷l skirtingo projektų pobūdžio l÷šų įsisavinimo sparta buvo prognozuojama atskirai ŠMM VP1 
prioritetams ir ŠMM VP2 bei VP3 prioritetams.  

Palyginus VP1-2 ir VP1-3 prioritetų einamojo laikotarpio įsisavinimo faktorius su BPD faktoriais, 
paslinktais per vieną ketvirtį, pasteb÷ta, kad pirmą–šeštą ketvirtį po sutarties ES parama buvo 
įsisavinama panašiai. Tod÷l prognozuojami 2007–2013 m. faktoriai buvo apskaičiuoti tikintis, kad ir 
v÷lesni faktoriai kis taip pat kaip 2004–2006 m. laikotarpiu.  



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

44 
 

 

10 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŠMM 
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VP2-1 prioriteto dabartinio laikotarpio pirmų penkių ketvirčių įsisavinimas buvo greitesnis negu BPD 
laikotarpiu. Tačiau tikimasi, kad v÷lesni projektai, kurie bus didesni nei prad÷ti įgyvendinti pirmaisiais 
šio laikotarpio ketvirčiais, vystysis l÷čiau. Tod÷l dar÷me prielaidą, kad 1–4 ketvirčiais paramos 
įsisavinimo faktoriai bus lygūs atitinkamiems BPD laikotarpio faktoriams. 5–9 ketvirčių faktoriai 
apskaičiuoti tikintis vidutiniškai vienodo augimo. V÷lesnių laikotarpių faktorių skaičiavimui naudota 
prielaida, kad augimas bus panašus į atitinkamų BPD laikotarpio ketvirčių faktorių augimą.  

11 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŠMM 
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VP3-2 prioritetų dabartinio laikotarpio pirmo–penkto ketvirčių faktoriai taip pat kito panašiai kaip 2004–
2006 m. laikotarpiu (faktorius pastūmus per vieną ketvirtį). Į šeštąjį faktorių nebuvo atsižvelgta d÷l 
mažo šiuo metu įgyvendinamų projektų skaičiaus gaunamų svyravimų, o jų ateityje nesitikima. 
V÷lesnių einamojo laikotarpio ketvirčių prognozuojami faktoriai apskaičiuoti darant prielaidą, kad 
įsisavinimo sparta keisis taip pat kaip BPD laikotarpiu. 
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12 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŠMM 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19

VP2 ir VP3 ŠMM

BPD (pastumti per 
ketvirti)

Prognozuojami 
faktoriai

 

 

ŪM 

D÷l projektų pobūdžio, įsisavinimo faktoriai buvo skaičiuoti tokioms grup÷ms: VP2-1 ir VP2-2, VP2-4 ir 
VP3-3 bei VP3-1. 

VP2-1 ir VP2-2: 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio faktoriai buvo palyginti su BPD laikotarpio l÷šų 
įsisavinimo sparta trečiojo prioriteto pirmajai ir antrajai priemon÷ms. Pasteb÷ta panaši faktorių kitimo 
tendencija pirmą–septintą ketvirčiais. Tod÷l einamojo laikotarpio prognozuojami v÷lesnių ketvirčių 
faktoriai buvo apskaičiuoti remiantis prielaida, kad išliks BPD laikotarpio tendencija. 

13 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŪM 
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VP2-4 ir VP3-3: dabartinio laikotarpio faktoriai buvo apskaičiuoti neatsižvelgiant į 2008 m. ketvirtojo ir 
2009 m. pirmojo ketvirčio įsisavinimo procentus, kurie reikšmingai skiriasi nuo paskutiniųjų metų 
tendencijų. Šie faktoriai kinta panašiai kaip BPD laikotarpiu kito pirmojo prioriteto antrosios priemon÷s 
įsisavinimo faktoriai. D÷l šios priežasties prognozuojama 2007–2013 m. laikotarpio l÷šų įsisavinimo 
sparta buvo apskaičiuota tikintis, kad toks kitimas išliks ir ateityje. 
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14 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŪM 
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VP3-1: 2007–2013 m. laikotarpio faktoriai buvo palyginti su trečiojo prioriteto ketvirtosios priemon÷s 
paramos įsisavinimo faktoriais 2004–2006 m. laikotarpiu. Buvo pasteb÷ta, kad einamuoju laikotarpiu 
parama įsisavinama greičiau. Tod÷l prognozuojami faktoriai buvo apskaičiuoti naudojant slenkančiojo 
vidurkio metodą, tikintis, kad visa parama bus įsisavinta per trejus metus ir vieną ketvirtį.  

15 paveikslas. Paramos įsisavinimo faktoriai ŪM 
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VRM 

VRM nedalyvavo Sanglaudos fondo ir BPD programose. Be to, dabartiniu finansavimo laikotarpiu 
įsisavinta palyginti nedidel÷ paramos dalis, ir n÷ra pakankamai duomenų įsisavinimo faktoriams 
prognozuoti. Tod÷l d÷l projektų panašumo prognozuojami VP1-4 faktoriai buvo pasirinkti tokie patys, 
kaip ŠMM faktoriai VP1-2 ir VP1-3 prioritetuose, o VRM VP3-1 paramos įsisavinimo faktoriai buvo 
apskaičiuoti kaip VP3-2 prioriteto faktorių vidurkis. 

 

2.4.3. Paraišk ų atmetimo ir sumažinimo faktoriai 

 

Paraiškų atmetimo faktoriai rodo paraiškų, kurios bus atmestos, prognozuojamą procentą nuo visų 
pateiktų paraiškų. Šis procentas naudojamas įvertinti, kuriai daliai iki vertinimo datos pateiktų paraiškų 
bus pasirašytos finansavimo sutartys. T. y. prognozuojant atsižvelgiama į tai, kad dalis jau pateiktų 
paraiškų bus atmestos paraiškos nagrin÷jimo metu, tod÷l finansavimo sutarčių bus pasirašyta mažiau 
negu pateikta paraiškų. 
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Vertinant paramos įsisavinimą, susijusį su paraiškomis, kurios bus pateiktos po vertinimo datos, į 
paraiškų atmetimo faktorius n÷ra atsižvelgiama. Taip yra d÷l to, kad trūksta duomenų apie 
planuojamas būsimas paraiškas. T.y. Atsakingos institucijos mums pateik÷ informaciją tik apie 
planuojamus kvietimus (bet ne apie planuojamas gauti paraiškas), tod÷l dar÷me prielaidą, kad 
finansuotinų paraiškų suma bus lygi kvietimo sumai.  

Paraiškų atmetimo faktoriai buvo įvertinti remiantis istorinių duomenų analize. Skaičiuojant paraiškų 
atmetimo faktorius nebuvo atsižvelgta į anuliuotų paraiškų dalį, nes didel÷ dalis anuliuotų sutarčių 
atsirado d÷l duomenų įvedimo į administravimo sistemą ypatybių, t. y. didžioji dalis anuliuotų paraiškų 
buvo pateiktos v÷liau. Toliau pateikiama ir pakomentuojama analiz÷s rezultatai ir mūsų prielaidos.  

VP1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

11 lentel ÷. VP1 paraišk ų ir sutar čių nutraukimai 

Paraišk ų/ sutar čių nutraukimai

Prioritetas Institucija

Konkursas ar 
valstyb÷s/ 

regionų 
planavimas

Anuliuotų 
paraiškų 

dalis

Vertinimo 
atmestos 
paraiškos

Vertinimo 
sumažintas 
finansavimas

Nuspręsta 
nefinansuoti

Atsisak÷ 
pasirašyti 

sutartį

Sumažintas 
finansavimas 

(nuo sprendimo 
iki sutarties)

Paraišk ų 
atmetimo ir 
sumažinimo 

prielaida

VP1-1 SADM K 2% 15% 6% 40% 0% 0% 62%
VP1-1 SADM V 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP1-1 SADM FI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP1-2 ŠMM K 0% 31% 7% 11% 0% 0% 48%
VP1-2 ŠMM V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP1-3 ŠMM K 0% 25% 4% 1% 0% 0% 75%
VP1-3 ŠMM V 68% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP1-4 VRM V 2% 0% 1% 0% 1% 0% 2%
VP1-4 VRM R 2% 0% 9% 0% 0% 0% 9%  

Komentarai 

- ŠMM ir SADM konkursinių paraiškų atmetimo procentas daug didesnis, nes konkurso būdu 
paraiškų gaunama gerokai daugiau negu yra skirta finansavimo. Taip pat pirmųjų kvietimų 
SADM sąlygų aprašas nebuvo pakankamai tikslus, tod÷l gauta daug paraiškų, kurios apskritai  
negal÷jo pretenduoti į skiriamą finansavimą.  

- ŠMM antro–trečiojo prioritetų konkursinių paraiškų atmetimo prielaida (75 proc.) buvo 
apskaičiuota lyginant vertinimo dieną gautas paraiškas su atitinkamų kvietimų suma. 
Skaičiuojant daryta prielaida, kad patvirtintas finansavimas neviršys kvietime numatytų l÷šų.  

- VRM finansavimo sumažinimas regionin÷ms paraiškoms atsiranda po viešųjų pirkimų, 
vykdomų paraiškos vertinimo laikotarpiu. Taip pat vertinimo metu dalis l÷šų pripažįstamos 
netinkamomis, tod÷l skiriamo finansavimo suma po vertinimo patvirtinama mažesn÷ nei buvo 
paraiškoje.  



VP2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSM Ų PROGRAMA 

 

12 lentel ÷. VP2 paraišk ų ir sutar čių nutraukimai 

Prioritetas Institucija

Konkursas ar 
valstyb÷s/ 

regionų 
planavimas

Anuliuotų 
paraiškų 

dalis

Vertinimo 
atmestos 
paraiškos

Vertinimo 
sumažintas 
finansavimas

Nuspręsta 
nefinansuoti

Atsisak÷ 
pasirašyti 

sutartį

Sumažintas 
finansavimas 

(nuo sprendimo 
iki sutarties)

Paraišk ų 
atmetimo ir 
sumažinimo 

prielaida

VP2-1 ŠMM V 15% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-1 ŪM K 0% 14% 3% 7% 0% 0% 23%
VP2-1 ŪM V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-2 ŪM K 1% 20% 4% 7% 3% -2% 80%
VP2-2 ŪM V 2% 0% 2% 3% 0% 0% 5%
VP2-2 ŪM FI 0% 0% -164% 0% 0% 0% 0%
VP2-2 ŪM VD 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-3 IVPK K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP2-3 IVPK R 5% 0% -2% 0% 0% 0% 0%
VP2-3 IVPK V 5% 3% -3% 2% 0% 0% 2%
VP2-4 SM R 3% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
VP2-4 SM V 21% 0% 0% 0% 0% -6% 0%
VP2-4 ŪM K 0% 4% 7% 5% 0% 0% 16%
VP2-4 ŪM V 0% 0% 4% 0% 0% 0% 4%
VP2-5 SM V 15% 0% -3% 0% 0% -7% 0%  

Komentarai 

- Didel÷ dalis ŪM konkursinių paraiškų atmetama vertinimo metu, nes paraiškos neatitinka 
reikalavimų (pvz., nepateikiami dokumentai, užtikrinantys finansavimo šaltinius), taip pat 
nesurenka reikiamų balų atliekant naudos ir kokyb÷s vertinimą arba nepateikia techninio 
projekto. Konkursinių paraiškų atmetimo prielaida (80 proc.) buvo apskaičiuota lyginant 
vertinimo dieną gautas paraiškas su atitinkamų kvietimų suma. Skaičiuojant daryta prielaida, 
kad patvirtintas finansavimas neviršys kvietime numatytų l÷šų. 

- Yra nedidel÷ dalis projektų, kuriems finansavimas iki sutarties pasirašymo padidinamas. 
Pavyzdžiui, kaip patvirtino TID, 5 transeuropiniams kelių projektams finansavimas buvo 
padidintas vertinimo metu arba prieš pasirašant sutartį.   

- Kaip patvirtino ŪM, finansų inžinerijos projektams buvo nuspręsta padidinti finansavimą nuo 
375 mln. Lt iki 925 mln. Lt. 



VP3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSM Ų PROGRAMA 

13 lentel ÷. VP3 paraišk ų ir sutar čių nutraukimai 

Prioritetas Institucija

Konkursas ar 
valstyb÷s/ 

regionų 
planavimas

Anuliuotų 
paraiškų 

dalis

Vertinimo 
atmestos 
paraiškos

Vertinimo 
sumažintas 
finansavimas

Nuspręsta 
nefinansuoti

Atsisak÷ 
pasirašyti 

sutartį

Sumažintas 
finansavimas 

(nuo sprendimo 
iki sutarties)

Paraišk ų 
atmetimo ir 
sumažinimo 

prielaida

VP3-1 AM K 2% 50% 0% 10% 0% 0% 61%
VP3-1 AM R 1% 12% 1% 14% 3% 0% 30%
VP3-1 AM V 1% 0% -1% 3% 0% 0% 2%
VP3-1 AM FI 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP3-1 ŪM K 0% 23% 6% 28% 2% 0% 59%
VP3-1 ŪM R 1% 1% 3% 13% 0% 1% 18%
VP3-1 ŪM V 0% 5% 4% 6% 0% 1% 16%
VP3-1 VRM R 4% 0% 1% 2% 0% 0% 3%
VP3-2 SADM R 5% 6% 1% 3% 0% 0% 10%
VP3-2 SADM V 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1%
VP3-2 SAM K 0% 28% 0% 18% 0% 0% 46%
VP3-2 SAM R 14% 4% 13% 0% 0% 0% 17%
VP3-2 SAM V 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
VP3-2 ŠMM K 0% 53% 1% 4% 0% 0% 57%
VP3-2 ŠMM R 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1%
VP3-2 ŠMM V 3% 0% 1% 0% 0% 0% 1%
VP3-3 AM V 9% 0% 0% 0% 0% 2% 2%
VP3-3 SM V 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VP3-3 ŪM K 0% 6% 0% 6% 0% 0% 13%
VP3-3 ŪM R 4% 0% 6% 0% 1% 7% 14%
VP3-3 ŪM V 0% 2% 11% 2% 0% 1% 16%  

- Didel÷ dalis konkurso būdu gaunamų paraiškų yra atmetama vertinimo metu d÷l didelio 
paraiškų kiekio. 

- AM 14 proc. regioninių paraiškų buvo nuspręsta nefinansuoti. Pasak AM, dažniausia  
priežastis – nekokybiškos paraiškos. Jei nesp÷jama pateikti visų reikalingų dokumentų iki 
vertinimo termino pabaigos, vertinimo rezultatas yra neigiamas, tačiau paraiška gali būti 
pateikta pakartotinai. 

- ŪM regioninių paraiškų atmetimas yra 13 proc. Dažniausiai nusprendžiama nefinansuoti d÷l 
techninių dokumentacijos trūkumų. Regioniniai projektai gali būti atmetami taip pat kaip ir 
konkursiniai ar valstybiniai, jei paraiška neatitinka reikalavimų, pavyzdžiui, n÷ra leidimo 
statyboms.  

- SAM regioninių projektų finansavimas sumažinamas vertinimo metu d÷l to, kad dažnai 
paraiškoje prašoma finansuoti netinkama įranga arba nepagrįstai didelis kiekis įrangos ar 
baldų. Tai l÷m÷ nepakankamai tikslus aprašas, kas gali būti prašoma finansuoti.  

- ŪM valstybiniams projektams (VP3-3 prioritetas) sumažinamas finansavimas paraiškos 
vertinimo metu. Pasak LVPA, vertinant dalis l÷šų gali būti pripažįstamos netinkamomis, taip 
pat keičiama sąmata d÷l statybų kainos sumaž÷jimo arba gali būti l÷šų sutaupoma įvykdžius 
viešuosius pirkimus.  

2.3.4 Sutarčių nutraukimo, sutaupym ų faktoriai 
 

Faktin÷ įsisavinta parama gali skirtis nuo sutartyse numatytų sumų d÷l šių priežasčių: 

- faktin÷s išlaidos gali skirtis nuo planuotų išlaidų; 
- finansavimo sutartys gali būti nutraukiamos. 

Iki vertinimo datos dauguma projektų buvo tik prasid÷ję, tod÷l n÷ra pakankamai duomenų apie 
faktinius sutaupymus. Potencialiai sutaupymai d÷l per ekonominę krizę kritusių kainų (ypač statybos 
darbų) yra galimi, ypač sutartims, sudarytomis 2008 m. Pavyzdžiui, kaip informavo CPVA, rangos 
projektų sutaupymai gali būti 20–30 proc. Tačiau daugelis institucijų negal÷jo konkrečiai įvardyti 
sutaupymų dydžių. Taip pat tik÷tina, kad šiuo metu pasirašomoms sutartims ir būsimoms sutartims 
reikšmingų sutaupymų nebebus, o netik÷tai išaugus kainoms galimas ir finansavimo trūkumas. 
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Vertinimo metu dar÷me prielaidą, kad reikšmingų sutaupymų ar papildomo finansavimo pagal 
pasirašytas sutartis poreikio nebus. 

Taip pat, remiantis esamais duomenimis, n÷ra įmanoma prognozuoti galimų finansavimo sutarčių 
nutraukimų. Iki vertinimo datos buvo nutrauktos 52 sutartys, kurių suma sudaro 0,6 proc. visų 
finansavimo sutarčių sumos pagal skirto finansavimo ES l÷šų dalį. Atsakingos ir įgyvendinančiosios 
institucijos taip pat neplanuoja reikšmingų sutarčių nutraukimų. Kita vertus, pavyzdžiui, kaip mus 
informavo Finansų ministerija, nemaža dalis Ūkio ministerijos pasirašytų finansavimo sutarčių n÷ra 
prad÷tos įgyvendinti d÷l pasikeitusių verslo sąlygų ir galimų nuosavos dalies finansavimo problemų. 
Šiuo metu n÷ra informacijos, kuri mums leistų įvertinti, kokia dalis šių sutarčių bus nutraukta, ir įvertinti 
galimo nutraukimo poveikį vertinimo rezultatams. 

Vertinimo metu dar÷me prielaidą, kad pasirašytos finansavimo sutartys nebus nutrauktos ir projektai 
bus įgyvendinami tokia sparta, kokia yra numatyta įsisavinimo faktorių prielaidose. 

 

2.5. Technin ÷s paramos (TP) vertinimas 
 

TP panaudojimo įvertinti d÷l projektų specifikos buvo naudota skirtinga vertinimo metodika. TP 
panaudojimo vertinimo esm÷ – tinkamų išlaidų prognozavimas remiantis istoriniais duomenimis ir šių 
sumų lyginimas su visa skirtos ES struktūrin÷s paramos suma. 

TP panaudojimo prognozę atlikome atskirai pagal iš TP finansuojamas veiklas: 

- technin÷s paramos gav÷jų atliekamos veiksmų programų rengimo, įgyvendinimo, valdymo, 
priežiūros, kontrol÷s, audito, administracinių geb÷jimų, būtinų Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijai ir veiksmų programoms įgyvendinti, stiprinimo 
veiklos (toliau – administravimas); 

- informavimas apie ES struktūrinę paramą ir ES struktūrin÷s paramos viešinimas (toliau –  
informavimas); 

- ES struktūrin÷s paramos vertinimas (toliau – vertinimas). 

Administravimo projekt ų l÷šų įsisavinimo prognoz ÷ 

Vertindami TP administravimo projektams naudojome paramą gaunančių institucijų pateiktus 
duomenis. Buvo gautos istorin÷s išlaidos, išskaidytos pagal šias išlaidų grupes: 

- Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 

- Darbdavių socialin÷ parama pinigais (pašalpos, išmokos ir kt.) 

- Komandiruot÷s (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos komandiruočių išlaidos) 

- Kvalifikacijos k÷limas 

- Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma 

- Komunalin÷s paslaugos 

- Materialiojo ir nematerialiojo ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 

- Apmok÷jimas samdomiems ekspertams, konsultantams ir komisinių išlaidos 

- Ryšių paslaugos 

- Transporto išlaikymas 

- Spaudiniai 

- Kitos prek÷s (trumpalaikio turto įsigijimas) 
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- Kitos paslaugos (patalpų valymo, draudimo, renginių organizavimo ir kt.) 

Duomenis pateik÷ 16 institucijų iš visų 18 TP paramos gav÷jų. TP panaudojimo vertinimo prognoz÷ 
skaičiuota pagal kiekvieną veiksmų programą atskirai. Kadangi CPVA, LVPA ir TID finansavimą gauna 
iš skirtingų veiksmų programų TP prioritetų, TP panaudojimo vertinimo tikslais šių institucijų išlaidos 
buvo paskirstytos veiksmų programoms remiantis l÷šų veiksmų programų administravimui priskyrimo 
prie veiksmų programų TP prioritetų ir TP veiksmų programos proporcijas. Išlaidų dalys buvo 
apskaičiuotos naudojant iš valstyb÷s iždo sąskaitos išmok÷tų finansavimo l÷šų sumų ataskaitą: 

14 lentel ÷. Išmok ÷ta iš iždo technin ÷s paramos prioritetams 

VP Projekto kodas
Paramos 
gav÷jas

Išmok÷ta iš iždo nuo projekto 
vykdymo pradžios iki 2010-09-30 Dalis

VP2-6 VP2-6.1-FM-01-V-01-005 CPVA 5.356.512 36%

VP3-4 VP3-4.1-FM-01-V-01-006 CPVA 8.183.560 55%

VP4-1 VP4-1.1-FM-01-V-01-009 CPVA 1.339.128 9%

VP2-6 VP2-6.1-FM-01-V-01-002 LVPA 15.106.986 64%

VP3-4 VP3-4.1-FM-01-V-01-003 LVPA 8.380.298 36%

VP2-6 VP2-6.1-FM-01-V-01-004 TID 2.015.928 97%

VP3-4 VP3-4.1-FM-01-V-01-005 TID 62.348 3%  

SM ir SAM išlaidų išskaidymo pagal kategorijas nepateik÷. Pagal iki 2010 m. skirtą finansavimą šių 
institucijų išlaidos sudaro 3 proc. nuo visų išlaidų. TP panaudojimo vertinimo tikslais šių institucijų 
išlaidas prognozavome remiantis TP projektams iš valstyb÷s iždo sąskaitos išmok÷tų finansavimo l÷šų 
sumų ataskaita. Taip pat dar÷me prielaidą, kad 2011 m. SM ir SAM išlaidos padid÷s tiek pat kiek 
vidutiniškai did÷s kitų institucijų išlaidos. 

Išanalizavus pateiktus duomenis pasteb÷ta, kad visos institucijos planuoja išleisti apie 40 proc. 
daugiau l÷šų 2011 m. nei 2010 m. Dauguma jų planuoja didinti darbuotojų skaičių arba kelti 
atlyginimus. Atitinkamai did÷ja ir komandiruočių, kvalifikacijos k÷limo, patalpų ir kitos išlaidos. TP 
panaudojimo vertinimo metu dar÷me prielaidą, kad institucijų planai ateinančiais metais pl÷sti 
administravimo aparatą bus įgyvendinti. D÷l šios priežasties prognozuodami l÷šų įsisavinimą dar÷me 
prielaidą, kad išlaidų lygis ateityje atitiks 2011 m. lygį (išskyrus VP1 prognozę).  

Kiti pasteb ÷jimai ir atlikti koregavimai  

- Visos institucijos tikisi išleisti daugiau komandiruot÷ms ir kvalifikacijai kelti. Pagrindin÷ 
priežastis – didelis taupymas 2010 m., taip pat d÷l darbuotojų skaičiaus did÷jimo. Darome 
prielaidą, kad planuojamas 2011 m. išlaidų lygis išliks ir v÷lesniais metais.  

- ESFA 2011 m. planuoja išleisti daugiau ilgalaikiam turtui įsigyti. Kaip paaiškino atsakingas 
asmuo, 2010 m. buvo planuojama įsigyti informacinę sistemą. Kadangi projektas 
neįgyvendintas, informacinę sistemą planuojama įsigyti 2011 metais. 2012 m. išlaidos tur÷tų 
maž÷ti, tačiau art÷jant programavimo laikotarpio pabaigai, tikimasi išleisti daugiau informacinei 
sistemai atnaujinti ir pritaikyti naujam laikotarpiui. Prognozuodami dar÷me prielaidą, kad šios 
išlaidos 2012–2015 m. vidutiniškai bus pastovios. 

- ESFA išlaidos kitoms paslaugoms tur÷tų gerokai išaugti d÷l planuojamo veiklos tobulinimo 
paslaugų, numatomų išlaidų ekspertams, tod÷l poreikio prognozei darome prielaidą, kad 
išlaidų kitoms paslaugoms ateityje vidutiniškai bus patiriama kaip 2010–2011 m. vidurkis, t. y. 
apie 930 tūkst. Lt.  

- LVPA didel÷ išlaidų dalis 2010 m. buvo skirta darbdavių socialinei paramai pinigais. 
Agentūroje buvo naikinami regioniniai skyriai, kurių darbuotojai nesutiko persikelti dirbti į 
Vilnių. D÷l to darbuotojai buvo atleisti ir išmok÷tos išeitin÷s kompensacijos. Tokių išlaidų 
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ateityje nenumatoma patirti. Taip pat d÷l agentūros reorganizacijos padid÷jo ilgalaikio turto 
nuomos išlaidos. Nuo 2010 m. lapkričio m÷n. agentūra išsik÷l÷ į naujas nuomojamas patalpas, 
tod÷l gerokai padid÷jusios nuomos išlaidos bus patiriamos ir ateityje. Prognoz÷je naudojome 
2011 m. planuojamas išlaidas.  

- VP4 kvalifikacijos k÷limo išlaidos smarkiai padid÷ja d÷l FM planuojamo kvalifikacijos k÷limo 
projekto. Rengiamas mokymų projektas planuojamas dvejiems metams su galimybe pratęsti 
ilgesniam laikui. Prognozuodami dar÷me prielaidą, kad FM kvalifikacijos k÷limo išlaidos 
1 mln. Lt išliks pastovios iki 2013 m. imtinai.  

- Pasteb÷ta, kad FM didelę išlaidų dalį sudaro ilgalaikio turto įsigijimas ir kitos paslaugos. Kaip 
mus informavo FM, didžioji dalis šių išlaidų sudaro SFMIS sistemos atnaujinimai, tod÷l išlaidos 
tur÷tų būti patiriamos ir ateityje.  

- Apie trečdalį FM 2011 m. planuojamų išlaidų kitoms paslaugoms sudaro strategijos rengimas 
jau min÷tam mokymų projektui (348 tūkst. Lt), tod÷l skaičiuodami darome prielaidą, kad šios 
išlaidos 2012–2015 m. nebus patiriamos. 

- Atsižvelg÷me į tai, kad dalis TP išmok÷tų l÷šų ataskaitoje nurodytų administravimo išlaidų yra 
pripažįstamos netinkamomis. 

- VP1 TP didžiąją dalį gauna ESFA. Pagal agentūros pateiktus planus išlaidų poreikis gerokai 
viršija skirtą finansavimą. Mūsų vertinimas apima tik skirto finansavimo įsisavinimo prognozę. 
Tod÷l skaičiuodami 2011–2013 m. prognozę r÷m÷m÷s 2010 m. išlaidų lygiu, o 2014 m. 
numat÷me, kad bus išleistas skirto finansavimo likutis. 

- VP2 ir VP3 prognozei r÷m÷m÷s institucijų planuojamomis 2011 m. išlaidomis, atsižvelgdami į 
darbo užmokesčio did÷jimą pagal infliaciją ir netinkamų išlaidų procentą. Kadangi išlikus šiam 
lygiui, l÷šų poreikis būtų didesnis nei skirta finansavimo (VP2 trūktų 15 mln. Lt. ir VP3 – 
21 mln. Lt.), 2011–2015 m. išlaidų metines prognozes mažiname lygia dalimi, t. y. VP2 – po 
3 mln., o VP3 – po 4,2 mln. Lt. 

- Skaičiuodami 2012–2015 m. prognozę atsižvelg÷me į darbo užmokesčio did÷jimą d÷l 
infliacijos.  

- Skaičiuodami dar÷me prielaidą, kad patirtos TP administravimo projektų išlaidos tampa 
deklaruotinomis po ketvirčio. Numatome, kad administravimo l÷šos, patirtos 2015 m. IV 
ketvirtį, bus deklaruotos 2016 m. pirmąjį ketvirtį, nes pagal TP administravimo taisykles 
paskutiniai mok÷jimo prašymai bus pateikiami iki 2016 m. sausio 31 d. 

- Dar÷me prielaidą, kad vertinimo dieną jau patirtos, bet dar nedeklaruotinos administravimo 
išlaidos taps deklaruotinomis per 2010 m. trečiąjį ir ketvirtąjį ketvirčius.  

Kitos TP administravimo projekt ų vertinimo prielaidos 

Darbo užmokesčio išlaidų augimas 

Darbo užmokesčio augimui nuo 2012 m. prognozuoti taik÷me vartotojų kainų indeksą, prognozuojamą 
FM (pagal 2010 m. rugs÷jo m÷n. paskelbtas vidutin÷s trukm÷s ekonominių rodiklių projekcijas): 

15 lentel ÷. Suderinto vartotoj ų kainų indekso poky čiai 

2010 2011 2012 2013
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų 
indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. 1,1 1,8 2,5 2,5  

2014–2015 metams taip pat naudojome 2,5 proc. augimą.  
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Nefinansuotinų išlaidų dalis 

Nefinansuotinų išlaidų dalis apskaičiuota remiantis projektų patirtų išlaidų dokumentų ataskaita, 
naudojant duomenis ir po vertinimo datos t. y. nefinansuotinų išlaidų dalimi 2007 m. sausio 1 d.–
2010 m. spalio 12 d. laikotarpiu. 

16 lentel ÷. Nefinansuotin ų išlaid ų dalis 

Prioritetas Išlaidų tipas Prašoma suma Patvirtinta suma
Nefinansuotų 
išlaidų dalis

VP1-5 administravimas 14.079.245 14.074.642 0,03%

VP2-6 administravimas 18.483.269 18.416.130 0,36%

VP3-4 administravimas 16.603.601 16.250.079 2,13%

VP4-1 administravimas 48.629.011 47.878.659 1,54%  

 

Informavimo projekt ų l÷šų įsisavinimo prognoz ÷ 

VP1–VP3 programų informavimo ir viešinimo l÷šų iki 2010 m. birželio 30 d. įsisavinta nedidel÷ dalis. 
Kaip mus informavo FM atsakingi asmenys, 2010 m. buvo imtasi priemonių, kad l÷šų įsisavinimas 
paspart÷tų, pakeista informavimo ir viešinimo l÷šų paskirstymo metodika. Tod÷l tikimasi, kad ateities 
įsisavinimo tendencijos gerokai skirsis nuo dabartinio įsisavinimo. Kadangi pagal esamus faktinius 
duomenis negalime daryti realios prognoz÷s, ataskaitoje 2010 m. trečiojo ketvirčio – 2015 m. 
laikotarpiui pateikiame FM už informavimo projektus atsakingų asmenų prognozes VP1–VP4 
programoms. 

Vertinimo  projekt ų l÷šų įsisavinimo prognoz ÷ 

TP vertinimo projektų finansavimo poreikis n÷ra tolygus per visą finansavimo laikotarpį. VP1–VP3 
programų vertinimams pagal FM pateiktus planus gerokai padid÷s nuo 2012 metų. Tod÷l tik÷tina, kad 
dabartin÷ vertinimo projektų įsisavinimo sparta neatitiks būsimų laikotarpių l÷šų panaudojimo 
tendencijos. D÷l šių priežasčių vertinimo projektų panaudojimą prognozuojame remdamiesi TP 
vertinimo poreikio preliminariu atnaujintu planu bei detalizavimo planu einamaisiais ir ateinančiaisiais 
metais. Prognozuodami VP4 įsisavinimą r÷m÷m÷s taip pat šiais planais, tačiau dar÷me prielaidą, kad 
prognozuojamas įsisavinimas neviršys skirto finansavimo. 

TP vertinimo projektų įsisavinimo prognozei 2010 m. trečiajam ketvirčiui naudojome faktines išlaidas, 
2010 m. ketvirtojo ketvirčio ir 2011 metų prognozei naudojome detalizavimo plano deklaruotinų išlaidų 
prognozę. Kadangi 2007–2010 m. poreikis viršija deklaruotinų išlaidų faktą ir prognozę 2007–2011 m. 
pagal detalizuojantįjį planą, darome prielaidą, kad 2012 m. bus išmok÷tas ir deklaruotas 2007–2010 
m. poreikio likutis ir 2011 m. poreikis. Analogiškai prognozuojame, kad 2012–2014 m. vertinimo 
projektų poreikis taps deklaruotinomis l÷šomis atitinkamai metais v÷liau, t. y. per 2013–2015 m.  

Bendrai visos 2014 ir 2015 m. TP išlaidos iš dalies gali būti dengiamos ateinančio finansavimo 
laikotarpio paramos l÷šomis. Kaip mus informavo FM atsakingas asmuo, n÷ra tikimasi, kad šios l÷šos 
sudarys reikšmingą 2014 ir 2015 m. TP išlaidų dalį. Vertindami dar÷me prielaidą, kad 2014 ir 2015 m. 
TP bus finansuojama tik iš 2007–2013 m. laikotarpio l÷šų. 
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Vertinimo rezultatai 

17 lentel ÷. Vertinimo rezultatai pagal prioritet ą ir iš TP finansuojamas veiklas 

Skirtas ES 
finansavimas

Deklaruotinos ES 
išlaidos 
2010.06.30

Prognozuojamos 
deklaruotinos ES išlaidos 
2010 III - 2016 I ketv.

Visas prognozuojamas 
ES l÷šų panaudojimas

Skirtumas su skirtu 
ES finansavimu

skirtumas su 
skirtu 
finansavimu, %

VP1-5 70.183.263 9.650.496 52.447.441 62.097.938 -8.085.325 -12%

Administravimas 56.146.611 9.199.715 46.946.895 56.146.610 0 0%

Informavimas 9.825.656 301.327 2.200.000 2.501.327 -7.324.329 -75%

Vertinimas 4.210.996 149.454 3.300.546 3.450.000 -760.996 -18%

VP2-6 154.771.052 13.065.955 116.994.579 130.060.534 -24.710.518 -16%

Administravimas 123.816.842 12.976.608 110.840.234 123.816.842 0 0%

Informavimas 21.667.947 28.692 1.950.000 1.978.692 -19.689.255 -91%

Vertinimas 9.286.263 60.655 4.204.345 4.265.000 -5.021.263 -54%

VP3-4 154.771.052 10.525.068 123.464.516 133.989.584 -20.781.468 -13%

Administravimas 123.816.842 10.075.876 113.740.966 123.816.842 0 0%

Informavimas 21.667.947 362.743 5.650.000 6.012.743 -15.655.204 -72%

Vertinimas 9.286.263 86.450 4.073.550 4.160.000 -5.126.263 -55%

VP4-1 322.107.286 47.607.976 205.443.607 253.051.583 -69.055.703 -21%

Administravimas 248.650.715 33.335.496 146.259.516 179.595.012 -69.055.703 -28%

Informavimas 63.793.352 12.410.960 51.382.392 63.793.352 0 0%

Vertinimas 9.663.219 1.861.520 7.801.699 9.663.219 0 0%

Total 701.832.652 80.849.495 498.350.143 579.199.638 -122.633.014 -17% 

18 lentel ÷. Vertinimo rezultatai pagal iš TP finansuojamas ve iklas 

Skirtas ES 
finansavimas

Deklaruotinos ES 
išlaidos 
2010.06.30

Prognozuojamos 
deklaruotinos ES išlaidos 
2010 III - 2016 I ketv.

Visas prognozuojamas 
ES l÷šų panaudojimas

Skirtumas su skirtu 
ES finansavimu

skirtumas su 
skirtu 
finansavimu, %

Administravimas 552.431.009 65.587.694 417.787.611 483.375.306 -69.055.704 -13%

Informavimas 116.954.902 13.103.722 61.182.392 74.286.114 -42.668.788 -36%

Vertinimas 32.446.741 2.158.079 19.380.140 21.538.219 -10.908.522 -34%

Iš viso: 701.832.652 80.849.495 498.350.143 579.199.638 -122.633.014 -17% 

 

Esant dabartin÷ms tendencijoms, gauname, kad skirtas finansavimas nebus iki galo įsisavintas. 
Didžiausia neįsisavinta suma prognozuojama VP4-1 administravimo išlaidų.  

Remiantis paramos gav÷jų pateiktomis planuojamomis išlaidomis 2011 m. ir v÷lesniais metais 
pasteb÷ta, kad institucijoms įgyvendinus 2011 m. planą ir išlikus šiam išlaidų lygiui ateityje, VP2 ir VP3 
programos administravimo l÷šų gal÷tų būti įsisavinta daugiau negu yra dabar skirto finansavimo, o 
VP1 programos l÷šų pritrūks net tada, jeigu išliktų ir 2010 m. lygis.  

Papildomai pateikiame patirtų išlaidų prognozių palyginimą, jei išliktų 2010 m. ir 2011 m. išlaidų lygis 
(neatsižvelgiant į dabartinį skirtą finansavimą). Visose lentel÷se pateikiamos l÷šos, kurios būtų 
finansuojamos iš ES.  

Atkreipiame d÷mesį, kad l÷šų įsisavinimas (deklaruotinumas) yra prognozuojamas pastūmus patirtų 
išlaidų prognozę per vieną ketvirtį.  
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19 lentel ÷. VP1 administravimo projekt ų patirt ų išlaid ų prognoz ÷ 

PwC išlaidų prognozė atsižvelgiant į skirtą finansavimą

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta finansavimoSkirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 6,964,604 7,748,153 7,748,153 7,941,857 8,140,403 1,179,940 0 39,723,110

Kitos išlaidos 3,858,066 3,026,148 3,026,148 3,026,148 3,026,148 460,842 0 16,423,500

Iš viso 10,822,670 10,774,301 10,774,301 10,968,005 11,166,551 1,640,782 0 56,146,610 56,146,611 0

Išlaidų prognozė išliekant 2010 išlaidų lygiui

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 6,966,882 7,750,687 7,750,687 7,944,454 8,143,065 8,346,642 8,555,308 55,457,724

Kitos išlaidos 3,859,328 3,027,138 3,026,148 3,026,148 3,026,148 3,026,148 3,026,148 22,017,206

Iš viso 10,826,210 10,777,824 10,776,835 10,970,602 11,169,213 11,372,790 11,581,456 77,474,929 56,146,611 21,328,319

Išlaidų prognozė išliekant 2011 išlaidų lygiui

Pagal 2011 planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 6,966,882 7,750,687 11,167,400 11,442,843 11,728,914 12,022,137 12,322,690 73,401,553

Kitos išlaidos 3,859,328 3,027,138 4,637,600 4,246,881 4,246,881 4,246,881 4,246,881 28,511,590

Iš viso 10,826,210 10,777,824 15,805,000 15,689,724 15,975,795 16,269,018 16,569,572 101,913,143 56,146,611 45,766,532  

 

20 lentel ÷. VP2 administravimo projekt ų patirt ų išlaid ų prognoz ÷ 
PwC išlaidų prognozė atsižvelgiant į skirtą finansavimą

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta finansavimoSkirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,763,141 10,954,474 12,807,654 13,181,830 13,565,361 13,958,480 14,361,427 89,592,366

Kitos išlaidos 2,988,073 4,425,305 5,362,219 5,362,219 5,362,219 5,362,219 5,362,219 34,224,475

Iš viso 13,751,214 15,379,779 18,169,873 18,544,049 18,927,580 19,320,699 19,723,646 123,816,842 123,816,842 0

Išlaidų prognozė išliekant 2010 išlaidų lygiui

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,763,141 10,954,474 10,954,474 11,228,336 11,509,044 11,796,770 12,091,690 79,297,929

Kitos išlaidos 2,988,073 4,425,305 4,425,305 4,425,305 4,425,305 4,425,305 4,425,305 29,539,905

Iš viso 13,751,214 15,379,779 15,379,779 15,653,641 15,934,350 16,222,076 16,516,995 108,837,834 123,816,842 -14,979,007

Išlaidų prognozė išliekant 2011 išlaidų lygiui

Pagal 2011 planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,763,141 10,954,474 14,967,057 15,341,234 15,724,765 16,117,884 16,520,831 100,389,385

Kitos išlaidos 2,988,073 4,425,305 6,234,559 6,234,559 6,234,559 6,234,559 6,234,559 38,586,173

Iš viso 13,751,214 15,379,779 21,201,616 21,575,793 21,959,323 22,352,443 22,755,390 138,975,558 123,816,842 15,158,716 

  

21 lentel ÷. VP3 administravimo projekt ų patirt ų išlaid ų prognoz ÷ 
PwC išlaidų prognozė atsižvelgiant į skirtą finansavimą

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta finansavimoSkirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,829,176 11,241,226 12,721,920 13,116,247 13,520,432 13,934,721 14,359,368 89,723,090

Kitos išlaidos 5,983,053 4,512,971 4,719,546 4,719,546 4,719,546 4,719,546 4,719,546 34,093,752

Iš viso 16,812,229 15,754,196 17,441,465 17,835,792 18,239,977 18,654,267 19,078,914 123,816,842 123,816,842 0

Išlaidų prognozė išliekant 2010 išlaidų lygiui

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,829,176 11,241,226 11,241,226 11,522,256 11,810,313 12,105,570 12,408,210 81,157,976

Kitos išlaidos 5,983,053 4,512,971 4,512,971 4,512,971 4,512,971 4,512,971 4,512,971 33,060,877

Iš viso 16,812,229 15,754,196 15,754,196 16,035,227 16,323,283 16,618,541 16,921,180 114,218,853 123,816,842 -9,597,989

Išlaidų prognozė išliekant 2011 išlaidų lygiui

Pagal 2011 planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 10,829,176 11,241,226 15,773,076 16,167,403 16,571,588 16,985,878 17,410,525 104,978,873

Kitos išlaidos 5,983,053 4,512,971 5,944,482 5,944,482 5,944,482 5,944,482 5,944,482 40,218,431

Iš viso 16,812,229 15,754,196 21,717,558 22,111,885 22,516,070 22,930,360 23,355,007 145,197,304 123,816,842 21,380,463 
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22 lentel ÷. VP4 administravimo projekt ų patirt ų išlaid ų prognoz ÷ 
Išlaidų prognozė išliekant 2010 išlaidų lygiui

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 14.361.348 11.134.916 11.134.916 11.413.289 11.698.621 11.991.087 12.290.864 84.025.040

Kitos išlaidos 18.578.182 7.962.341 7.962.341 7.962.341 7.962.341 7.962.341 7.962.341 66.352.227

32.939.530 19.097.257 19.097.257 19.375.630 19.660.962 19.953.427 20.253.205 150.377.267 248.650.715 98.273.448

Išlaidų prognozė išliekant 2011 išlaidų lygiui

Pagal 2011 planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 14.361.348 11.134.916 16.048.998 16.450.223 16.861.479 17.283.016 17.715.091 109.855.072

Kitos išlaidos 18.578.182 7.962.341 9.228.849 8.937.613 8.937.613 8.047.671 8.047.671 69.739.940

32.939.530 19.097.257 25.277.848 25.387.837 25.799.092 25.330.686 25.762.762 179.595.012 248.650.715 69.055.703  

Išlaidų prognozė išliekant 2010 išlaidų lygiui

Pagal 2010 faktines ir planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 14,361,348 11,134,916 11,134,916 11,413,289 11,698,621 11,991,087 12,290,864 84,025,040

Kitos išlaidos 18,578,182 7,962,341 7,962,341 7,962,341 7,962,341 7,962,341 7,962,341 66,352,227

32,939,530 19,097,257 19,097,257 19,375,630 19,660,962 19,953,427 20,253,205 150,377,267 248,650,715 -98,273,448

Išlaidų prognozė išliekant 2011 išlaidų lygiui

Pagal 2011 planuojamas išlaidas 2007-2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Iš viso Skirta ES lėšų Skirtumas

Darbo užmokestis ir socialinis daudimas 14,361,348 11,134,916 16,048,998 16,450,223 16,861,479 17,283,016 17,715,091 109,855,072

Kitos išlaidos 18,578,182 7,962,341 9,228,849 8,937,613 8,937,613 8,047,671 8,047,671 69,739,940

32,939,530 19,097,257 25,277,848 25,387,837 25,799,092 25,330,686 25,762,762 179,595,012 248,650,715 -69,055,703



 

3. Vertinimo rezultatai 

Klausimas Nr. 1 
 

Kokios tinkam ų deklaruoti Europos Komisijai išlaid ų apimtys pagal 2007–2013 m. veiksm ų 
program ų prioritetus ir atsakingas institucijas gali b ūti prognozuojamos 2010–2015 m. atsižvelgiant 
į dabartin ę 2007–2013 m. veiksm ų program ų įgyvendinimo situacij ą (pagal patvirtint ų priemoni ų, 
paskelbt ų kvietim ų teikti paraiškas ir patvirtint ų projekt ų sąrašų, pateikt ų ir vertinam ų paraišk ų, 
sudaryt ų projekt ų finansavimo ir administravimo sutar čių, deklaruotinomis pripažint ų išlaid ų 
apimtis)? 

 

Toliau pateikiami vertinimo rezultatai – prognozuojami paramos įsisavinimo ketvirčiai ir palyginimai su 
planu bei N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimais. 

Nor÷tume pažym÷ti, kad pagal mūsų prognozes dalis projektų nebus iki galo baigti iki 2015 m. 
pabaigos, t. y. parama nebus iki galo įsisavinta iki šio laikotarpio pabaigos. Daugiausia tai yra iš 
Sanglaudos fondo finansuojami projektai. Siekiant išvengti paramos grąžinimo, šiems projektams 
reik÷s arba paspartinti paramos įsisavinimą, arba, suderinus su EK, pratęsti projektų vykdymo 
terminus.   

Kitų fondų l÷šomis finansuojamiems prioritetams, išskyrus techninę paramą, didesnių problemų d÷l 
įsisavinimo spartos netur÷tų kilti, ir likusi nedeklaruotų l÷šų dalis būtų labai nedidel÷. 

Lentel÷se pateikiama paprastos ir akumuliuotos prognoz÷s kiekvienam prioritetui pagal atsakingą 
instituciją ir tai, kokios priemon÷s – konkursin÷s ar planuojamos – naudojamos l÷šoms paskirstyti 
kiekvienais metais. 

Lentelių eilut÷je „Paaiškintas skirtumas su planu“ pateikiama akumuliuota suma po laikotarpio 
liksiančių neįsisavintų l÷šų, pagal skirtingas priežastis. 



VP 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

23 lentel ÷. VP1-1 SADM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP1-1 VP1-1 VP1-1 VP1-1
ministerija SADM SADM SADM SADM
Paraiškos b ūdas K V FI Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas planas

2008 0 434.655 434.655 435 435 0 0 435
2009 23.012.689 105.476.919 50.000.000 178.489.608 178.924 120.000 58.924 90.000 88.924
2010 145.696.958 176.588.570 322.285.528 501.210 357.565 143.645 328.731 172.479
2011 151.583.045 152.962.955 304.545.999 805.756 588.239 217.517 547.406 258.350
2012 120.224.246 144.570.642 264.794.888 1.070.551 818.913 251.638 713.207 357.344
2013 89.952.933 127.194.257 217.147.190 1.287.698 1.039.975 247.723 900.226 387.472
2014 66.243.233 45.080.408 111.323.641 1.399.022 1.222.592 176.430 1.093.460 305.562
2015 25.890.636 8.505.360 34.395.997 1.433.418 1.286.693 146.725 1.286.693 146.725

Iš viso: 622.603.740 760.813.766 50.000.000 1.433.417.505

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 3.123.555 586.782 0 3.710.338 -3.710 -3.710
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 150.000 150.000
Paaiškintas skirtumas su planu 146.290 146.290  

Sudarant siektiną ir kritinį planą nebuvo numatyti v÷lesni paramos perskirstymai. SADM papildomai 
skirta 150 mln. Lt, kurie buvo atspind÷ti mūsų vertinimo prielaidose. D÷l to mūsų prognozuojamas 
įsisavinimas 2015 m. pabaigoje reikšmingai viršija planą. 

24 lentel ÷. VP1-2 ŠMM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP1-2 VP1-2 VP1-2
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 5.354.762 5.354.762 5.355 60.884 -55.529 60.884 -55.529
2010 9.843.423 31.456.365 41.299.788 46.655 238.300 -191.645 235.757 -189.102
2011 32.841.245 80.014.909 112.856.154 159.511 453.086 -293.575 353.636 -194.125
2012 84.428.412 136.764.120 221.192.533 380.703 699.668 -318.965 471.514 -90.811
2013 92.158.834 136.392.235 228.551.069 609.254 807.911 -198.657 589.393 19.861
2014 42.915.079 69.201.739 112.116.818 721.371 858.851 -137.480 729.065 -7.694
2015 12.294.359 19.967.922 32.262.280 753.633 879.240 -125.607 879.240 -125.607

274.481.351 479.152.053 753.633.404

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 146.649 461.947 608.596 -609 -609
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -125.000 -125.000
Paaiškintas skirtumas su planu -125.609 -125.609  

Pateiktuose planuose neatsispindi paramos perskirstymai – 125 mln. Lt iš ŠMM buvo perskirstyti 
SADM. Tod÷l prognozuojamas įsisavinimas 2015 m. pabaigoje reikšmingai atsilieka nuo plano.  
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25 lentel ÷. VP1-3 ŠMM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP1-3 VP1-3 VP1-3
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 5.640.034 5.640.034 5.640 30.201 -24.561 30.201 -24.561
2010 1.910.112 22.689.406 24.599.518 30.240 111.604 -81.364 109.253 -79.013
2011 15.127.744 31.374.446 46.502.190 76.742 192.123 -115.381 163.880 -87.138
2012 22.242.599 71.404.152 93.646.751 170.388 292.287 -121.899 218.507 -48.119
2013 10.897.522 108.678.542 119.576.064 289.965 351.369 -61.404 273.133 16.832
2014 3.458.088 82.479.989 85.938.077 375.903 393.950 -18.047 337.860 38.043
2015 575.468 27.679.459 28.254.926 404.158 407.453 -3.295 407.453 -3.295

54.211.534 349.946.027 404.157.561

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 18.466 3.275.973 3.294.439 -3.294 -3.294
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.294 -3.294  

 

26 lentel ÷. VP1-4 VRM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP1-4 VP1-4 VP1-4
ministerija VRM VRM VRM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 245.124 245.124 245 19.640 -19.395 19.640 -19.395
2010 12.769.603 34.141.743 46.911.347 47.156 105.840 -58.684 105.840 -58.684
2011 15.020.633 122.396.629 137.417.262 184.574 266.117 -81.543 235.114 -50.540
2012 31.066.151 154.981.552 186.047.704 370.621 461.664 -91.043 313.485 57.136
2013 29.021.528 91.795.752 120.817.279 491.439 534.310 -42.871 391.857 99.582
2014 19.166.407 32.067.227 51.233.634 542.672 568.996 -26.324 484.850 57.822
2015 6.507.170 10.125.905 16.633.074 559.305 584.861 -25.556 584.861 -25.556

113.551.492 445.753.932 559.305.424

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 448.508 106.610 555.118 -555 -555
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -25.000 -25.000
Paaiškintas skirtumas su planu -25.555 -25.555  

Pateiktuose planuose neatsispindi paramos perskirstymai – 25 mln. Lt iš VRM buvo perskirstyti 
SADM. Tod÷l prognozuojamas įsisavinimas 2015 m. pabaigoje reikšmingai atsilieka nuo plano. 
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27 lentel ÷. VP1-5 įsisavinimo prognoz ÷ 

prioritetas VP1-5
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 3.503.545 3.504 14.037 -10.533 9.409 -5.905
2010 15.677.689 19.181 23.395 -4.214 18.819 362
2011 12.125.245 31.306 32.753 -1.447 28.228 3.078
2012 11.642.125 42.949 42.111 838 37.638 5.311
2013 12.316.915 55.266 51.469 3.797 47.047 8.219
2014 5.632.420 60.898 60.827 71 58.196 2.702
2015 1.200.000 62.098 70.183 -8.085 70.183 -8.085

62.097.938

Už periodo (sutartys) 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 0
Skirtumas su skirtu finansavimu 8.085.325 -8.085 -8.085
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -8.085 -8.085  
 

28 lentel ÷. VP1 įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP1

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 434.655 435 435 0 0 435
2009 193.233.072 193.668 244.762 -51.094 210.134 -16.466
2010 450.773.870 644.442 836.704 -192.262 798.400 -153.958
2011 613.446.850 1.257.888 1.532.318 -274.430 1.328.264 -70.376 58.472 1.199.417
2012 777.324.001 2.035.212 2.314.643 -279.431 1.754.351 280.861 545.228 1.489.985
2013 698.408.517 2.733.621 2.785.034 -51.413 2.201.656 531.965 1.609.343 1.124.278
2014 366.244.589 3.099.866 3.105.216 -5.350 2.703.431 396.435 2.189.756 910.109
2015 112.746.278 3.212.612 3.228.430 -15.818 3.228.430 -15.818 3.228.430 -15.818

3.212.611.831

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 8.168.491 -8.168 -8.168 -8.168
Skirtumas su skirtu finansavimu 8.085.325 -8.085 -8.085 -8.085
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -16.254 -16.254  

Prognozuojama, kad Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programoje iki 2015 m. gruodžio 31 d. nebus 
įsisavinta 14,1  mln. Lt ES paramos. Iš jų  6 mln. Lt sudaro l÷šos, kurios gal÷tų būti įsisavintos 2016 m. 
ir v÷liau. Likę 8,1 mln. Lt nebus panaudoti techninei paramai VP1-5 prioritete. 



VP 2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

29 lentel ÷. VP2-1 ŠMM įsisavinimo prognoz ÷ 

prioritetas VP2-1
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 8.508.027 8.508 48.390 -39.882 48.390 -39.882
2010 55.610.432 64.118 265.820 -201.702 263.628 -199.509
2011 250.588.159 314.707 467.197 -152.490 395.442 -80.736
2012 400.736.721 715.443 780.998 -65.555 527.256 188.187
2013 201.316.713 916.760 903.317 13.443 659.070 257.690
2014 46.643.956 963.404 965.451 -2.047 815.254 148.150
2015 19.634.756 983.039 983.183 -144 983.183 -144

983.038.765

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 143.775 -144 -144
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -144 -144  

 

30 lentel ÷. VP2-1 ŪM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP2-1 VP2-1 VP2-1
ministerija ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 18.138.240 0 18.138.240 18.138 60.192 -42.054 60.192 -42.054
2010 44.908.385 0 44.908.385 63.047 225.014 -161.967 225.014 -161.967
2011 132.588.033 9.807.047 142.395.080 205.442 367.511 -162.069 346.404 -140.962
2012 190.533.228 20.678.106 211.211.334 416.653 628.002 -211.349 461.872 -45.218
2013 158.474.639 31.102.506 189.577.145 606.230 773.443 -167.213 577.340 28.890
2014 162.926.406 11.352.365 174.278.770 780.509 840.590 -60.081 714.156 66.353
2015 61.502.063 7.639.809 69.141.873 849.651 861.260 -11.609 861.260 -11.609

769.070.994 80.579.832 849.650.826

Už periodo (sutartys) 1.027.002 0 1.027.002 -1.027 -1.027
Už periodo (įsisavinimas) 9.623.625 958.168 10.581.793 -10.582 -10.582
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -11.609 -11.609  

 

31 lentel ÷. VP2-2 įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP2-2 VP2-2 VP2-2 VP2-2 VP2-2
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V FI VD Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planasSkirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 275.000.000 0 275.000.000 275.000 275.000 0 0 275.000
2009 51.569.570 11.170.595 670.000.000 12.218.382 744.958.547 1.019.959 1.065.437 -45.479 845.867 174.091
2010 69.191.301 23.278.896 50.000.000 19.816.931 162.287.129 1.182.246 1.462.238 -279.992 1.130.735 51.511
2011 172.695.812 56.901.346 59.000.000 64.985.299 353.582.458 1.535.828 1.767.713 -231.884 1.306.602 229.226
2012 242.786.221 87.518.350 0 5.658.637 335.963.208 1.871.791 1.958.933 -87.142 1.482.470 389.321
2013 65.567.256 68.472.619 0 1.320.751 135.360.625 2.007.152 2.056.903 -49.751 1.658.337 348.815
2014 44.852.258 12.509.381 0 0 57.361.639 2.064.514 2.085.641 -21.127 1.866.719 197.794
2015 23.595.699 2.059.707 0 0 25.655.406 2.090.169 2.090.771 -602 2.090.771 -602

670.258.118 261.910.894 1.054.000.000 104.000.000 2.090.169.012

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 602.017 0 602.017 -602 -602
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -602 -602  
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32 lentel ÷. VP2-3 IVPK įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP2-3 VP2-3 VP2-3 VP2-3
ministerija IVPK IVPK IVPK IVPK
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 8.022.704 8.022.704 8.023 46.706 -38.683 46.706 -38.683
2010 0 2.042.371 111.417.315 113.459.686 121.482 191.349 -69.867 173.953 -52.471
2011 2.753.998 3.710.527 130.971.098 137.435.624 258.918 346.381 -87.463 301.201 -42.283
2012 26.709.744 4.979.427 180.600.733 212.289.904 471.208 514.138 -42.930 428.448 42.760
2013 42.719.438 3.692.432 132.347.800 178.759.670 649.968 666.835 -16.867 555.696 94.272
2014 55.005.660 990.804 72.325.230 128.321.694 778.289 756.121 22.168 687.383 90.906
2015 23.547.289 651.837 20.405.390 44.604.516 822.894 828.972 -6.078 828.972 -6.078

150.736.129 16.067.399 656.090.270 822.893.799

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 938.457 512.041 4.627.666 6.078.163 -6.078 -6.078
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -6.078 -6.078  

 

33 lentel ÷. VP2-4 SM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP2-4 VP2-4 VP2-4
ministerija SM SM SM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 247.260.862 247.260.862 247.261 247.261 0 0 247.261
2009 6.611.291 359.325.594 365.936.884 613.198 366.326 246.872 204.934 408.264
2010 68.099.965 277.881.129 206.689.498 819.887 536.839 283.048 409.869 410.018
2011 80.114.961 181.979.917 323.480.241 1.143.367 714.235 429.132 614.803 528.564
2012 92.464.145 17.701.466 171.550.976 1.314.918 895.721 419.197 819.738 495.180
2013 116.921.800 16.028.495 138.457.252 1.453.376 1.117.672 335.704 1.024.672 428.704
2014 62.374.761 319.938 68.201.654 1.521.577 1.359.465 162.112 1.267.495 254.082
2015 1.395.314 0 6.902.270 1.528.480 1.528.577 -97 1.528.577 -97

427.982.237 1.100.497.400 1.528.479.637

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 97.763 0 97.763 -98 -98
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -98 -98  

 

34 lentel ÷. VP2-4 ŪM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP2-4 VP2-4 VP2-4
ministerija ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 8.484.336 0 8.484.336 8.484 109.050 -100.566 66.684 -58.200
2010 41.407.935 0 41.407.935 49.892 293.160 -243.268 133.367 -83.475
2011 64.411.099 45.195.183 109.606.283 159.499 431.920 -272.421 200.051 -40.552
2012 64.758.623 75.472.898 140.231.521 299.730 472.380 -172.650 266.734 32.996
2013 47.344.837 70.991.604 118.336.441 418.067 490.390 -72.323 333.418 84.649
2014 17.774.260 36.409.820 54.184.080 472.251 496.590 -24.339 412.430 59.821
2015 6.835.817 14.903.565 21.739.382 493.990 497.383 -3.393 497.383 -3.393

251.016.907 242.973.070 493.989.977

Už periodo (sutartys) 262.755 0 262.755 -263 -263
Už periodo (įsisavinimas) 2.775.454 354.992 3.130.446 -3.130 -3.130
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.393 -3.393  
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35 lentel ÷. VP2-5 SM įsisavinimo prognoz ÷ 

prioritetas VP2-5
ministerija SM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 31.908.373 31.908 31.908 0 0 31.908
2009 445.253.630 477.162 481.644 -4.482 474.999 2.163
2010 512.120.656 989.283 998.144 -8.861 949.997 39.286
2011 583.323.967 1.572.607 1.584.055 -11.448 1.424.996 147.611
2012 721.718.126 2.294.325 2.158.042 136.283 1.899.995 394.330
2013 716.755.386 3.011.080 2.725.858 285.222 2.374.994 636.086
2014 461.534.123 3.472.614 3.277.346 195.268 3.040.290 432.324
2015 212.820.578 3.685.435 3.754.805 -69.370 3.754.805 -69.370

3.685.434.837

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 69.369.831 -69.370 -69.370
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -69.370 -69.370  

36 lentel ÷. VP2-6 įsisavinimo prognoz ÷ 

prioritetas VP2-6
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 6.747.630 6.748 30.955 -24.207 19.579 -12.831
2010 17.906.027 24.654 51.591 -26.937 39.158 -14.504
2011 19.506.563 44.160 72.227 -28.067 58.738 -14.578
2012 19.212.375 63.373 92.863 -29.490 78.317 -14.944
2013 20.191.697 83.564 113.499 -29.935 97.896 -14.332
2014 20.582.420 104.147 134.135 -29.988 125.319 -21.172
2015 20.982.910 125.130 154.771 -29.641 154.771 -29.641

125.129.622

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 4.930.912 -4.931 -4.931
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -29.641 -29.641  

37 lentel ÷. VP2 įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP2

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 554.169.235 554.169 554.169 0 0 554.169
2009 1.606.049.999 2.160.219 2.208.700 -48.481 1.767.351 392.868
2010 1.154.389.747 3.314.609 4.024.155 -709.546 3.325.721 -11.112
2011 1.919.918.374 5.234.527 5.751.238 -516.711 4.648.237 586.290 384.137 4.850.390
2012 2.212.914.164 7.447.442 7.501.077 -53.636 5.964.830 1.482.612 1.982.452 5.464.990
2013 1.698.754.930 9.146.196 8.847.917 298.280 7.281.423 1.864.773 5.532.124 3.614.072
2014 1.011.108.336 10.157.305 9.915.339 241.966 8.929.047 1.228.258 7.499.839 2.657.465
2015 421.481.689 10.578.786 10.699.722 -120.936 10.699.722 -120.936 10.699.721 -120.935

10.578.786.475

Už periodo (sutartys) 1.289.757 -1.290 -1.290 -1.290
Už periodo (įsisavinimas) 94.934.699 -94.935 -94.935 -94.935
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -120.935 -120.935 -120.935  
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Ekonomikos skatinimo veiksmų programoje prognozuojama neįsisavinta ES paramos dalis yra 
267 mln. Lt. Didžiąją dalį šios sumos (apytiksliai 192 mln. Lt)  sudaro SM prioritetui VP2-5 iš 
Sanglaudos fondo skirtos l÷šos, kurios, kaip prognozuojama, bus įsisavintos po 2015 m. gruodžio 
31 d.  Taip pat nebus įsisavinta 11,6 mln. Lt ŪM prioritetui VP2-1 ir  28,2 mln. Lt IVPK prioritetui VP2-
3. Be to, prognozuojama, kad iki 2013 m. gruodžio 31 d. nebus sp÷ta pasirašyti  sutarčių už 1  mln. Lt 
ŪM prioritetui VP2-1 ir 1,2 mln. Lt IVPK prioritetui VP2-3. Dar  30 mln. Lt nebus įsisavinti technin÷s 
paramos prioritete VP2-6. 

 

VP3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

Lentel ÷ 38. VP3-1 AM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1
ministerija AM AM AM AM AM
Paraiškos b ūdas K R V FI Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 31.629.663 438.505.600 470.135.263 470.135 516.631 -46.496 516.631
2010 42.059 9.875.828 40.456.995 50.374.882 520.510 597.842 -77.332 594.758
2011 1.673.268 38.098.204 117.170.778 156.942.250 677.452 721.691 -44.238 712.377
2012 3.478.028 58.275.211 85.527.970 147.281.209 824.734 806.045 18.689 790.503
2013 3.291.843 34.780.092 86.379.840 124.451.776 949.185 881.027 68.159 868.629
2014 2.128.421 16.204.517 64.552.720 82.885.659 1.032.071 974.754 57.317 961.198
2015 366.139 5.153.961 21.279.560 26.799.660 1.058.871 1.060.729 -1.858 1.060.729

10.979.757 162.387.813 446.997.526 438.505.600 1.058.870.697

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 20.243 608.367 1.229.667 1.858.276 -1.858
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -1.858  

 

Lentel ÷ 39. VP3-1 ŪM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19.914.887 421.813 2.182.728 22.519.427 22.519 86.199 -63.680 86.199 -63.680
2010 10.374.651 7.350.933 140.743.015 158.468.599 180.988 232.037 -51.049 210.721 -29.733
2011 81.748.508 14.097.593 135.049.941 230.896.042 411.884 508.734 -96.850 316.081 95.803
2012 55.717.740 20.023.686 142.138.029 217.879.455 629.764 694.396 -64.633 421.441 208.322
2013 34.779.195 16.945.307 55.452.021 107.176.523 736.940 744.985 -8.045 526.803 210.137
2014 4.441.321 7.859.969 20.914.481 33.215.772 770.156 785.869 -15.713 651.642 118.514
2015 4.412.742 2.544.820 5.911.167 12.868.728 783.025 785.869 -2.844 785.869 -2.844

211.389.043 69.244.120 502.391.382 783.024.546

Už periodo (sutartys) 0 124.350 195.910 320.260 -320 -320
Už periodo (įsisavinimas) 10.957 631.530 1.881.867 2.524.354 -2.524 -2.524
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -2.845 -2.845  
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40 lentel ÷. VP3-1 VRM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-1
ministerija VRM
Paraiškos b ūdas R

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 17.462.397 17.462 150.000 -132.538 143.876 -126.414
2010 77.961.354 95.424 349.266 -253.842 287.753 -192.329
2011 241.620.548 337.044 568.532 -231.488 431.629 -94.585
2012 325.426.345 662.471 754.947 -92.476 575.506 86.965
2013 266.446.403 928.917 922.713 6.204 719.382 209.535
2014 109.583.362 1.038.500 1.040.151 -1.651 890.101 148.399
2015 31.766.764 1.070.267 1.073.705 -3.438 1.073.705 -3.438

1.070.267.172

Už periodo (sutartys) 153.363 -153 -153
Už periodo (įsisavinimas) 3.284.701 -3.285 -3.285
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.438 -3.438  

41 lentel ÷. VP3-2 SADM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija SADM SADM SADM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1.879.683 58.614.634 60.494.317 60.494 50.000 10.494 41.737 18.758
2010 15.810.495 27.027.645 42.838.140 103.332 96.800 6.532 80.802 22.530
2011 63.750.511 53.463.304 117.213.815 220.546 203.800 16.746 170.119 50.427
2012 43.903.619 58.899.664 102.803.283 323.350 338.800 -15.450 282.808 40.541
2013 24.265.411 65.141.310 89.406.721 412.756 481.800 -69.044 439.738 -26.982
2014 2.148.783 20.357.237 22.506.020 435.262 635.800 -200.538 568.288 -133.025
2015 1.211.498 2.486.156 3.697.655 438.960 691.972 -253.012 691.972 -253.012

152.970.000 285.989.950 438.959.950

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 14.050 14.050 -14 -14
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -252.998 -252.998
Paaiškintas skirtumas su planu -253.012 -253.012  

Sudarant siektiną ir kritinį planą nebuvo numatyti v÷lesni paramos perskirstymai. VP3-2 prioritete iš 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos Švietimo ir mokslo ministerijai skirta 252,998 mln. Lt, kurie 
buvo atspind÷ti mūsų vertinimo prielaidose. D÷l to mūsų prognozuojamas įsisavinimas SADM ir ŠMM 
VP3-2 2015 m. pabaigoje reikšmingai skiriasi nuo plano. 

42 lentel ÷. VP3-2 SAM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija SAM SAM SAM SAM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 51.250.986 51.250.986 51.251 105.654 -54.403 105.654 -54.403
2010 998.735 2.383.787 107.075.704 110.458.226 161.709 284.940 -123.231 211.284 -49.575
2011 3.685.380 13.254.026 178.154.482 195.093.888 356.803 458.555 -101.752 316.928 39.876
2012 4.085.930 19.245.956 175.148.890 198.480.775 555.284 607.026 -51.742 422.570 132.714
2013 3.009.018 16.234.868 119.918.045 139.161.931 694.446 695.940 -1.494 528.212 166.234
2014 3.038.172 12.704.252 51.512.115 67.254.539 761.700 758.936 2.765 653.386 108.315
2015 1.562.374 4.952.649 10.314.506 16.829.528 778.530 787.972 -9.442 787.972 -9.442

16.379.608 68.775.538 693.374.728 778.529.874

Už periodo (sutartys) 0 197.448 182.048 379.495 -379 -379
Už periodo (įsisavinimas) 1.320.392 3.027.015 4.715.187 9.062.594 -9.063 -9.063
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -9.442 -9.442  
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43 lentel ÷. VP3-2 ŠMM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 23.420.119 23.420.119 23.420 48.173 -24.753 48.173 -24.753
2010 247.516 11.184.263 53.963.203 65.394.981 88.815 186.172 -97.357 186.080 -97.265
2011 8.744.373 21.013.400 204.690.534 234.448.307 323.263 428.279 -105.016 279.120 44.143
2012 23.917.518 39.631.977 242.955.732 306.505.227 629.769 614.909 14.859 372.160 257.609
2013 8.331.436 49.393.044 178.013.209 235.737.690 865.506 672.307 193.200 465.201 400.306
2014 2.490.178 20.342.134 39.555.110 62.387.422 927.894 688.608 239.286 575.442 352.452
2015 37.080 6.801.447 11.138.301 17.976.827 945.871 693.973 251.898 693.973 251.898

43.768.100 148.366.266 753.736.207 945.870.574

Už periodo (sutartys) 0 39.977 0 39.977 -40 -40
Už periodo (įsisavinimas) 0 1.057.756 2.810 1.060.566 -1.061 -1.061
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 252.998 252.998
Paaiškintas skirtumas su planu 251.897 251.897  

44 lentel ÷. VP3-3 AM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-3
ministerija AM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 104.595.889 104.596 346.853 -242.257 346.853 -242.257
2010 393.722.498 498.318 696.853 -198.535 693.705 -195.387
2011 400.342.114 898.661 1.096.853 -198.192 1.040.558 -141.897
2012 639.424.951 1.538.085 1.496.853 41.232 1.387.411 150.674
2013 676.761.799 2.214.847 1.946.853 267.994 1.734.263 480.584
2014 354.406.437 2.569.254 2.446.853 122.401 2.220.075 349.179
2015 22.505.668 2.591.759 2.741.826 -150.067 2.741.826 -150.067

2.591.759.356

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 66.858 -67 -67
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -150.000 -150.000
Paaiškintas skirtumas su planu -150.067 -150.067  

 

45 lentel ÷. VP3-3 ŪM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-3 VP3-3 VP3-3 VP3-3
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 3.990.587 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 25.172.153 37.667.489 83.139.373 145.979.014 149.970 255.680 -105.710 128.146 21.824
2010 32.723.562 70.279.051 214.100.388 317.103.001 467.073 700.009 -232.937 291.713 175.359
2011 102.431.201 57.983.365 165.175.303 325.589.869 792.662 1.001.940 -209.278 437.570 355.093
2012 82.230.692 49.703.120 130.635.442 262.569.254 1.055.232 1.074.740 -19.508 583.426 471.805
2013 35.827.330 27.786.745 38.430.456 102.044.532 1.157.276 1.091.850 65.426 729.283 427.993
2014 11.185.547 19.662.026 19.211.084 50.058.657 1.207.335 1.117.510 89.825 933.574 273.761
2015 7.442.586 5.658.477 3.896.293 16.997.356 1.224.332 1.152.978 71.354 1.152.978 71.354

297.013.071 268.740.274 658.578.926 1.224.332.270

Už periodo (sutartys) 0 14.143 140.822 154.965 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 0 2.090.583 1.400.639 3.491.222 -3.491 -3.491
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 75.000 75.000
Paaiškintas skirtumas su planu 71.354 71.354  
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46 lentel ÷. VP3-3 SM įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-3
ministerija SM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 37 -37 37 -37
2010 0 0 131 -131 93 -93
2011 24.652 25 367 -342 139 -115
2012 13.748.199 13.773 367 13.406 186 13.587
2013 35.653.732 49.427 367 49.060 232 49.194
2014 24.179.043 73.606 367 73.239 297 73.308
2015 1.760.903 75.367 367 75.000 367 75.000

75.366.530

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 0 0
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 75.000 75.000
Paaiškintas skirtumas su planu 75.000 75.000  

VP3-3 prioritete iš Aplinkos ministerijai skirtų l÷šų Ūkio ir Susisiekimo ministerijoms perskirstyta po 
75 mln. Lt, kurie buvo atspind÷ti mūsų vertinimo prielaidose. Šie perskirstymai nebuvo numatyti 
sudarant siektiną bei kritinį planą. Tod÷l mūsų prognozuojamas įsisavinimas AM, SM ir ŪM 2015 m. 
pabaigoje reikšmingai skiriasi nuo plano. 

 

47 lentel ÷. VP3-4 įsisavinimo prognoz ÷ 
prioritetas VP3-4
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 6.415.612 6.416 30.955 -24.539 19.579 -13.163
2010 22.233.925 28.650 51.591 -22.941 39.158 -10.508
2011 19.489.180 48.139 72.227 -24.088 58.738 -10.599
2012 19.118.761 67.257 92.863 -25.606 78.317 -11.060
2013 20.238.931 87.496 113.499 -26.003 97.896 -10.400
2014 20.650.695 108.147 134.135 -25.988 125.319 -17.172
2015 21.072.752 129.220 154.771 -25.551 154.771 -25.551

129.219.856

Už periodo (sutartys) 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 4.769.729 -4.770 -4.770
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -25.551 -25.551  
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48 lentel ÷. VP3 įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP3

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 902.273.024 906.264 1.590.182 -683.918 1.436.885 -530.621
2010 1.238.555.607 2.144.819 3.195.641 -1.050.822 2.596.067 -451.248
2011 1.921.660.664 4.066.480 5.060.978 -994.498 3.763.259 303.221 285.209 3.440.443
2012 2.233.237.457 6.299.717 6.480.947 -181.229 4.914.329 1.385.389 1.648.454 4.181.502
2013 1.797.080.038 8.096.797 7.551.340 545.457 6.109.638 1.987.159 4.686.227 2.640.493
2014 827.127.605 8.923.925 8.582.983 340.942 7.579.322 1.344.603 6.375.865 1.836.523
2015 172.275.842 9.096.201 9.144.162 -47.961 9.144.162 -47.961 9.144.163 -406.348

9.096.200.825

Už periodo (sutartys) 1.048.061 -1.048 -1.048 -1.048
Už periodo (įsisavinimas) 26.132.349 -26.132 -26.132 -26.132
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -47.962 -47.962 -47.962  

 

Prognozuojama, kad iki 2015 m. gruodžio 31 d. nebus įsisavinta 48 mln. Lt. Didžioji dalis šių l÷šų 
(26 mln. Lt) – techninei paramai nepanaudotos l÷šos VP3-4 prioritete. 

 

VP4. TECHNINöS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

Technin÷s paramos įsisavinimui prognozuoti naudojama metodika, kaip jau min÷ta, skiriasi nuo pirmų 
trijų programų prognozavimo. Tačiau rezultatai pateikiami analogiška forma kaip ir kitos prognoz÷s bei 
palyginimai su planais. 

49 lentel ÷. VP4 įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP4
Fondas ESF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 0 0 0 0 0 0
2009 32.144.048 32.144 64.421 -32.277 43.185 -11.041
2010 32.880.780 65.025 107.369 -42.344 86.369 -21.344
2011 35.804.254 100.829 150.317 -49.488 129.554 -28.725 5.834 94.995
2012 38.631.972 139.461 193.265 -53.804 172.738 -33.277 54.399 85.063
2013 37.596.278 177.057 236.213 -59.156 215.923 -38.866 160.568 16.490
2014 36.248.817 213.306 279.161 -65.855 267.091 -53.785 218.477 -5.170
2015 33.304.743 246.611 322.107 -75.496 322.107 -75.496 322.107 -75.496

246.610.892

už finansavimo laikotarpio (sut.) 0 0 0
už finansavimo laikotarpio 6.440.690 -6.441 -6.441 -6.441
Skirtumas su planu 69.055.703 -69.056 -69.056 -69.056
Paaiškintas skirtumas su planu -75.496 -75.496 -75.496  

 

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS 
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ESF apima VP1 ir VP4 programas, nes po vieną šių programų prognoz÷s jau buvo pateiktos. Šiuo 
atveju pateikiamos tik VP1 ir VP4 sumos prognoz÷s. 

50 lentel ÷. ESF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷s VP1 ir VP4
Fondas ESF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 434.655 435 435 0 0 435
2009 225.377.120 225.812 309.183 -83.371 253.319 -27.507
2010 483.654.650 709.466 944.073 -234.607 884.769 -175.303
2011 649.251.105 1.358.718 1.682.635 -323.917 1.457.818 -99.100 64.306 1.294.412
2012 815.955.972 2.174.674 2.507.908 -333.234 1.927.089 247.585 599.626 1.575.047
2013 736.004.795 2.910.678 3.021.247 -110.569 2.417.579 493.099 1.769.911 1.140.768
2014 402.493.406 3.313.172 3.384.377 -71.205 2.970.522 342.650 2.408.233 904.939
2015 146.051.021 3.459.223 3.550.537 -91.314 3.550.537 -91.314 3.550.537 -91.315

3.459.222.724

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 14.609.181 -14.609 -14.609 -14.609
Skirtumas su skirtu finansavimu 77.141.028 -77.141 -77.141 -77.141
Paaiškintas skirtumas su planu -91.750 -91.750 -91.750  

 

EUROPOS REGIONINöS PLöTROS FONDAS 

 

ERPF prognoz÷s ir jų atitikimas planams pateikiama atskirai VP2 ir VP3 programoms bei bendrai 
visam ERPF fondui. 

51 lentel ÷. VP2 ERPF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP2
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 522.260.862 522.261 522.261 0 0 522.261
2009 1.154.048.739 1.676.310 1.696.101 -19.791 1.272.773 403.537
2010 624.363.064 2.300.673 2.974.420 -673.747 2.336.566 -35.893
2011 1.317.087.845 3.617.761 4.094.956 -477.196 3.164.503 453.257 394.586 3.223.175
2012 1.471.983.663 5.089.744 5.250.172 -160.428 3.986.518 1.103.226 1.418.348 3.671.396
2013 961.807.847 6.051.552 6.008.560 42.992 4.808.533 1.243.019 3.656.432 2.395.120
2014 528.991.794 6.580.544 6.503.858 76.686 5.763.438 817.106 4.877.177 1.703.367
2015 187.678.202 6.768.222 6.790.146 -21.924 6.790.146 -21.924 6.790.146 -21.924

6.768.222.016

Už periodo (sutartys) 1.289.757 -1.290 -1.290 -1.290
Už periodo (įsisavinimas) 20.633.957 -20.634 -20.634 -20.634
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -21.924 -21.924 -21.924  
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52 lentel ÷. VP3 ERPF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP3
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 0 0 0 0 0 0
2009 645.282.508 645.283 956.657 -311.375 942.270 -296.987
2010 505.496.184 1.150.779 1.747.057 -596.279 1.571.398 -420.620
2011 1.176.214.849 2.326.994 2.889.591 -562.597 2.226.254 100.740 296.033 2.030.960
2012 1.298.376.293 3.625.370 3.816.124 -190.754 2.864.989 760.381 1.064.097 2.561.272
2013 962.381.043 4.587.751 4.398.771 188.980 3.547.964 1.039.787 2.743.191 1.844.560
2014 377.832.774 4.965.584 4.884.118 81.466 4.300.057 665.527 3.659.040 1.306.544
2015 109.939.162 5.075.523 5.094.220 -18.697 5.094.220 -18.697 5.094.220 -18.698

5.075.522.812

Už periodo (sutartys) 893.096 -893 -893 -893
Už periodo (įsisavinimas) 17.804.541 -17.805 -17.805 -17.805
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -18.698 -18.698 -18.698  

 

 

53 lentel ÷. ERPF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP2 ir VP3
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 522.260.862 522.261 522.261 0 0 522.261
2009 1.799.331.247 2.321.592 2.652.758 -331.166 2.215.043 106.549
2010 1.129.859.248 3.451.451 4.721.478 -1.270.026 3.907.964 -456.513
2011 2.493.302.694 5.944.754 6.984.547 -1.039.793 5.390.757 553.997 690.619 5.254.135
2012 2.770.359.956 8.715.114 9.066.296 -351.182 6.851.507 1.863.607 2.482.445 6.232.669
2013 1.924.188.890 10.639.303 10.407.331 231.972 8.356.498 2.282.805 6.399.623 4.239.680
2014 906.824.568 11.546.127 11.387.976 158.152 10.063.495 1.482.633 8.536.217 3.009.911
2015 297.617.363 11.843.745 11.884.366 -40.621 11.884.366 -40.621 11.884.366 -40.621

11.843.744.828

Už periodo (sutartys) 2.182.853 -2.183 -2.183 -2.183
Už periodo (įsisavinimas) 38.438.498 -38.438 -38.438 -38.438
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -40.621 -40.621 -40.621



SANGLAUDOS FONDAS 

 

Sanglaudos fondo prognoz÷s ir jų palyginimas su planais pateikiamas analogiškai kaip ir ERPF. 

54 lentel ÷. VP2 SF įsisavinimo prognoz ÷ 
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 31.908.373 31.908 31.908 0 0 31.908
2009 452.001.260 483.910 512.599 -28.689 494.578 -10.668
2010 530.026.683 1.013.936 1.049.735 -35.799 989.155 24.781
2011 602.830.529 1.616.767 1.656.282 -39.515 1.483.734 133.033 -10.449 1.627.216
2012 740.930.501 2.357.697 2.250.905 106.792 1.978.312 379.385 564.104 1.793.594
2013 736.947.084 3.094.644 2.839.357 255.287 2.472.890 621.754 1.875.693 1.218.952
2014 482.116.542 3.576.761 3.411.481 165.280 3.165.609 411.152 2.622.662 954.098
2015 233.803.487 3.810.564 3.909.576 -99.012 3.909.576 -99.012 3.909.576 -99.011

3.810.564.459

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 74.300.742 -74.301 -74.301 -74.301
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -99.011 -99.011 -99.011  

 

55 lentel ÷. VP3 SF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP3
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 256.990.516 260.981 633.525 -372.544 494.615 -233.634
2010 733.059.424 994.041 1.448.584 -454.543 1.024.669 -30.628
2011 745.445.815 1.739.486 2.171.387 -431.901 1.537.005 202.481 -10.824 1.750.310
2012 934.861.164 2.674.348 2.664.823 9.525 2.049.340 625.008 584.357 2.089.991
2013 834.698.995 3.509.047 3.152.569 356.478 2.561.674 947.373 1.943.036 1.566.010
2014 449.294.832 3.958.341 3.698.865 259.476 3.279.265 679.076 2.716.825 1.241.517
2015 62.336.680 4.020.678 4.049.942 -29.264 4.049.942 -29.264 4.049.942 -29.264

4.020.678.012

Už periodo (sutartys) 154.965 -155 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 8.327.808 -8.328 -8.328 -8.328
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -29.264 -29.264 -29.264  
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56 lentel ÷. SF įsisavinimo prognoz ÷ 
Priemon ÷ VP2 ir VP3
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 35.898.960 35.899 35.899 0 0 35.899
2009 708.991.776 744.891 1.146.124 -401.233 989.193 -244.302
2010 1.263.086.107 2.007.977 2.498.319 -490.342 2.013.824 -5.847
2011 1.348.276.345 3.356.253 3.827.669 -471.416 3.020.739 335.514 -21.272 3.377.526
2012 1.675.791.665 5.032.045 4.915.728 116.317 4.027.652 1.004.393 1.148.461 3.883.584
2013 1.571.646.078 6.603.691 5.991.926 611.765 5.034.564 1.569.127 3.818.729 2.784.962
2014 931.411.374 7.535.102 7.110.346 424.756 6.444.874 1.090.228 5.339.487 2.195.615
2015 296.140.168 7.831.242 7.959.518 -128.276 7.959.518 -128.276 7.959.518 -128.276

7.831.242.471

Už periodo (sutartys) 154.965 -155 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 82.628.550 -82.629 -82.629 -82.629
Skirtumas su skirtu finansavimu 45.491.986 -45.492 -45.492 -45.492
Paaiškintas skirtumas su planu -128.276 -128.276 -128.276

 

 

Klausimas Nr. 2 
 

Ar dabartin ÷ 2007–2013 m. veiksm ų program ų įgyvendinimo situacija sudaro s ąlygas pasiekti ES 
fond ų l÷šų naudojimo plano rodiklius 2010–2015 m. ir nepažeis ti N + 2 / N + 3 taisykl ÷s 
reikalavim ų? 

 

Tai, kaip prognozuotos l÷šų deklaravimo apimtys atitinka kritinį bei siektiną Master plano lygį bei 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimus, yra pateikiama pirmojo klausimo atsakymo lentel÷se. Toliau 
pateikiame apibendrintas išvadas. 

• VP1 siektinas planas nebus įgyvendintas n÷ vienais metais. Didžiausias atotrūkis nuo šio 
plano prognozuojamas 2012 m. V÷liau deklaruotų l÷šų apimtys tur÷tų art÷ti prie plane 
nurodyto siektino lygmens. Kritinis lygmuo VP1 programoje būtų pasiektas dar 2012 m., tačiau 
2015 m. atsirastų nedidelis nuokrypis nuo jo. Analogiška situacija yra ir d÷l N + 2 / N + 3 
taisykl÷s reikalavimų vykdymo – visais metais iki pat 2015 m., bus susidaręs perviršis, tačiau 
paskutiniaisiais metais atsiras neigiamas nuokrypis nuo jo.  

• VP2 ERPF siektinas plano lygmuo taip pat nebūtų pasiektas, išskyrus 2013–2014 m. 
laikotarpį. Kalbant apie kritinį plano lygį, pažym÷tina, kad jis VP2 bus įgyvendintas iki pat 
2015 m., kaip, beje, ir N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų laikymasis. Tačiau 2015 m. atsiras 
neigiamas nuokrypis.  

• VP2 SF siektinas plano lygmens nuokrypiai savo kryptimis bus panašūs į ERPF. Tačiau N + 2  
taisykl÷ bus pažeista tik 2015 m., susidarius 99 mln. Lt neįsisavintų l÷šų sumai. 

• Kalbant apie VP3 reikia pažym÷ti, kad ERPF ir SF planų įvykdomumas čia bus gana panašus. 
Abiejų fondų prioritetai siektiną planą įgyvendins tik 2013–2014 m. Kritinis lygmuo būtų 
pasiekiamas pora metų anksčiau, o N + 2 taisykl÷ įgyvendinama iki pat 2015 m., kuomet 
ERPF liks neįsisavinta 19 mln. Lt, o Sanglaudos fonde – 29 mln. Lt. 

• VP4 nei siektinas, nei kritinis plano lygiai nebus pasiekti, o N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai 
pažeisti jau 2014 m. 
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Klausimas Nr. 3 
 

Kaip turi b ūti pakeistos ES fond ų l÷šų naudojimo plano reikšm ÷s, atsižvelgiant į dabartin ę ir 
prognozuojam ą 2007–2013 m. veiksm ų program ų įgyvendinimo situacij ą, N + 2 / N + 3 taisykl ÷s 
pažeidimo rizik ą ir siekiant optimizuoti ES fond ų l÷šų įsisavinimo spart ą 2010–2015 m. 
laikotarpiu? 
 
Interviu su tarpinių ir atsakingų institucijų atstovais metu buvo nustatyta, kad per÷jimas nuo BPD 
laikotarpio prie dabartinio nesuk÷l÷ didesnių nesklandumų ar problemų. Tai l÷m÷ keletas priežasčių. 
Pirmiausia planavimo ir vykdymo padaliniai yra atskirti, tod÷l, kol projektai yra užbaigiami, naujų 
planavimas gali vykti nepersidengiant darbuotojų užduotims. Be to, užsitęs÷ teisinių dokumentų 
rengimas, tod÷l su tiesioginiu persidengimu tarp laikotarpių buvo gana paprasta susitvarkyti, nes pats 
persidengimo laikotarpis netruko ilgai. Pirmoji per÷jimą palengvinusi priežastis egzistuos ir 2014–
2015 m., nes tuo metu projektų 2007–2013 m. laikotarpiui planuoti nebebus galima, o naujojo 
laikotarpio projektų vykdymas dar netur÷tų būti įsib÷g÷jęs. Antroji priežastis yra mažiau nusp÷jama, 
tačiau tik÷tina, kad teisinio reglamentavimo sukūrimas netruks ilgai ir 2014–2015 m. naujasis 
programavimo laikotarpis jau bus pakankamai įsib÷g÷jęs. Be to, daugelis institucijų pamin÷jo, kad 
patirtis, sukaupta BPD laikotarpiu, buvo itin naudinga pradedant vykdyti 2007–2013 m. laikotarpio l÷šų 
įsisavinimą. 
 
Kita vertus, buvo pastebima ir tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, Finansų ministerijoje buvo atkreiptas 
d÷mesys į l÷šų atskyrimo klausimą – kurias išlaidas finansuoti iš senojo laikotarpio l÷šų, o kurias – iš 
naujojo. Susisiekimo ministerijoje ir ypač Transporto investicijų direkcijoje buvo pažym÷ta, kad 
ankstesniojo laikotarpio Sanglaudos fondo programos itin ilgai užsitęs÷. Tai suk÷l÷ reikšmingų 
problemų ir nesusipratimų dar ir d÷l to, kad skyr÷si administravimo specifika, ir tai itin sunkino visą 
procesą.  
 
Kalb÷dama apie per÷jimą prie 2014–2020 m. laikotarpio vienintel÷ Vidaus reikalų ministerija išreišk÷ 
susirūpinimą d÷l galimų problemų, nes šioje ministerijoje žmogiškųjų išteklių skaičius, palyginti su 
kitomis institucijomis, yra mažiausias. Tačiau ši problema būtų išspręsta padidinus žmogiškųjų išteklių 
kiekį. Be to, atskirai reikia pamin÷ti, kad Vidaus reikalų ministerija netur÷jo patirties prad÷dama 2007–
2013 m. laikotarpį, nes nevykd÷ BPD projektų.  
 
Apibendrindami turimą tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų patirtį pereinant prie 2007–2013 m. 
programavimo laikotarpio ir jų lūkesčius d÷l naujojo laikotarpio, galime teigti, kad 2014 ir 2015 metai 
netur÷tų sukelti itin didelių problemų ir nesklandumų d÷l laikotarpių persidengimo. Tod÷l sudarant 
planus administracinių išteklių apkrovimo (susijusio su pasirengimu naujam laikotarpiui) optimizavimo 
aspektu pakaktų, kad 2015 metais 2007–2013 m. paramos l÷šų įsisavinimas būtų mažesnis, o 2014 
metais tempai gali išlikti panašūs į ankstesnius.  
 
2013 m., kuomet reik÷s deklaruoti dvejų metų įsisavintinas l÷šas, taip pat nenumatoma didelių rizikų. 
Interviu su tarpin÷mis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis metu n÷ viena iš šių institucijų nenurod÷, 
kad 2013 m. gal÷tų būti itin rizikingi d÷l aukštesnių negu anksčiau N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų. 
Vienintel÷ institucija, kuri numato, jog l÷šų įsisavinimas nebus toks spartus, kokio reikalautų 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai, yra Finansų ministerija, atsakinga už VP4 programą. Tai gana 
objektyvus galimybių įvertinimas, nes šiuo metu negali būti didinamos su ES paramos l÷šų 
administravimu susijusių žmonių algos, nevykstama į komandiruotes ir pan., o tai būtų finansuojama 
šios programos l÷šomis. Tai yra ekonominio nuosmukio padarinys, nes viešojo sektoriaus darbuotojų, 
kuriems darbo užmokestis mokamas iš šalies biudžeto l÷šų, pajamos sumaž÷jo, tod÷l norint išlaikyti 
solidarumą, darbo užmokestis iš ES l÷šų negali augti, ir tokiu būdu prisid÷ti prie spartesnio technin÷s 
paramos l÷šų įsisavinimo.  
 
Be to, atlikus prognozavimą gauti duomenys tik patvirtino tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų 
teiginius. Nagrin÷jant pagal atskiras programas ir fondus galima pasakyti, kad 2013 m. nekils didesn÷s 
rizikos neįgyvendinti N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų, išskyrus VP4 programą. Ši programa yra 
finansuojama iš ESF l÷šų, kuris taip pat finansuoja VP1 programą, kurios įsisavinimas yra pakankamai 
spartus ir fondo lygmeniu N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai bus įvykdyti 2013 metais.  
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Vadinasi, remiantis per interviu surinkta informacija ir prognozavimo metu gautais duomenimis, 2013 
metai, nors ir bus pakankamai intensyvūs įsisavinimo prasme, d÷l l÷šų, deklaruotinų už dvejus metus, 
tačiau tam tikrų perplanavimo procedūrų nereikalauja, nes d÷l pakankamo l÷šų įsisavinimo 
nenumatoma, jog N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai nebūtų pasiekti. 
  
Atsižvelgiant į šias aplinkybes galima teigti, kad siektino plano nesilaikymas netur÷s didel÷s įtakos 
v÷lesniam ES paramos l÷šų įsisavinimui. Tod÷l galime daryti išvadą, kad optimalus planas būtų tas, 
kuris užtikrintų N + 2 / N + 3 taisykl÷s laikymąsi. Tačiau atkreiptinas d÷mesys į tai, kad toks planas 
tur÷tų garantuoti, jog rizika neįvykdyti taisykl÷s reikalavimų būtų pastebima pakankamai anksti, ir 
gal÷tų užtikrinti pakankamas deklaruotinų l÷šų apimtis 2013 ir 2015 metais, kuomet N + 2 taisykl÷s 
reikalavimai bus gerokai išaugę. D÷l to negalima planų sudaryti taip, kad didžiausios sumos būtų 
paliekamos paskutiniesiems planavimo metams. 
 
Kalbant apie l÷šų įsisavinimo spartos planavimą dar vienas svarbus aspektas – rinkos galimyb÷s 
priimti l÷šas. Pagal makroekonomikos monetarinę teoriją į rinką negalima vienu metu išleisti 
neadekvačiai didelių l÷šų sumų, nes tai veda prie dirbtinio ekonomin÷s sistemos perkaitimo, 
atsirandančių netolygumų rinkoje ir aukštos infliacijos. Pasteb÷tina, kad ir esant ekonomikos 
nuosmukio metams, nereik÷tų stengtis visą galimą įsisavinti l÷šų sumą paskirstyti per pirmuosius 
metus, įvertinant tikslus, susijusius su valstyb÷s intervencijos logika, ir bendruosius siekius, nes bet 
kuriuo atveju, l÷šų įsisavinimas n÷ra savitikslis. Tai yra priemon÷, padedanti siekti užsibr÷žtų valstyb÷s 
tikslų. Nors tai ir stimuliuotų ekonomiką, tačiau pernelyg sparčiai augant pinigų masei šalies ūkyje kiltų 
problemų d÷l kainų stabilumo, ir tai gal÷tų neproporcingai padidinti darbo užmokestį atskirose ūkio 
šakose. Be to, staigiai sumaž÷jus egzogenin÷ms l÷šoms ekonomikoje gali kilti naujas nuosmukis. 
Tod÷l paskirstant l÷šas bet kuriuo atveju tikslinga atsižvelgti į jų paskirstymo tolygumą. Vis d÷lto 
pažym÷tina, kad šio tyrimo metu galimi ekonomin÷s sistemos perkaitimo faktoriai ir ekonomikos 
paj÷gumas priimti numatytas / suplanuotas l÷šas nebuvo nagrin÷jama, nes tai neap÷m÷ tyrimo 
objekto. 
 
D÷l to siektinas planas tur÷tų sušvelninti įsisavinimo skirtingais metais netolygumus ir dar labiau 
minimizuodamas įsisavinimo spartos nepakankamumo riziką paankstinti l÷šų deklaravimą. 
 
Ar ES fond ų l÷šų naudojimo plane nustatytos rodikli ų reikšm ÷s turi b ūti perskirstytos tarp 
atsaking ų institucij ų ir (arba) prioritet ų išlaikant tas pa čias reikšmes atskiros veiksm ų 
programos ir fondo lygiu? 
 
Atliekant planavimą vien tik perskirsčius nustatytų rodiklių reikšmes tarp atsakingų institucijų ir 
prioritetų, tačiau nepakeičiant reikšmių programos ir fondo lygmeniu, gauti planai nebūtų tinkami 
s÷kmingam ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo planavimui. Taip yra tod÷l, jog prioritetų, kurių 
įsisavinimo tempai būtų itin spartūs, n÷ra tiek daug, kad būtų galima planų reikšmes perskirstyti 
vertikaliai ir kompensuoti l÷tesnių prioritetų įsisavinimą. 
 
Be abejo, tai nereiškia, kad pirmųjų metų planų reikšm÷s turi būti sumažintos vien d÷l to, kad būtų 
įgyvendintas pats planas, nes toks požiūris būtų neefektyvus ir sukeltų papildomas nepageidaujamas 
N + 2 taisykl÷s nesilaikymo bei neoptimalaus ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimo rizikas. Tačiau 
l÷tesnis paramos įsisavinimo įsib÷g÷jimas n÷ra rodiklis, kad ES struktūrin÷s paramos l÷šos nebus 
laiku įsisavintos. 
 
Kadangi vertikalus planų pakeitimas perskirstant rodiklių reikšmes tarp institucijų ir prioritetų yra 
nepakankamas, pagrindinį vaidmenį šiuo atveju tur÷tų atlikti perskirstymas laiko atžvilgiu. Be abejo, 
tikslinga būtų susitelkti ne į vieną kurį nors perskirstymą (horizontalų ar vertikalų), bet, kur tai 
įmanoma, derinti juos abu.  
 
Kadangi pritaikyti tik vienos krypties plano reikšmių perskirstymus yra sud÷tinga ir neefektyvu, tod÷l 
iškart pateiksime  atnaujintus planus, atsakyme į klausimą apie ES fondų l÷šų spartos keitimą atskirais 
veiksmų programų įgyvendinimo metais. 
 
Ar turi b ūti kei čiama ES fond ų l÷šų naudojimo plane nustatyta ES fond ų l÷šų panaudojimo 
sparta atskirais veiksm ų program ų įgyvendinimo metais? 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

75 
 

 
Atsižvelgiant į prognozavimo metu gautus duomenis buvo sudarytas kritinis planas, leidžiantis 
nustatyti rizikas d÷l N + 2 taisykl÷s nesilaikymo, ir laiku reaguoti į reikalavimų įsisavinamoms l÷šoms 
apimties išaugimą. Pasteb÷tina, kad modeliuojant gauti rezultatai rodo, jog l÷šos bus įsisavintos visais 
metais, išskyrus paskutiniuosius. Tod÷l N + 2 taisykl÷ iki pat 2015 m. nebus pažeista. Laikantis 
sudaryto plano būtų užtikrintos pakankamos deklaruotinų l÷šų apimtys. Priešingu atveju, atsiradus 
nuokrypiams nuo plano, būtų signalizuojama, jog nagrin÷jamoje įsisavinimo sistemoje ar atskirose jos 
elementuose atsirado tam tikrų pokyčių nuo anksčiau buvusios situacijos. Be abejo, viršytas planas, 
rodytų, kad šie pokyčiai yra teigiami ir l÷šos įsisavinamos greičiau negu situacijai nepakitus nuo 2010 
metų.  
 
Priešingas atvejis, kai planai n÷ra įgyvendinami, rodo, kad sistemoje atsiradę nenumatyti pokyčiai 
neigiamai veikia įsisavinimo spartą ir visas procesas l÷t÷ja. Tai reiškia, jog laikantis dabartinių prielaidų 
atsiranda didel÷ rizika pažeisti N + 2 taisyklę, ir ypač rizikingi tampa 2013 ir 2015 metai. 
 
Tokie nuokrypiai nuo plano leidžia ne tik įvertinti galimas rizikas, tačiau ir tai padaryti pakankamai 
anksti. Šis privalumas itin reikšmingas, norint laiku reaguoti į sistemos pokyčius. Laiku įvertinus 
galimas rizikas ir atlikus atitinkamas korekcijas tikimyb÷ netekti dalies ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
yra minimizuojama. 
 
Toliau lentel÷je pateikiamas mūsų siūlomas kritinis įsisavinimo planas, kuris sudarytas atskiriems 
prioritetams ir institucijoms.  
 
 

57 lentel ÷. Siūlomas kritinis planas metiniais dydžiais 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso: 

 
VP1-1  SADM  – 128.924 372.286 233.717 231.862 232.365 121.970 115.570 1.436.693 
 
VP1-2  ŠMM  – 5.355 41.300 113.961 137.685 175.757 167.639 112.543 754.240 
 
VP1-3  ŠMM  –  5.640 24.600 49.080 66.396 93.696 103.375 64.666 407.453 
 
VP1-4  VRM  –  245 46.911 100.689 110.633 127.351 99.731 74.301 559.861 
 
VP1-5  FM  –  3.504 13.036 10.729 10.729 10.729 10.729 10.729 70.183 
 
VP1    –  143.668 498.132 508.175 557.305 639.898 503.445 377.808 3.228.430 
 
VP2-1  ŠMM  –  8.508 55.610 204.877 209.949 192.481 187.206 124.551 983.183 
 
VP2-1  ŪM  –  18.138 44.908 152.937 182.342 179.671 175.089 108.173 861.260 
 
VP2-2  ŪM  –  1.019.933 155.871 178.964 209.013 204.123 198.871 123.996 2.090.771 
 
VP2-3  IVPK  –  8.023 113.460 107.713 161.617 173.171 169.110 95.879 828.972 
 
VP2-4  SM  –  613.198 345.981 226.930 130.072 69.250 65.982 77.164 1.528.577 
 
VP2-4  ŪM  –  8.484 41.408 99.754 102.224 93.719 91.150 60.644 497.383 
 
VP2-5  SM  –  477.162 512.121 511.583 603.181 656.937 578.004 415.818 3.754.805 
 
VP2-6  FM  –  6.748 13.131 26.978 26.978 26.978 26.978 26.978 154.771 
 
 VP2  –  2.160.194 1.282.491 1.509.737 1.625.375 1.596.331 1.492.390 1.033.203 10.699.721 
 
 VP2 ERPF –  1.676.284 757.239 971.176 995.216 912.416 887.408 590.407 6.790.146 
 
VP2  SF –  483.910 525.252 538.561 630.160 683.915 604.982 442.796 3.909.576 
 
VP3-1  AM  –  470.135 50.375 118.306 120.777 130.759 100.451 69.926 1.060.729 
 
VP3-1  ŪM  –  22.519 158.469 172.467 135.233 106.411 112.474 78.296 785.869 
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Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso: 

 
VP3-1  VRM  –  17.462 77.961 174.240 198.715 276.792 201.906 126.629 1.073.705 
 
VP3-2  SADM  –  60.494 42.838 73.504 75.039 81.242 62.411 43.445 438.974 
 
VP3-2  SAM  –  51.251 110.458 177.150 160.014 111.586 96.450 81.063 787.972 
 
VP3-2  ŠMM  –  23.420 65.395 147.933 191.858 247.716 159.569 111.080 946.971 
 
VP3-3  AM  –  104.596 393.722 317.910 455.837 544.235 462.899 312.626 2.591.826 
 
VP3-3  ŪM  –  149.970 317.103 210.990 165.678 143.269 127.341 113.627 1.227.978 
 
VP3-3  SM  –  –   – 13.965 16.410 18.153 15.585 11.255 75.367 
 
VP3-4  FM  –  6.416 11.073 27.456 27.456 27.456 27.456 27.456 154.771 
 
 VP3  –  906.264 1.227.395 1.433.922 1.547.019 1.687.618 1.366.542 975.404 9.144.163 
 
 VP3 ERPF –  645.283 505.496 863.601 881.636 954.505 733.261 510.439 5.094.220 
 
VP3  SF –  260.981 721.899 570.321 665.382 733.113 633.281 464.965 4.049.942 
 
 VP4   –  32.144 30.703 51.852 51.852 51.852 51.852 51.852 322.107 
 

58 lentel ÷. Siūlomas kritinis planas akumuliuotais dydžiais 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

 
VP1-1  SADM   – 128.924 501.210 734.927 966.788 1.199.153 1.321.123 1.436.693 
 
VP1-2  ŠMM  –  5.355 46.655 160.615 298.300 474.058 641.697 754.240 
 
VP1-3  ŠMM   – 5.640 30.240 79.319 145.716 239.412 342.787 407.453 
 
VP1-4  VRM   – 245 47.156 147.845 258.478 385.829 485.560 559.861 
 
VP1-5  FM   – 3.504 16.539 27.268 37.997 48.726 59.454 70.183 
 
VP1     – 143.668 641.800 1.149.974 1.707.280 2.347.178 2.850.622 3.228.430 
 
VP2-1  ŠMM  –  8.508 64.119 268.996 478.945 671.426 858.632 983.183 
 
VP2-1  ŪM   – 18.138 63.047 215.984 398.326 577.997 753.087 861.260 
 
VP2-2  ŪM   – 1.019.933 1.175.805 1.354.768 1.563.781 1.767.904 1.966.775 2.090.771 
 
VP2-3  IVPK  –  8.023 121.482 229.196 390.813 563.984 733.093 828.972 
 
VP2-4  SM   – 613.198 959.179 1.186.109 1.316.181 1.385.431 1.451.413 1.528.577 
 
VP2-4  ŪM  – 8.484 49.892 149.647 251.870 345.589 436.739 497.383 
 
VP2-5  SM   – 477.162 989.283 1.500.866 2.104.047 2.760.984 3.338.987 3.754.805 
 
VP2-6  FM  –  6.748 19.879 46.857 73.836 100.814 127.793 154.771 
 
 VP2  –  2.160.194 3.442.685 4.952.422 6.577.798 8.174.129 9.666.519 10.699.722 
 
 VP2 ERPF –  1.676.284 2.433.523 3.404.700 4.399.915 5.312.331 6.199.739 6.790.146 
 
VP2  SF –  483.910 1.009.162 1.547.723 2.177.883 2.861.798 3.466.780 3.909.576 
 
VP3-1  AM  –  470.135 520.510 638.816 759.593 890.352 990.803 1.060.729 
 
VP3-1  ŪM  –  22.519 180.988 353.455 488.688 595.099 707.573 785.869 
 
VP3-1  VRM  –  17.462 95.424 269.664 468.379 745.170 947.076 1.073.705 
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VP3-2  SADM  –  60.494 103.332 176.837 251.876 333.118 395.529 438.974 
 
VP3-2  SAM  –  51.251 161.709 338.859 498.872 610.458 706.909 787.972 
 
VP3-2  ŠMM  –  23.420 88.815 236.748 428.606 676.322 835.891 946.971 
 
VP3-3  AM  –  104.596 498.318 816.228 1.272.066 1.816.301 2.279.200 2.591.826 
 
VP3-3  ŪM  –  149.970 467.073 678.062 843.741 987.010 1.114.351 1.227.978 
 
VP3-3  SM   – 0 0 13.965 30.375 48.528 64.112 75.367 
 
VP3-4  FM  –  6.416 17.489 44.945 72.402 99.858 127.315 154.771 
 
 VP3  –  906.263 2.133.658 3.567.580 5.114.598 6.802.216 8.168.758 9.144.162 
 
 VP3 ERPF –  645.282 1.150.778 2.014.379 2.896.015 3.850.520 4.583.781 5.094.220 
 
VP3  SF –  260.981 982.880 1.553.201 2.218.583 2.951.696 3.584.977 4.049.942 
 
 VP4   –  32.144 62.847 114.699 166.551 218.403 270.255 322.107 
 
Esminiai planavimo pokyčiai planavime tur÷tų būti pakeičiant ES fondų l÷šų spartą atskirais projektų 
įgyvendinimo metais. Planuojant l÷šų įsisavinimą pagrindin÷ prielaida buvo N + 2 taisykl÷s 
reikalavimai.  
 
Pati planavimo procedūra susid÷jo iš trijų pagrindinių etapų. 
 
I etapas.  Šiame etape remiantis N + 2 taisykl÷s reikalavimais yra nustatomas preliminarus kritinio 
plano lygis pagal veiksmų programas ir fondus. Kiekvienais metais nuo 2011 iki 2015 metų naudojama 
tam tikra dalis einamųjų, sekančių ir antrųjų metų N + 2 taisykle reikalaujamų įsisavinti sumų. 2011 
metų kritinio plano apimtis sudarytų 30 proc. einamųjų metų N + 2 taisykl÷s dydžio, 30 proc. – 2012 ir 
40 proc. – 2013 metų N + 2 dydžio. 2012 ir 2013 metų kritinio plano baz÷ būtų identiška 2011 metų, 
išskyrus tai, kad antrųjų metų dalis siektų ne 40, bet 30 proc. Tai reiškia, kad būtų naudojama po 
30 proc. – 2014 ir 2015 metų N + 2 taisykl÷s dydžio atitinkamai 2012 ir 2013 metų kritiniam planui. 
2014 metų kritinis planas susid÷tų iš 40 proc. einamųjų metų N+2 taisykl÷s dydžio, ir 30 proc. iš 
sekančių metų. Paskutiniesiems metams būtų skirta tik einamųjų metų 40 proc. N + 2 taisykl÷s. 
 
D÷l jau įsisavintos ES struktūrin÷s paramos l÷šų dalies bei min÷tų paskirstymų susidaro skirtumas tarp 
kritinio plano baz÷s ir skiriamos paramos, tod÷l skirtumas yra atimamas iš bazinio kritinio plano lygio 
tokiomis proporcijomis: po 20 proc. skirtumo 2011 ir 2012 metais, 40 proc. – 2013 metais ir po 
10 proc. 2014 ir 2015 metais. 
 
Kiek kitaip yra skaičiuojami VP4 programos kritinio plano metiniai lygiai. Jie nustatomi kaip vidutinis 
likusios įsisavinti ES struktūrin÷s paramos l÷šų dydis per penkerius metus. Taip daroma d÷l VP4 
specifikos, nes čia per visą laikotarpį tur÷tų išlikti pakankamai pastovus įsisavinimas.  
 
Remiantis šiais principais suformuota kritinio plano baz÷ užtikrintų laiku pateikiamą informaciją apie 
N + 2 taisykl÷s nesilaikymo riziką, nes kritinio plano kiekvieniems metams nustatyta apimtis savyje 
tur÷tų informaciją ne tik apie einamųjų metų, bet ir apie dviejų sekančių metų N + 2 taisykl÷s 
reikalavimus. 
 
II etapas.  Turint preliminarų kritinio plano lygį veiksmų programoms ir fondams reikia turimas sumas 
padalyti tarp prioritetų. Tai atliekama naudojantis esamomis konkretiems prioritetams skirtų l÷šų 
sumomis, kurios proporcingai paskirstomos per metus, atsižvelgiant į tai, kiek prioritetui likę įsisavinti 
l÷šų nuo sumos programoje ar fonde.  
 
Šiek tiek skiriasi technin÷s paramos kritinio plano nustatymas d÷l jau min÷to tik÷tino įsisavinimo 
tolygumo. Technin÷s programos prioritetai yra nustatomi vienodi visiems metams, atsižvelgiant į 
likusios įsisavinti ES struktūrin÷s paramos, skirtos techninei paramai, vidurkį. 
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III etapas. Remiantis ekspertiniu vertinimu l÷šos perskirstomos siekiant, kad tarp prioritetų būtų 
išlaikomas tam tikras proporcingumas. Tai reiškia, kad nebūtų leista atsipalaiduoti tuose prioritetuose, 
kuriuose prognozuojamas l÷šų įsisavinimas yra l÷čiau įsib÷g÷jantis, o prioritetai, kurių l÷šos sparčiai 
įsisavinamos, neneštų visos naštos. 
 

59 lentel ÷. Perskirstymai kritiniame plane 

  2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 
VP1-1  SADM  50.000 30.000 0 –60.000 –20.000 

VP1-2  ŠMM  –25.000 –15.000 0 30.000 10.000 

VP1-3  ŠMM  –25.000 –15.000 0 30.000 10.000 
VP2-1  ŪM  –25.000 0 12.500 12.500 0 

VP2-2  ŪM  –25.000 0 12.500 12.500 0 
VP2-3  IVPK  –50.000 0 25.000 25.000 0 
VP2-4  SM  100.000 0 –50.000 –50.000 0 
VP3-1  ŪM  40.000 0 –40.000 0 0 
VP3-1  VRM  –40.000 –20.000 40.000 20.000 0 

VP3-2  SAM  40.000 20.000 –40.000 –20.000 0 
VP3-2  ŠMM  –40.000 0 40.000 0 0 

VP3-3  AM  –70.000 0 40.000 30.000 0 

VP3-3  ŪM  70.000 0 –40.000 –30.000 0 
 
Lentel÷je pateikiami perskirstymai, atlikti remiantis įsisavinimo prognoz÷mis. VP1-1 SADM, VP2-4 SM, 
VP3-1 UM, VP3-2 SAM ir VP3-3 ŪM įsisavinimas yra spartesnis 2011–2012 metais, tod÷l kritinis 
planas aukštesnis šiais metais negu būtų gauta atsižvelgiant į proporcingą padalijimą, gautą 
antrajame etape, bei sumažinamas v÷lesniais metais. Situacija yra priešinga VP1-2 SMM, VP1-3 
SMM, VP2-1 ŪM, VP2-2 ŪM, VP2-3 IVPK, VP31 VRM, VP3-2 SMM, VP3-3 AM. Šiuose prioritetuose 
kritinio plano lygis yra sumažinamas pirmaisiais metais, o v÷liau padidinamas.  
 

60 lentel ÷. Skirtumai tarp si ūlomo ir esamo plano kritini ų lygi ų 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

VP1-1  SADM  – 
       

38.924  
     

133.555  
       

15.042  
       

66.061  
       

45.346        (71.264) 
      

(77.663) 

VP1-2  ŠMM  – 
      

(55.529) 
    

(133.573) 
        

(3.918) 
       

19.807  
       

57.878         27.967  
      

(37.632) 

VP1-3  ŠMM  – 
      

(24.561) 
      

(54.452) 
        

(5.547) 
       

11.769  
       

39.070         38.648  
        

(4.927) 

VP1-4  VRM  – 
      

(19.395) 
      

(39.289) 
      

(28.585) 
       

32.262  
       

48.979           6.738  
      

(25.710) 

VP1-5  FM  – 
        

(5.905) 
         

3.626  
         

1.320  
         

1.319  
         

1.320             (420) 
        

(1.258) 

VP1    – 
      

(66.466) 
      

(90.134) 
      

(21.689) 
     

131.218  
     

192.593           1.670  
    

(147.191) 

VP2-1  ŠMM  – 
      

(39.882) 
    

(159.628) 
       

73.063  
       

78.134  
       

60.668         31.022  
      

(43.378) 

VP2-1  ŪM  – 
      

(42.054) 
    

(119.914) 
       

31.548  
       

66.874  
       

64.203         38.273  
      

(38.930) 

VP2-2  ŪM  – 
     

174.066  
    

(128.996) 
         

3.096  
       

33.145  
       

28.256          (9.511) 
    

(100.056) 

VP2-3  IVPK  
 

– 
      

(38.683) 
      

(13.787) 
      

(19.535) 
       

34.370  
       

45.923         37.423  
      

(45.710) 

VP2-4  SM  – 
     

408.264  
     

141.046  
       

21.996  
      

(74.863) 
    

(135.684)     (176.841) 
    

(183.918) 

VP2-4  ŪM  – 
      

(58.200) 
      

(25.275) 
    

33.070  
       

35.541  
       

27.035         12.138  
      

(24.309) 

VP2-5  SM  – 
         

2.163  
       

37.123  
       

36.584  
     

128.182  
     

181.938        (87.292) 
    

(298.697) 

VP2-6  FM  – 
      

(12.831) 
        

(6.448) 
         

7.398  
       

7.399  
         

7.399             (445) 
        

(2.474) 
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Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

 VP2  – 
     

392.843  
    

(275.879) 
     

187.221  
     

308.783  
     

279.738      (155.234) 
    

(737.472) 

 VP2 ERPF – 
     

403.511  
    

(306.554) 
     

143.239  
     

173.201  
       

90.401        (67.496) 
    

(436.301) 

VP2  SF – 
      

(10.668) 
       

30.675  
       

43.982  
     

135.582  
     

189.337        (87.737) 
    

(301.171) 

VP3-1  AM  – 
      

(46.496) 
      

(27.751) 
            

687  
       

42.651  
       

52.634           7.881  
      

(29.605) 

VP3-1  ŪM  – 
      

(63.680) 
       

33.947  
       

67.107  
       

29.873  
         

1.049        (12.365) 
      

(55.931) 

VP3-1  VRM  – 
    

(126.414) 
      

(65.916) 
       

30.364  
       

54.838  
     

132.916         31.187  
      

(56.975) 

VP3-2  SADM  – 
       

18.758  
         

3.773  
      

(15.812) 
      

(37.650) 
      

(75.689)       (66.139) 
      

(80.239) 

VP3-2  SAM  – 
      

(54.403) 
         

4.827  
       

71.506  
       

54.372  
         

5.944        (28.724) 
      

(53.523) 

VP3-2  ŠMM  – 
      

(24.753) 
      

(72.513) 
       

54.894  
       

98.818  
     

154.675         49.328  
        

(7.451) 

VP3-3  AM  – 
    

(242.257) 
       

46.870  
      

(28.943) 
     

108.984  
     

197.383        (22.913) 
    

(209.125) 

VP3-3  ŪM  – 
       

21.824  
     

153.536  
       

65.133  
       

19.822  
        

(2.588)       (76.950) 
    

(105.777) 

VP3-3  SM  – 
             

(37) 
             

(56) 
       

13.918  
       

16.364  
       

18.106         15.519         11.185  

VP3-4  FM  – 
      

(13.163) 
        

(8.506) 
         

7.876  
         

7.877  
         

7.877                33  
        

(1.996) 

 VP3  – 
    

(530.621) 
       

68.212  
     

266.731  
     

395.949  
     

492.308      (103.142) 
    

(589.437) 

 VP3 ERPF – 
    

(296.987) 
    

(123.632) 
     

208.746  
     

242.901  
     

271.529        (18.832) 
    

(283.724) 

VP3  SF – 
    

(233.634) 
     

191.844  
       

57.985  
     

153.047  
     

220.779        (84.310) 
    

(305.712) 

 VP4   – 
      

(11.041) 
      

(12.481) 
         

8.667  
         

8.668  
   

8.667              684  
        

(3.164) 
 
Toks planas gaunamas atliekant perskirstymus tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Vertikalus 
perskirstymas vyksta tarp prioritetų ir institucijų, o horizontalus – laiko aspektu. Lentel÷je pateikiami 
perskirstymai palyginti su kritiniu plano lygmeniu. Teigiamas ženklas rodo, jog siūlomame plane 
konkrečiais metais planuojamų įsisavinti l÷šų apimtis yra didesn÷ nei kritiniame lygyje, o neigiama 
reikšm÷ (pateikta skliausteliuose) rodo, kad planas buvo sumažintas. Vertikalūs plano reikšmių 
pakeitimai nurodomi pagal prioritetus, horizontalius geriausiai atspindi sumin÷s programų ir fondų 
eilut÷s. Pirmos programos prioritetų perskirstymas didele dalimi gali būti įvykdytas pirmaisiais metais 
d÷l itin spartaus l÷šų įsisavinimo VP1-1 prioritete. Tačiau horizontalūs plano pokyčiai laiko aspektu 
būtų išd÷stomi tarp 2012–2014 m. bei 2011 m. ir 2015 m. Pirmuoju laikotarpiu įsisavinimas turi būti 
planuojamas didesnis nei reikalauja kritinis lygis, tačiau v÷liau, paskutiniaisiais įsisavinimo metais, 
reikšmingai sumažintas. Toks perskirstymas leistų laiku nustatyti galimas rizikas, nes pagal 
prognozuojamas įsisavinimo l÷šų apimtis rizikingiausi metai būtų 2015-ieji, nes didžiausias 
neatitikimas N + 2 taisyklei būna programavimo laikotarpio pabaigoje. 
 
VP2 programoje pad÷tis kiek kitokia, nes čia vertikalūs plano reikšmių pakeitimai yra sunkiai 
įgyvendinami. Vienintel÷ išimtis d÷l vertikalaus plano pakeitimo yra VP2-4 prioritetas, kadangi 
Susisiekimo ministerijos vykdomi projektai gali didele dalimi padengti l÷tesnį kitų prioritetų projektų 
l÷šų įsisavinimą. Horizontaliu atžvilgiu planas 2011–2013 m. tur÷tų būti didinamas, o v÷liau 
mažinamas. 
 
VP3 taikytini tokie pat principai kaip ir VP2, nes čia sunkiai tik÷tinas vertikalus perskirstymas. 
 
VP4 vertikalių perskirstymų atlikti neįmanoma. D÷l ESF tokie perskirstymai gal÷tų būti VP1 
programoje, tačiau tai jau būtų l÷šų perskirstymas tarp programų. Vis d÷lto pagrindiniai plano 
pakeitimai ir čia būtų atliekami laiko atžvilgiu. 
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Siektinas plano lygis 
 
 
Sudarant siektiną plano lygį buvo laikomasi toliau išvardijamų principų.  

1. Siektinas planas turi maksimaliai išnaudoti kiekvieno prioriteto paj÷gumus įsisavinti ES 
struktūrin÷s paramos l÷šas. Tai reiškia, kad toks planas turi būti sudarytas pagal tai, kiek 
kiekvienas prioritetas geb÷tų įsisavinti paramos l÷šų. 

2. Siektinas planas, kaip ir kritinis, turi užtikrinti N + 2 taisykl÷s įgyvendinamumą. Jame dar 
daugiau d÷mesio turi būti skiriama 2013 m. ir 2015 m. deklaruojamų l÷šų pakankamumui 
užtikrinti. 

3. Siektinas planas turi būti parengiamas atsižvelgiant į naują programavimo laikotarpį, t. y. 
įsisavinimas netur÷tų būti paliekamas programavimo laikotarpio pabaigai, nes nors pereinant 
prie 2007–2013 m. laikotarpio didelių problemų nekilo, tačiau negalima leisti susidaryti 
nepalankioms žmogiškųjų išteklių sąlygoms (t. y. siekiama vengti dviejų laikotarpių didžiausių 
darbo krūvių sutapimų). 

4. Reikia siekti, kad įsisavinimas nebūtų sutelktas vienais metais, o paskirstytas tolygiau, taip 
išvengiant neigiamų ekonominių staigaus pinigų mas÷s padid÷jimo padarinių. 

 

61 lentel ÷. Siūlomas siektinas planas metiniais dydžiais 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso: 

VP1-1  SADM  
            

435  
     

178.490  
     

322.286  
     

305.529  
     

266.433  
     

217.802  
       

111.324  
         

34.396  
    

1.436.693  

VP1-2  ŠMM  – 
         

5.355  
       

41.300  
     

113.038  
     

221.496  
     

228.672  
       

112.117  
         

32.262  
       

754.240  

VP1-3  ŠMM  – 
         

5.640  
       

24.600  
       

47.491  
       

95.294  
     

120.235  
         

85.938  
         

28.255  
       

407.453  

VP1-4  VRM  – 
            

245  
       

46.911  
     

137.584  
     

186.325  
     

120.928  
   

51.234  
         

16.633  
       

559.861  

VP1-5  FM  – 
         

3.504  
       

15.678  
       

14.551  
       

15.685  
       

13.934  
           

5.632  
           

1.200  
         

70.183  

VP1    
            

435  
     

193.233  
     

450.774  
     

618.192  
     

785.233  
     

701.572  
       

366.245  
       

112.746  
    

3.228.430  

VP2-1  ŠMM  – 
         

8.508  
       

55.610  
     

250.631  
     

400.809  
     

201.346  
         

46.644  
         

19.635  
       

983.183  

VP2-1  ŪM  – 
       

18.138  
       

44.908  
     

145.878  
     

217.016  
     

191.899  
       

174.279  
         

69.142  
       

861.260  

VP2-2  ŪM  
     

275.000  
     

744.959  
     

162.287  
     

353.763  
     

336.264  
     

135.481  
         

57.362  
         

25.655  
    

2.090.771  

VP2-3  IVPK  – 
         

8.023  
     

113.460  
     

139.259  
     

215.329  
     

179.975  
       

128.322  
         

44.605  
       

828.972  

VP2-4  SM  
     

247.261  
     

365.937  
     

206.689  
     

323.509  
     

171.600  
     

138.477  
       

68.202  
           

6.902  
    

1.528.577  

VP2-4  ŪM  – 
         

8.484  
       

41.408  
     

110.624  
     

141.928  
     

119.015  
         

54.184  
         

21.739  
       

497.383  

VP2-5  SM  
       

31.908  
     

445.254  
     

512.121  
     

597.198  
     

742.529  
     

737.566  
       

475.408  
       

212.821  
    

3.754.805  

VP2-6  FM  – 
         

6.748  
       

17.906  
       

25.435  
       

28.105  
       

29.084  
         

26.511  
         

20.983  
       

154.771  

 VP2  
     

554.169  
  

1.606.050  
  

1.154.390  
  

1.946.298  
  

2.253.580  
  

1.732.843  
    

1.030.911  
       

421.482  
  

10.699.722  

 VP2 ERPF 
     

522.261  
  

1.154.049  
     

624.363  
  

1.323.665  
  

1.482.946  
     

966.193  
       

528.992  
       

187.678  
    

6.790.146  

VP2  SF 
       

31.908  
     

452.001  
     

530.027  
     

622.633  
     

770.634  
     

766.651  
       

501.919  
       

233.803  
    

3.909.576  

VP3-1  AM  – 
     

470.135  
       

50.375  
     

157.500  
     

148.210  
     

124.823  
         

82.886  
         

26.800  
    

1.060.729  

VP3-1  ŪM  – 
       

22.519  
     

158.469  
     

231.749  
     

219.302  
     

107.745  
         

33.216  
         

12.869  
       

785.869  

VP3-1  VRM  – 
       

17.462  
       

77.961  
     

242.652  
     

327.145  
     

267.134  
       

109.583  
         

31.767  
    

1.073.705  

VP3-2  SADM  – 
       

60.494  
       

42.838  
     

117.218  
     

102.810  
       

89.410  
         

22.506  
           

3.698  
       

438.974  

VP3-2  SAM  – 
       

51.251  
     

110.458  
     

197.927  
     

203.202  
     

141.050  
         

67.255  
         

16.830  
       

787.972  
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Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. Iš viso: 

VP3-2  ŠMM  – 
       

23.420  
       

65.395  
     

234.778  
     

307.055  
     

235.958  
         

62.387  
         

17.977  
       

946.971  

VP3-3  AM  – 
     

104.596  
     

393.722  
     

400.355  
     

639.445  
     

676.782  
       

354.420  
         

22.506  
    

2.591.826  

VP3-3  ŪM  
       

3.991  
     

145.979  
     

317.103  
     

326.319  
     

263.663  
     

103.138  
         

50.788  
         

16.997  
    

1.227.978  

VP3-3  SM  – – – 
              

25  
       

13.748  
       

35.654  
         

24.179  
           

1.761  
         

75.367  

VP3-4  FM  – 
         

6.416  
       

22.234  
       

24.599  
       

26.784  
       

27.904  
         

25.761  
         

21.073  
       

154.771  

 VP3  
         

3.991  
     

902.273  
  

1.238.556  
  

1.933.123  
  

2.251.365  
  

1.809.599  
       

832.980  
       

172.276  
    

9.144.162  

 VP3 ERPF – 
     

645.283  
     

505.496  
  

1.181.824  
  

1.307.725  
     

966.120  
       

377.833  
       

109.939  
    

5.094.220  

VP3  SF 
         

3.991  
     

256.991  
     

733.059  
     

751.299  
     

943.640  
     

843.478  
       

455.148  
       

62.337  
    

4.049.942  

 VP4   – 
       

32.144  
       

32.881  
       

50.903  
       

53.731  
       

52.695  
         

51.348  
         

48.404  
       

322.107  
 
 
 

62 lentel ÷. Siūlomas siektinas planas akumuliuotais dydžiais 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

VP1-1  SADM  
            

435  
     

178.924  
     

501.210  
     

806.738  
  

1.073.171  
  

1.290.973      1.402.297  
    

1.436.693  

VP1-2  ŠMM  – 
         

5.355  
       

46.655  
     

159.693  
     

381.189  
     

609.861         721.978  
       

754.240  

VP1-3  ŠMM  – 
         

5.640  
       

30.240  
       

77.730  
     

173.025  
     

293.260         379.198  
       

407.453  

VP1-4  VRM  – 
            

245  
       

47.156  
     

184.740  
     

371.066  
     

491.994         543.228  
       

559.861  

VP1-5  FM  – 
         

3.504  
       

19.181  
       

33.732  
       

49.417  
       

63.351           68.983  
         

70.183  

VP1    
            

435  
     

193.668  
     

644.442  
  

1.262.634  
  

2.047.867  
  

2.749.439      3.115.684  
    

3.228.430  

VP2-1  ŠMM  – 
         

8.508  
       

64.118  
     

314.750  
     

715.559  
     

916.904         963.548  
       

983.183  

VP2-1  ŪM  – 
       

18.138  
       

63.047  
     

208.924  
     

425.940  
     

617.839         792.118  
       

861.260  

VP2-2  ŪM  
     

275.000  
  

1.019.959  
  

1.182.246  
  

1.536.009  
  

1.872.273  
  

2.007.754      2.065.116  
    

2.090.771  

VP2-3  IVPK  – 
         

8.023  
     

121.482  
     

260.741  
     

476.070  
     

656.046         784.367  
       

828.972  

VP2-4  SM  
     

247.261  
     

613.198  
     

819.887  
  

1.143.397  
  

1.314.996  
  

1.453.473      1.521.675  
    

1.528.577  

VP2-4  ŪM  – 
         

8.484  
       

49.892  
     

160.516  
     

302.444  
     

421.460         475.644  
       

497.383  

VP2-5  SM  
       

31.908  
     

477.162  
     

989.283  
  

1.586.481  
  

2.329.010  
  

3.066.576      3.541.984  
    

3.754.805  

VP2-6  FM  – 
         

6.748  
       

24.654  
      

50.088  
       

78.193  
     

107.277         133.788  
       

154.771  

 VP2  
     

554.169  
  

2.160.219  
  

3.314.609  
  

5.260.907  
  

7.514.486  
  

9.247.330    10.278.240  
  

10.699.722  

 VP2 ERPF 
     

522.261  
  

1.676.310  
  

2.300.673  
  

3.624.338  
  

5.107.283  
  

6.073.476      6.602.468  
    

6.790.146  

VP2  SF 
       

31.908  
     

483.910  
  

1.013.936  
  

1.636.569  
  

2.407.203  
  

3.173.854      3.675.773  
    

3.909.576  

VP3-1  AM  
                 

–  
     

470.135  
     

520.510  
     

678.010  
     

826.220  
     

951.044      1.033.929  
    

1.060.729  

VP3-1  ŪM  
                 

– 
       

22.519  
     

180.988  
     

412.737  
     

632.039  
     

739.785         773.000  
       

785.869  

VP3-1  VRM  
                 

–  
       

17.462  
       

95.424  
     

338.076  
     

665.221  
     

932.355      1.041.938  
    

1.073.705  

VP3-2  SADM  
                 

–  
       

60.494  
     

103.332  
     

220.550  
     

323.361  
     

412.770         435.276  
       

438.974  

VP3-2  SAM                                                     771.142         
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Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

–  51.251  161.709  359.636  562.838  703.888  787.972  

VP3-2  ŠMM  
                 

–  
       

23.420  
       

88.815  
     

323.594  
     

630.649  
     

866.607         928.994  
       

946.971  

VP3-3  AM  
                 

– 
     

104.596  
     

498.318  
     

898.674  
  

1.538.119  
  

2.214.901      2.569.320  
    

2.591.826  

VP3-3  ŪM  
         

3.991  
     

149.970  
     

467.073  
     

793.392  
  

1.057.055  
  

1.160.193      1.210.981  
    

1.227.978  

VP3-3  SM  
                 

– 
                 

–  
                 

–  
              

25  
       

13.773  
       

49.427           73.606  
         

75.367  

VP3-4  FM  
                 

–  
         

6.416  
       

28.650  
       

53.249  
       

80.033  
     

107.937         133.698  
       

154.771  

 VP3  
         

3.991  
     

906.264  
  

2.144.819  
  

4.077.942  
  

6.329.307  
  

8.138.906      8.971.886  
    

9.144.162  

 VP3 ERPF 
                 

–  
     

645.283  
  

1.150.779  
  

2.332.603  
  

3.640.328  
  

4.606.448      4.984.281  
    

5.094.220  

VP3  SF 
         

3.991  
     

260.981  
     

994.041  
  

1.745.339  
  

2.688.979  
  

3.532.458      3.987.605  
    

4.049.942  

 VP4   
                 

–  
       

32.144  
       

65.025  
     

115.928  
     

169.659  
     

222.355         273.703  
       

322.107  
 
Esminiai planavimo pokyčiai tur÷tų būti pakeičiant ES fondų l÷šų spartą atskirais projektų 
įgyvendinimo metais. Planuojant l÷šų įsisavinimą pagrindin÷ prielaida buvo suprognozuoti duomenys, 
naudojant anksčiau aprašytą modelį bei laikantis tam tikrų prielaidų.  
 
Kaip prognozavimo rezultatas gauti skirtumai nuo tur÷tos 2007–2015 metais įsisavinti l÷šų sumos 
konkrečiame laikotarpyje ir konkrečiai atsakingai institucijai yra paskirstomi 2011–2013 metams 
tokiomis proporcijomis: 

o 2011 m. – 0,3; 
o 2012 m. – 0,5; 
o 2013 m. – 0,2. 

 
Toks pasiskirstymas pasirinktas d÷l kelių priežasčių. Tam, kad būtų paspartintas ES l÷šų įsisavinimas, 
reikia imtis atitinkamų veiksmų, kurie nebūtinai iš karto duoda rezultatų. Tod÷l pasiliekant vienus 
metus įdiegti atitinkamoms korekcijoms, esančios rizikoje, kad liks neįsisavintos, l÷šos yra įtraukiamos 
į 2011 metų planus su mažesniu koeficientu nei 2012 metais. Be to, 2013 metai yra vieni 
rizikingiausių, nes tuomet reik÷s deklaruoti l÷šas už dvejus metus, nors, kaip jau min÷ta, iš 
prognozuojamų duomenų nematyti didelių rizikų. Tod÷l tik÷tina, kad korekcijos jau bus davusios 
pakankamą rezultatą, o projektai įsib÷g÷ję. Taip pat pamin÷tina gęstantis įsisavinimo efektas, tod÷l 
2013 metais poveikis tur÷tų būti sumaž÷jęs. Be to, tai yra pageidautina ir d÷l 2014 m. prasid÷siančio 
naujojo programavimo laikotarpio, nors, kaip jau min÷ta, reikšmingo poveikio įsisavinimui greičiausiai 
jis netur÷s. Toks įsisavinimas būtų būdingas VP1 prioritetams, bei VP2 ir VP3 esantiems prioritetams, 
finansuojamiems iš ERPF. 
 
Prioritetams, finansuojamiems iš Sanglaudos fondo, skirtumas nuo turimų įsisavinti l÷šų ir 2015 m. 
prognozuotų duomenų būtų padalijami taip: 

o 2011 m. – 0,2; 
o 2012 m. – 0,3; 
o 2013 m. – 0,3; 
o 2014 m. – 0,2. 

 
Toks skirtumas nuo ESF ir ERPF yra d÷l dviejų priežasčių. Pirmiausia d÷l Sanglaudos fondo 
finansuojamų projektų specifikos jie l÷čiau įsib÷g÷ja, be to, projektai dažnai būna pakankamai 
užsitęsę. Taip pat projektų specifiškumas lemia ilgesnį vertinimą ir sud÷tingesnius techninius projektus 
bei galimybių studijas, o tai taip pat užgaišina įsisavinimo procesą. Antra, Sanglaudos fondo 
finansuojamų prioritetų faktinis l÷šų įsisavinimas daug labiau skiriasi, nuo to, kiek tur÷tų būti įsisavinta 
l÷šų iki 2007–2013 metų finansavimo laikotarpio terminų l÷šoms įsisavinti pabaigos. Tod÷l 
suprantama, kad didesn÷s l÷šų sumos įsisavinimas gali ilgiau užtrukti.  
 
Pagrindiniai perskirstymai siektiname plane tur÷tų būti horizontalūs, nes nepakaktų vertikaliai 
perskirstyti plano reikšmes. Tai reiškia, kad nepakanka plano reikšmes perskirstyti tarp prioritetų ir 
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institucijų išlaikant ankstesnes metines programų ir fondų reikšmes, tačiau pagrindiniai perskirstymai 
tur÷tų būti tarp skirtingų metų. 
 
VP1 programoje vieninteliame VP1-1 prioritete plano siektinu lygmeniu 2009–2012 metais reikšm÷s 
turi būti padidintos, o v÷liau sumažinamos. Ypač dideli pokyčiai būtų paliekami 2010–2011 m. ir 2013–
2014 m. laikotarpiams. Pažym÷tina, kad vykdant vertikalų perskirstymą VP1-1 prioritetas gal÷tų būti 
pagrindinis objektas, nes 2010 m. būtų įmanomas bene vienintelis toks perskirstymas, l÷šas VP1-1 
perskirstant iš visų kitų šios programos prioritetų. Pažym÷tina, kad kiti prioritetai VP1 programoje 
pasižymi visiškai priešingomis tendencijomis nei VP1-1, tačiau sumos yra neadekvačios vertikaliam 
perskirstymui atlikti. Vis d÷lto pažym÷tina, kad VP1-5 prioriteto 2011–2013 metų planus reik÷tų 
padidinti, o 2014 ir 2015 metų siektino plano reikšm÷s tur÷tų išlikti sumažintos. 
 
VP2 programoje siektino plano lygmens perskirstymai vyktų panašiomis kryptimis tiek ERPF, tiek SF 
finansuojamuose prioritetuose. Atsižvelgiant į bendras sumas abiejuose fonduose, 2009–2010 m. 
plano reikšm÷s (faktiniai duomenys) turi būti mažinamos, 2011–2013 m. padidintos, o paskui v÷l 
sumažintos. Tiesa, SF svyravimai ir perskirstymai būtų kiek švelnesni. Kiek didesnis vertikalus 
perskirstymas būtų įmanomas tik d÷l VP2-4 SM. Šis prioritetas savo perskirstymo tendencijomis 
smarkokai skiriasi nuo kitų. 2009–2011 m. siektinas plano lygmuo turi būti didinamas, o v÷liau iš l÷to 
mažinimas. Pažym÷tina, kad perskirstymo principai kituose prioritetuose būtų gana panašūs, tačiau 
aiškias tendencijas 2014–2015 m. nustatyti būtų sunku.  
 
Perskirstymų kryptys VP3 programoje yra panašios į VP2, tačiau vertikalus perskirstymas čia dar 
mažiau įmanomas. ERPF ir SF fondų prioritetų siektino plano lygmens reikšm÷s suminiais 
duomenimis čia turi būti mažinamos 2009–2011 m., padidintos 2012–2013 m., o v÷liau tur÷tų būti v÷l 
sumažintos. Pažym÷tina, kad, priešingai nei VP2, VP3 reikšmingesni perskirstymai būtų atliekami SF, 
o ne ERPF. Prioritetų planai pakeičiami analogiškai, kai kuriems taikant šiek tiek skirtingus laikotarpius 
planams mažinti ir didinti.  
 

 

63 lentel ÷. Skirtumai tarp si ūlomo ir esamo plano siektin ų lygi ų 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 

VP1-1  
 
SADM  – 

       
58.925  

       
84.721  

       
74.855  

       
35.759  

        
(3.260) 

      
(71.293) 

      
(29.705) 

VP1-2  
 
ŠMM  – 

      
(55.529) 

    
(136.116) 

    
(101.748) 

      
(25.086) 

     
120.429  

       
61.177  

       
11.873  

VP1-3  
 
ŠMM  – 

      
(24.561) 

      
(56.803) 

      
(33.028) 

        
(4.870) 

       
61.153  

       
43.357  

       
14.752  

VP1-4  
 
VRM  – 

      
(19.395) 

      
(39.289) 

      
(22.693) 

        
(9.222) 

       
48.282  

       
16.548  

            
768  

VP1-5  
 
FM  – 

      
(10.533) 

         
6.320  

         
5.193  

         
6.327  

         
4.576  

        
(3.726) 

        
(8.156) 

VP1  
 
  – 

      
(51.094) 

    
(141.168) 

      
(77.422) 

         
2.908  

     
231.181  

       
46.063  

      
(10.468) 

VP2-1  
 
ŠMM  – 

     
(39.882) 

    
(161.820) 

       
49.255  

       
87.007  

       
79.026  

      
(15.490) 

         
1.903  

VP2-1  
 
ŪM  – 

      
(42.054) 

    
(119.914) 

         
3.381  

      
(43.476) 

       
46.459  

     
107.132  

       
48.472  

VP2-2  
 
ŪM  – 

      
(45.479) 

    
(234.514) 

       
48.289  

     
145.044  

       
37.512  

       
28.623  

       
20.525  

VP2-3  
 
IVPK  – 

      
(38.683) 

      
(31.183) 

      
(15.773) 

       
47.572  

       
27.278  

       
39.036  

      
(28.246) 

VP2-4  
 
SM  

               
(0) 

     
246.872  

       
36.176  

     
146.113  

        
(9.886) 

      
(83.474) 

    
(173.591) 

    
(162.210) 

VP2-4  
 
ŪM  – 

    
(100.566) 

    
(142.702) 

      
(28.136) 

     
101.468  

     
101.005  

       
47.984  

       
20.946  

VP2-5  
 
SM  

                
0  

        
(4.482) 

        
(4.379) 

       
11.287  

     
168.542  

     
169.750  

      
(76.080) 

    
(264.638) 

VP2-6  
 
FM  

                 
–  

      
(24.207) 

        
(2.730) 

         
4.799  

         
7.469  

         
8.448  

         
5.875  

            
347  

 VP2 
 
 

                
0  

      
(48.481) 

    
(661.065) 

     
219.215  

     
503.740  

     
386.004  

      
(36.512) 

    
(362.901) 

 VP2                                            
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Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 
ERPF (0) (19.791) (653.956) 203.129  327.729  207.805  33.694  (98.610) 

VP2 
 
 SF 

                
0  

      
(28.690) 

        
(7.109) 

       
16.086  

     
176.011  

     
178.199  

      
(70.205) 

    
(264.292) 

VP3-1  
 
AM  

                 
–  

      
(46.496) 

      
(30.836) 

       
33.651  

       
63.856  

       
49.842  

      
(10.842) 

      
(59.175) 

VP3-1  
 
ŪM  

                 
–  

      
(63.680) 

       
12.631  

      
(44.947) 

       
33.639  

       
57.156  

        
(7.668) 

       
12.869  

VP3-1  
 
VRM  

                 
–  

    
(132.538) 

    
(121.305) 

       
23.386  

     
140.730  

       
99.368  

        
(7.855) 

    
(1.787) 

VP3-2  
 
SADM  

                 
–  

       
10.494  

        
(3.962) 

       
10.218  

      
(32.190) 

      
(53.590) 

    
(131.494) 

      
(52.474) 

VP3-2  
 
SAM  

                 
–  

      
(54.403) 

      
(68.828) 

       
24.311  

       
54.731  

       
52.137  

         
4.258  

      
(12.207) 

VP3-2  
 
ŠMM  

                 
–  

      
(24.753) 

      
(72.605) 

        
(7.328) 

     
120.425  

     
178.560  

       
46.086  

       
12.612  

VP3-3  
 
AM  

                 
–  

    
(242.257) 

       
43.722  

            
355  

   
239.445  

     
226.782  

    
(145.580) 

    
(272.467) 

VP3-3  
 
ŪM  

               
(0) 

    
(105.710) 

    
(127.226) 

       
24.388  

     
190.863  

       
86.028  

       
25.128  

      
(18.471) 

VP3-3  
 
SM  

                 
–  

             
(37) 

             
(94) 

           
(212) 

       
13.748  

       
35.654  

       
24.179  

         
1.761  

VP3-4  
 
FM  

                 
–  

      
(24.539) 

         
1.598  

         
3.963  

         
6.148  

         
7.268  

         
5.125  

            
437  

 VP3 
 
 

               
(0) 

    
(683.918) 

    
(366.904) 

       
67.786  

     
831.396  

     
739.205  

    
(198.662) 

    
(388.904) 

 VP3 
 
ERPF 

                 
–  

    
(311.375) 

    
(284.904) 

       
39.291  

     
381.192  

     
383.473  

    
(107.513) 

    
(100.163) 

VP3 
 
 SF 

               
(0) 

   
(372.543) 

      
(82.000) 

       
28.496  

     
450.204  

     
355.732  

      
(91.148) 

    
(288.740) 

 VP4 
 
  

                 
–  

      
(32.277) 

      
(10.067) 

         
7.955  

       
10.783  

         
9.747  

         
8.400  

         
5.458  

 

16 paveikslas. VP1 plan ų palyginimas 

 
 
Iki 2012 metų siūlomas kritinis planas būtų kiek mažesnis nei kritinis Master plano lygmuo, tačiau 
v÷liau ES l÷šų įsisavinimas sparčiai augtų, kol 2013 metais viršytų tų metų kritinį įsisavinimo lygį. 
Siūlomo ir esamo siektinų planų lygiai visą laiką išliktų panašūs, tačiau siūlomas planas būtų šiek tiek 
mažesnis iki 2013 metų. 
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17 paveikslas. VP2 plan ų palyginimas 

 
 
VP2 programos siūlomas kritinis planas būtų artimas siektinam lygiui iki 2011 metų, kitus metus būtų 
spartesnis ir l÷tai art÷tų prie esamo siektino. Pažym÷tina, kad tempų kitimas atsiranda d÷l finansų 
inžinerijos priemonių, kurios pirmaisiais VP2 metais iškraipo realius tempus ir sukuria pernelyg 
optimistinį vaizdą. Vis d÷lto tik÷tina, kad projektams įsib÷g÷jus deklaruotinų l÷šų apimtys bus gana 
aukštos. Siūlomas siektinas plano lygis iki 2012 metų būtų mažesnis negu esamo lygio reikšm÷ms, 
tačiau v÷liau jis pasiektų ir netgi šiek tiek pralenktų esamą siektino plano lygį. 
 

18 paveikslas. VP2 ERPF plan ų palyginimas 
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19 paveikslas. VP2 SF plan ų palyginimas 

 
 
Nagrin÷dami VP2 programą pagal fondus galime matyti, kad ERPF siūlomas kritinis ir siektinas planas 
būtų itin panašus į bendrą VP2 planų trajektoriją – aukštesnis kritinis ir art÷jimas prie esamo siektino 
lygmens. Tačiau Sanglaudos fondo planas būtų šiek tiek skirtingos trajektorijos nei kritinis ar siektinas 
lygmenys. Šis kritinis planas būtų aukštesnis nei esamas kritinis ir itin panašus į esamą siektiną. 
 
 

20 paveikslas. VP3 plan ų palyginimas 

 
 
 
Taip pat gana ženkliai kintančiais paramos įsisavinimo tempais pasižymi ir siūlomas siektinas planas 
VP3 programai. Pirmuosius kelerius metus siūlomas planas būtų gerokai mažesnis nei siektinas 
Master plano lygmuo, tačiau nuo 2012 m. siūlomas planas susilygintų su siektinomis ES paramos l÷šų 
deklaravimo apimtimis ir jas pralenktų. Siūlomas kritinis planas esamą lygį pralenktų metais anksčiau. 
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21 paveikslas. VP3 ERPF plan ų palyginimas 

 
 
 
 

22 paveikslas. VP3 SF plan ų palyginimas 

 
 
VP3 programos planai pagal fondus savo trajektorijomis būtų gana panašūs – l÷tesnis įsib÷g÷jimas, 
v÷liau spartenis laikotarpis ir paskutiniaisiais metais v÷l l÷tesnis. Pažym÷tina, kad Sanglaudos fondo 
planai būtų kiek spartesni nei ERPF. 
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23 paveikslas. VP4 plan ų palyginimas 

 
 
VP4 siūlomas planas gerokai skiriasi nuo siektino ir kritinio Master plano lygmenų. Siūlomas planas 
yra šiek tiek mažesnis nei kritinis lygmuo, tačiau v÷liau jį pralenkia. Be to, tiek siektinas, tiek kritinis 
siūlomi planai labai panašūs.  
 

24 paveikslas. ESF plan ų palyginimas 

 
 
 
Nagrin÷jant planuojamas įsisavinti ESF l÷šas atkreiptinas d÷mesys į tai, kad siūlomas kritinis planas 
yra gana panašus į siektiną planą, tik šiek tiek žemesnis. Pažym÷tina, kad siūlomas siektinas plano 
lygis art÷tų prie esamo siektino, o siūlomas kritinis kirstų esamą iki 2013 metų. 
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25 paveikslas. ERPF plan ų palyginimas 

 
 
Analogiška pad÷tis yra ir d÷l ERPF planų. Tačiau siūlomas kritinis planas pasiektų ir aplenktų esamą 
2011 m., o siūlomas siektinas ne tik priart÷tų prie esamo, bet ir jį aplenktų. 
 
 

26 paveikslas. SF plan ų palyginimas 

 
 
 
Sanglaudos fondo planai pasižym÷tų dar aukštesniais tempais nei anksčiau min÷tų fondų. 
 
Ar yra poreikis perskirstyti veiksm ų programose ir (arba) veiksm ų program ų prieduose 
numatytas l ÷šas tarp atskir ų 2007–2013 m. veiksm ų program ų prioritet ų ir (arba) atsaking ų 
institucij ų? 
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Toliau pateikiamoje lentel÷je parodoma, kokią dalį N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų viršija arba nuo 
jų atsilieka prognozuojamos deklaruotos l÷šos, nagrin÷jant akumuliuotomis sumomis. Be to, čia 
N + 2 / N + 3 taisykl÷ taikoma atsižvelgiant į avansus, tod÷l VP2 esantis Sanglaudos fondas realią 
riziką patirs tik 2015 m., nors be avansų tokia rizika iškiltų anksčiau. Apžvalga atliekama programos ir 
fondo lygmeniu, nes N + 2 / N + 3 taisykl÷ taikoma būtent jiems. Iš gautų rezultatų matyti, kad 2011 
metais įsisavintos l÷šos atitiks N + 2 / N + 3 reikalavimus, o perviršis virš taisykl÷s  sudarys 1329 proc. 
visos tais metais tur÷tos deklaruoti sumos. Šis dydis tur÷tų art÷ti prie nulio, nes siekiama, kad 2015 
metais neliktų neįsisavintų l÷šų, o įsisavinti daugiau, nei yra skirta, taip pat yra negalima. Gauti 
duomenys patvirtina šią prielaidą, nes procentai viršijant planą nuolat maž÷ja, o 2015 metais jau 
tampa neigiami ir likusi neįsisavinta ES paramos l÷šų dalis tais metais sudaro kiek daugiau nei 2 proc. 
visų ES l÷šų. Pagal procentus toks neįsisavinimas būtų ne tik tik÷tinas, bet ir netur÷siantis itin 
reikšmingos įtakos bendrai įsisavintai sumai. Tačiau absoliučiu dydžiu neįsisavinta ES paramos l÷šų 
dalis sudarytų 404 mln. Lt, o tai yra gana reikšmingas dydis Lietuvos ekonomikai. Tod÷l galima teigti, 
jog rizika nesp÷ti įsisavinti l÷šų laiku egzistuoja, ir yra gan÷tinai reikšminga. 
 

64 lentel ÷. Atitikimas N + 2 taisykl ÷s reikalavimams 

Veiksm ų 
programa/fondas  2011 m. 2012 m. 2013  m. 2014 m. 2015 m. 

VP1 (ESF) 
 
2249 % 291 % 74 % 43 % 0 % 

VP2  
 
1232 % 254 % 56 % 31 % –2 % 

     ERPF 
  
922 % 273 % 67 % 35 % –1 % 

     SF 
 
– 208 % 33 % 22 % –6 % 

VP3  
 
1265 % 276 % 72 % 40 % –1 % 

     ERPF  
 
695 % 243 % 68 % 36 % 0 % 

     SF  
 
– 336 % 78 % 46 % –1 % 

VP4 (ESF) 
 
1628 % 156 % 10 % –2 % –23 % 

ESF  
 
2193 % 279 % 68 % 39 % –3 % 

ERPF  
 
825 % 260 % 67 % 35 % –1 % 

SF  
 
– 273 % 56 % 34 % –3 % 

Iš viso 
 
1329 % 266 % 64 % 35 % –2 % 

 
 
 
Nagrin÷jant įsisavinimo atitikimą N + 2 / N + 3 taisyklei pažym÷tina, kad dažniausiai neįsisavinta dalis 
svyruos nuo 0 proc. iki 3 proc. l÷šų, skirtų atskiroms programoms. Esama tik keletas išimčių, kurios 
didele dalimi ir lemia susidarysiančią sumą, kuri, tik÷tina, nebus deklaruota laiku.  
 
Nedideli nukrypimai nuo N + 2 / N + 3 taisykl÷s gali atsirasti d÷l įvairių priežasčių. Viena iš jų yra 
sutaupymai ir grąžinimai 2014–2015 metais, kuomet jau nebebus galima iš sutaupytų l÷šų skelbti 
naujų kvietimų teikti paraiškas ir sudarin÷ti sutartis. Vis d÷to suderinus su vadovaujančiąja institucija 
sutarčių sudarymo terminas gal÷tų būti pratęsiamas, tačiau iš anksto priimti tokias prielaidas būtų 
pernelyg rizikinga. Be to, net ir sudarius naujas sutartis atsirastų nemenka tikimyb÷, kad l÷šos nebus 
laiku deklaruotos. Pažym÷tina, kad tokie nukrypimai gali būti leistini ESF finansuojamoje VP1 bei VP2 
ir VP3 prioritetuose, finansuojamuose iš ERPF l÷šų.   
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Min÷tose programose esančių prioritetų neatitikimas N + 2 / N + 3 taisyklei pasireiškia tik 
paskutiniaisiais metais ir sudaro gana nedidelę tik÷tinų neįsisavinti l÷šų dalį – 78 mln. Lt, arba 
0,3 proc. nuo visos ES paramos l÷šų sumos. Esant tokioms prognoz÷ms atlikti perskirstymus atimant 
dalį l÷šų iš kurio nors prioriteto ir perduodant kitam būtų neoptimalus sprendimas. Taip yra d÷l kelių 
priežasčių. Pirmiausia prognozuojamos sumos yra gana nedidel÷s, kad gal÷tų paveikti visą 
įsisavinimo procesą. Antra, l÷šų perskirstymas dažnai gali būti neefektyvus, nes sul÷tina visą 
įsisavinimo procesą. Per interviu su tarpin÷mis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis, iš kurių buvo 
atimta dalis l÷šų, buvo susidaryta nuomon÷, kad esant privalomiems sprendimams perleisti dalį l÷šų 
kitoms institucijoms yra užgaišinamas visas procesas, ypač tuo atveju, jei l÷šų paskirstymas jau būna 
suplanuotas. Tokiu būdu l÷šos, kurioms jau tur÷tų būti skelbiami kvietimai teikti paraiškas, yra 
„užšaldomos“, nes vykstant perskirstymo procesui ne visada žinoma, iš kurių priemonių l÷šos bus 
atimamos. Trečia, turi būti garantija, kad prioritete esančios priemon÷s, kurioms l÷šos būtų 
pervedamos, gal÷s tas l÷šas įsisavinti laiku, kadangi ne visada yra pakankamos galimyb÷s 
konkrečiuose sektoriuose priimti papildomas finansines injekcijas. Be to, konkretūs dydžiai, kiek l÷šų 
gali likti nepanaudota, išaišk÷s tik paskutiniaisiais metais, tod÷l atlikus perskirstymus iš anksto 
situacija gali pakrypti taip, kad prioritetai „atidavę“ ES paramos l÷šas paskutiniaisiais metais jų pritruks, 
o gavę prioritetai nesp÷s įsisavinti.  
 
Pagal atliktas prognozes matyti, gerokai sud÷tingesn÷ situacija yra VP4 (ESF) ir VP2 esančiuose 
prioritetuose, finansuojamuose iš Sanglaudos fondo.  
 
Pirmuoju atveju VP4 nedeklaruotų l÷šų dalis 2015 metais lieka 76 mln. Lt – beveik ketvirtis šioje 
programoje numatytų l÷šų. Be to, problemos d÷l N + 2 / N + 3 taisykl÷s laikymosi iškyla dar 2014 
metais. Pažym÷tina, kad VP4 n÷ra atskirų prioritetų ir institucijų, išskyrus Finansų ministeriją. D÷l to 
n÷ra galimybių atlikti l÷šų perskirstymus programos viduje. Vienintelis variantas būtų l÷šas perskirstyti 
į VP1 esančius prioritetus.  
 
Atsižvelgiant į neįsisavintą likutį siūloma iš VP4 į VP1 perskirti 50 mln. Lt. L÷šos būtų atimamos iš 
administravimo.  Turint galvoje VP1 esančius prioritetus ir jų įsisavinimo tempus galima pasakyti, kad 
didžiausia tikimyb÷, jog l÷šos laiku būtų įsisavintos VP1-1 prioritete, kuruojamame Socialin÷s 
apsaugos ir darbo ministerijos. Tod÷l norint užtikrinti, kad neliktų nepanaudotų l÷šų VP4 programoje ir 
nebūtų pažeista N + 2 / N + 3 taisykl÷, rekomenduojama 50 mln. Lt. ES paramos l÷šų iš VP4 
programos perleisti į VP1-1 prioritetą. Atlikus tokį perskirstymą po 2015 m. VP1-1 prioritete liktų 
0,9 mln. Lt. 
 

65 lentel ÷. Galimas ne įsisavintas likutis, atlikus perskirstym ą į VP1 

Prioritetas Institucija  Neįsisavintas likutis (t ūkst. Lt) 
VP1-1 SADM 868 
VP1-2 ŠMM 2.791 
VP1-4 VRM 3.802 
 
 
Be abejo, yra svarstytinas variantas paskirstyti l÷šas ir remiantis kitais principais, tačiau 
rekomenduojame nepervedin÷ti ESF l÷šų į ERPF ar Sanglaudos fondo finansuojamus prioritetus. Taip 
siūlome tod÷l, kad perskirstymas fondo viduje būtų  ne toks sud÷tingas ir greičiau įvykdomas. 
Vadinasi, laikantis tokio apribojimo būtų didesn÷ tikimyb÷ pasiekti norimus rezultatus. Perskirstant 
fondo viduje lieka tik VP1 prioritetai, kurie taip pat finansuojami iš ESF. Kitų ministerijų, Vidaus reikalų 
ir Švietimo ir mokslo kuruojamuose projektuose taip pat yra potencialas įsisavinti l÷šas, tačiau 
įsisavinimo sparta yra kiek l÷tesn÷, tod÷l kiltų rizika l÷šų nesp÷ti įsisavinti. Jei l÷šos būtų pervestos 
VP1-2 planavimui iš 50 mln. Lt neįsisavinta liktų apie 2,8 mln. Lt, o atlikus analogišką perskirstymą į 
VP1-4, liktų 3,8 mln. Lt. Be abejo, šiuo atveju, kaip būtų efektyviausia paskirstyti l÷šas, tur÷tų nuspręsti 
LR Vyriausyb÷, nes didel÷ tikimyb÷, jog ekonomin÷ nauda, įsisavinus tik dalį l÷šų, paskirstytų per 
kelias ministerijas, bus didesn÷, nei vienos ministerijos prioritetui sunaudojus visą paramą. Nors šiuo 
metu aukštas nedarbas Lietuvoje yra viena opiausių problemų, bet investicijos į švietimo sistemą ar 
viešojo sektoriaus darbuotojų kompetencijų ugdymą gali duoti didel÷s naudos ilgalaik÷je 
perspektyvoje. 
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Vis d÷lto reikia atkreipti d÷mesį, kad egzistuoja didel÷ tikimyb÷, jog VP1-5 bus pritrūkta l÷šų, tod÷l 
galima alternatyva taip pat yra neįsisavinamą likutį VP4 programoje pervesti į VP1-5 prioritetą. Ten jis 
taip pat gali būti s÷kmingai įsisavintas, nes pagal institucijų, kurios gauna l÷šas iš VP1-5, poreikį 
paskirtų l÷šų nepakanka. 
 
Dar viena kritin÷ N + 2 / N + 3 taisykl÷s laikymosi sritis yra VP2 ir VP3 esantys prioritetai, finansuojami 
iš Sanglaudos fondo l÷šų. Pažym÷tina, kad šio fondo įsisavinimas yra labiausiai rizikingas ir 
sud÷tingas pagal N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų laikymąsi.  
 

66 lentel ÷. SF prognozuojamos ne įsisavinti l ÷šos 

Prioritetas  
Atsakinga 
institucija  

Prognozuojama 
laiku įsisavinti 
l÷šų (tūkst. Lt)  

Planuojama 
įsisavinti l ÷šų 
(tūkst. Lt)  

Perskirstymai 
(tūkst. Lt)  

Skirtumas 
(tūkst. Lt)  

Dalis 
(%)  

VP2-5  SM       3.685.435  
         
3.754.805        (69.370) –2 % 

VP2-6  FM          125.166  
            
154.771          (29.605) –19 % 

VP3-3  AM       2.591.759  
         
2.741.826      (150.000)              (67) 0 % 

VP3-3  ŪM       1.224.332  
         
1.152.978         75.000          (3.646) 0 % 

VP3-3  SM            75.367  
                   
367         75.000                 (0) 0 % 

VP3-4  FM         129.443  
            
154.771          (25.328) –16 % 

Iš viso:         7.831.502  
         
7.959.518        (128.016) –2 % 

 
 
Kaip matyti iš lentel÷s, neįsisavinta liktų apie 2 proc. arba net 128 mln. Lt Sanglaudos fondo l÷šų. 
Didžiausias sumas grąžinti d÷l N + 2 / N + 3  taisykl÷s tektų už VP2-5 atsakingai Susisiekimo 
ministerijoje ir abiejose programose esančiuose technin÷s paramos priemon÷se, nors čia sumos 
gerokai mažesn÷s negu anksčiau min÷tame prioritete, tačiau apskritai liktų nepanaudota 19 proc. l÷šų 
VP2-6 ir 16 proc. VP3-4 prioritetuose. Didžiausia problema, kad bet koks perskirstymas būtų leistinas 
tik tarp šių prioritetų, nes jie visi finansuojami iš Sanglaudos fondo. Vienintelis įmanomas variantas – 
daugiau l÷šų paskirti VP3-3 prioritetuose esančioms priemon÷ms. 
 
Problemin÷ situacija kyla Susisiekimo ministerijoje, VP2-5 prioritete. 69 mln. Lt būtų įsisavinti po 2015 
metų. Tai yra gana tik÷tina situacija, nes iš Sanglaudos fondo finansuojami stambūs inžineriniai 
projektai, neretai užtrunkantys ilgiau nei dvejus metus.  
 
Atsižvelgiant į tai galima teigti, kad l÷šos būtų panaudotos, tačiau mažai tik÷tina, ar bus sp÷ta 
deklaruoti l÷šų tiek, kiek yra paskirta iki 2015 metų pabaigos. Tod÷l Finansų ministerijai ir 
atitinkamoms institucijoms jau dabar reik÷tų prad÷ti derybas su Europos Komisija d÷l terminų 
Sanglaudos l÷šų įsisavinimui pratęsimo ir tam tikrų išlygų Sanglaudos fondui taikant N + 2 / N + 3 
taisyklę. Pažym÷tina, kad ankstesniojo laikotarpio Sanglaudos fondo projektams terminai yra itin 
užsitęsę. Tad viena pagrindinių priežasčių, kod÷l šios l÷šos nebus įsisavintos laiku yra ne 
administracinių geb÷jimų trūkumas, administravimo ir vykdymo procedūros ar kitos aplinkyb÷s, bet pati 
projektų specifika, d÷l kurios jie yra pakankamai ilgai užsitęsiantys. 
 
Be to, reikia pamin÷ti, kad yra didel÷ tikimyb÷ Sanglaudos fondo įsisavinimą paspartinti perskirstant 
l÷šas paties prioriteto VP2-5 viduje tarp priemonių, nekeičiant atitinkamoms institucijoms priskirtų l÷šų 
dydžių. 
 
Vienas tokių pavyzdžių – Susisiekimo ministerijoje esantys projektai. Yra didelis rezervinių projektų 
keliams sąrašas, nors geležinkeliams skirti projektai itin stringa. Atlikus perskirstymą VP2-5 prioriteto 
viduje tarp geležinkelio ir kelių projektų, būtų galima pasiekti spartesnį ES l÷šų iš Sanglaudos fondo 
įsisavinimą ir taip sumažinti nesp÷tas laiku deklaruoti paramos dalį. Be abejo, šiuo atveju kiltų daug 
diskusijų, d÷l to, kurioje srityje l÷šų panaudojimas būtų efektyvesnis ir sukurtų didesnę ekonominę 
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naudą. Tod÷l įsisavinta l÷šų gali būti ir mažiau, jei yra užtikrinama, kad jos panaudojamos 
veiksmingiau. 
 
Pažym÷tina, kad geresnius įsisavinimo rodiklius galima pasiekti ir abiejų programų technin÷s paramos 
prioritetuose atliekant perskirstymus prioriteto viduje. Iš VP2-6 ir VP3-4 prioriteto informavimo 
priemonių pervedant atitinkamai 20 mln. Lt. ir 15 mln. Lt. bei iš vertinimo po 5 mln. Lt į administravimą, 
įsisavinimas atitiktų N + 2 taisyklę. Taip yra tod÷l, kad administravimo l÷šų poreikis yra didesnis nei 
paskirta paramos, o neįsisavinamas likutis susidaro būtent informavimo ir vertinimo srityse. 
 
Toliau pateikiami apibendrinimai. 
 

• L÷šos, skirtos VP2 ir VP3 prioritetams finansuoti iš ERPF, netur÷tų būti perskirstomos.  
• L÷šos, skirtos VP1 ir VP4 prioritetams finansuoti iš ESF, tur÷tų būti perskirstytos tarp 

programų. Iš VP4 rekomenduojama skirti VP1 prioritetų įgyvendinimui. Visas l÷šas perleidus 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai, įsisavinimo sparta užtikrintų visų l÷šų panaudojimą ir 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s laikymąsi. Kita vertus, Vidaus reikalų ministerijos ir Švietimo ir mokslo  
ministerijos vykdomi prioritetai taip pat turi potencialą panaudoti dalį šių l÷šų. Tod÷l LR 
Vyriausyb÷ turi nuspręsti, kokiomis proporcijomis padalyti tarp prioritetų, esančių VP-1 
programoje, kad l÷šų panaudojimas būtų efektyvus ir atitinkantis Lietuvos strateginius tikslus. 

• D÷l l÷šų, skirtų VP2 ir VP3 prioritetams finansuoti iš Sanglaudos fondo, problematikos galimi 
keli variantai arba jų kombinacijos: 

o VP2-5 prognozuojamas neįsisavinti l÷šas perleisti VP3-3 prioriteto priemon÷ms;  
o perskirstyti VP2-5 l÷šas prioritete, neperskirstant jų tarp atsakingų institucijų; 
o perskirstyti VP2-6 ir VP3-4 l÷šas prioritetuose, neperskirstant jų tarp atsakingų 

institucijų ir prioritetų; 
o prad÷ti derybas su Europos Komisija d÷l terminų pratęsimo, nes l÷tus įsisavinimo 

tempus lemia finansuojamų projektų specifika. 
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Klausimas Nr. 4 
 

Ar ES fond ų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 / N + 3  taisykl ÷s įgyvendinimo steb ÷senos sistema 
yra tinkama ir veikia efektyviai – leidžia laiku nu statyti nukrypimus nuo planuot ų reikšmi ų ir 
imtis koreguojam ųjų veiksm ų? 

Prieš prad÷dami atsakin÷ti į šį klausimą trumpai aptarsime esamą ES fondų l÷šų naudojimo plano ir 
N + 2 taisykl÷s steb÷senos sistemą ir pagrindines efektyvios sistemos savybes, kuriomis 
vadovaujam÷s atlikdami tolesnį vertinimą. 

27 paveikslas. Steb ÷senos sistema 
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Pagrindiniai mūsų naudojami esamos sistemos analiz÷s elementai yra penki: institucijos, resursai, 
procedūros, planai ir ataskaitos. Kiekvienas iš šių elementų taip pat susideda iš kelių skirtingų 
sud÷tinių dalių. Šios sistemos ryšiai ir struktūra pavaizduoti grafiškai. 

Steb÷senos sistemoje dalyvauja keletas institucijų – Europos Komisija, LR Vyriausyb÷, 
vadovaujančioji, tarpin÷s, įgyvendinančiosios institucijos ir projektų vykdytojai. Išskirtinis vaidmuo šioje 
sistemoje tenka Europos Komisijai, kadangi N + 2 taisykl÷s reikalavimai yra nustatyti būtent šiuo 
lygmeniu. Šiai institucijai n÷ra svarbu pats steb÷senos procesas, o tik galutinis rezultatas – N + 2 
taisykl÷s reikalavimų atitikimas ar neatitikimas. LR Vyriausyb÷s vaidmuo taip pat panašus, labiau 
nukreiptas į rezultatus, tačiau ši institucija dalyvauja ir priimant sprendimus d÷l kritinio ir siektino ES 
fondų l÷šų naudojimo plano lygmenų, tod÷l tokiu būdu daro įtaką planavimo procesui. Be to, specifinis 
vaidmuo tenka ir projektų vykdytojams, nes jie tiesiogiai nedalyvauja šioje steb÷senos sistemoje, 
tačiau jiems, priešingai nei aukščiau esančioms institucijoms, n÷ra aktualūs steb÷senos metu gaunami 
rezultatai. Šios institucijos atstovai į visą sistemą įtraukiami per mok÷jimo prašymų grafikus ir kaip 
esminis ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo elementas. Tai reiškia, kad projektų vykdytojų s÷kminga 
veikla gali užtikrinti spartų ES struktūrin÷s paramos panaudojimą. Tod÷l jų veikla turi būti nuolat 
stebima, o iškilus nenumatytų sunkumų laiku imamasi reikiamų priemonių. 

Su institucijomis glaudžiai susijęs ir kitas sistemos elementas – resursai, ypač žmogiškųjų išteklių 
dalis. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad nuo žmogiškųjų išteklių labai priklauso visos steb÷senos 
sistemos veiksmingumas, kuriam turi įtakos dvi šių išteklių savyb÷s – motyvacija ir kompetencijos. 
Pažym÷tina, kad motyvacija pasireiškia tiek atskirų darbuotojų, tiek institucijų lygmeniu. Be to, svarbu 
ir išteklių pakankamumas, nes darbuotojai gali būti motyvuoti ir kompetentingi, bet nesp÷ti susitvarkyti 
su darbo krūviais. Dar vienas svarbus visos sistemos resursas yra techniniai ištekliai arba 
informacin÷s sistemos. Kaip pagrindinę sistemą galima įvardinti SFMIS. 

Resursai ir institucijos daro įtaką trečiam ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s steb÷senos 
sistemos elementui – procedūroms. Šiuo atveju galima išskirti keturias svarbiausias procedūrų dalis. 
Pirmajame etape yra atliekamos planavimo procedūros, po jų seka vykdymas. Kontrol÷ šiuo atveju – 
viena svarbiausių dalių, nes ji padeda nustatyti ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartos faktines ir 
planuotas reikšmes, leidžiančias pasteb÷ti galimas rizikas neįgyvendinti N + 2 taisykl÷s reikalavimų. 
Paskutiniajame etape atliekami sistemos gerinimo darbai, po kurių v÷l tur÷tų sekti planavimas, plano 
koregavimas. 

Kaip procedūrų rezultatas gaunami likę du steb÷senos sistemos elementai – planai ir ataskaitos.  

28 paveikslas. Plan ų lygiai 
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Svarbu atskirti skirtingus planavimo lygius – strateginį, taktinį ir operatyvinį. Pažym÷tina, kad 
planavimas yra itin sud÷tingas procesas, nes kritinis ir siektinas plano lygiai bei detalizuojantieji planai 
sudaromi skirtingomis kryptimis: pastarieji – iš apačios į viršų, o pirmieji  – iš viršaus į apačią. 

Strateginiams planams galima būtų priskirti kritinį ir siektiną ES fondų l÷šų naudojimo plano lygmenis, 
priemonių įgyvendinimo planus ir įsipareigojimų planus. Kritinis ir siektinas lygmenys yra sudaromi 
vadovaujančiosios institucijos ir suderinami su tarpin÷mis institucijomis, o tvirtinami LR Vyriausyb÷s. 
Kritinio lygmens pagrindin÷ prielaida yra N + 2 taisykl÷, o siektino – optimalus įsisavinimas. Priemonių 
įgyvendinimo planą bei įsipareigojimų planą rengia ir vadovaujančiajai institucijai teikia ministerijos ir 
(ar) kitos valstyb÷s institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamų iš ES fondų 
l÷šų ūkio sektorius.  

Taktiniam lygiui priskiriami detalizuojantieji planai, kuriuose nurodoma planuojami prisiimti 
įsipareigojimai, planuojamos išmok÷ti iš valstyb÷s iždo sąskaitos l÷šos ir planuojamos pripažinti 
deklaruotinomis EK išlaidos. Šie duomenis pateikiami ketvirčiais einamiesiems ir sekantiems metams 
pagal priemones. Nors mok÷jimai planuojami ir pagal planuojamas sutartis, tačiau juos sudarant itin 
svarbūs mok÷jimo prašymų grafikai (operatyvinis lygmuo), kurie į visą planavimo procesą įtraukia ir 
projektų vykdytojus. 

Nustatomi planai taip pat itin svarbūs ir steb÷jimo sistemos ataskaitų elemente, nes lyginant 
suplanuotus ir realiai įsisavintus ES struktūrin÷s paramos dydžius galima daryti išvadas apie tikimybę 
pažeisti N + 2 taisyklę. 

Kalbant ne apie faktinę steb÷senos sistemą, o apie teorin÷s sistemos savybes, kurios gali būti 
laikomos siektinomis, galima išskirti toliau išvardijamus punktus. 

• Išankstinis rizikos nustatymas. Visa ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo sistema yra itin 
sud÷tingas daug sričių ir institucijų apimantis procesas, tad steb÷senos sistema turi nustatyti 
rizikas neįsisavinti l÷šas pakankamai anksti, kad būtų galima imtis veiksmų ir sp÷ti laiku 
pasiekti norimą rezultatą. 

• Motyvuotų ir nebūtų sud÷tinga. Itin svarbus kiekvienos sistemos aspektas yra tai, kad visi 
sistemos dalyviai būtų motyvuoti veikti vieningai ir siekti bendrų tikslų, sistema būtų 
suprantama ir sudarytų prielaidas atitinkamo lygmens atsakingiems darbuotojams priimti 
adekvačius sprendimus. 

• Pad÷tų priimti operatyvius sprendimus. Nustačius galimas rizikas būtina užtikrinti, kad 
steb÷senos sistema nesudarytų papildomų kliūčių priimti sprendimus, nepateiktų dviprasmiškų 
rezultatų.  

• Tikslumas. Efektyvi steb÷senos sistema turi pasižym÷ti gana dideliu tikslumu, tam, kad būtų 
išvengta klaidingų sprendimų. 

Toliau pateikiame kiekvieno iš ES fondų l÷šų naudojimo planų ir N + 2 taisykl÷s steb÷senos sistemos 
elementų įvertinimą. Pažym÷tina, kad tam tikrais atvejais yra sud÷tinga atskirti sistemos elementus, 
nes jie tam tikru lygiu gali persidengti. Tod÷l visi elementai buvo suskirstyti į tris grupes: procedūros-
planavimas, procedūros-kontrol÷ ir institucijos-resursai. 

 

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

97 
 

 

Proced ūros-planavimas 

 

 

29 paveikslas. Planavimo sistema 
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Planavimas N + 2 steb÷senos sistemoje užima itin svarbią vietą, nes ne tik leidžia laiku pasteb÷ti 
reikšmingus nuokrypius ir iš anksto nustatyti rizikas nesp÷ti laiku įsisavinti ES struktūrin÷s paramos, 
tačiau tuo pat metu sudaro prielaidas reguliuoti viso proceso spartą nuo kvietimo paskelbimo iki l÷šų 
pripažinimo deklaruotinomis. Visą įsisavinimo procesą galima suskirstyti į keletą pagrindinių etapų. 
Pirmasis būtų kvietimų skelbimas, v÷liau paraiškų gavimas ir jų vertinimas. Pri÷mus sprendimą d÷l 
projekto finansavimo yra pasirašoma sutartis ir vykdomas pats projektas, d÷l kurio deklaruojamos 
l÷šos. Norint užtikrinti efektyvius planus visas planavimo procesas tur÷tų vykti nuo kvietimų iki 
deklaravimo. Tačiau esant N + 2 taisykl÷s apribojimui deklaruojamos l÷šos tampa svarbiausiu viso 
įsisavinimo elementu, tod÷l ir planavimo kryptys gali šiek tiek keistis. 

Kvietimai yra suplanuojami pagal priemonių įgyvendinimo planus. Šiuose planuose nurodomi tokie 
elementai kaip projektų specialiųjų atrankos kriterijų datos, projektų finansavimo aprašų paskelbimo 
datos, skiriamų l÷šų apimtys, valstyb÷s ir regionų projektų sąrašų patvirtinimas arba kvietimų 
paskelbimas.  
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Priemonių įgyvendinimo planai rengiami tarpinių institucijų, tačiau tvirtinami gali būti tik suderinus su 
įgyvendinančiosiomis institucijomis. Patvirtinti planai teikiami vadovaujančiajai ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms. Taip pat priemonių įgyvendinimo planai tur÷tų būti atnaujinami kas pusmetį.  

Kadangi šie planai yra derinami su įgyvendinančiosiomis institucijomis, jie tur÷tų pad÷ti sudaryti 
kvietimų grafiką, sudarantį sąlygas paraiškas gauti tolygiai laiko aspektu, neapkraunant 
įgyvendinančiųjų institucijų. Vis d÷lto galime daryti išvadą, jog toks suderinimas yra nepakankamas, 
nes agentūrose išlieka problema d÷l vienu metu vykstančių kvietimų, ir d÷l to susiduriama su įtampa 
vertinant paraiškas. Pagrindin÷ to priežastis gali būti įvardijama pakankamai dideli atsilikimai 
vykstančių kvietimų nuo suplanuotų. Tokie atsilikimai daugiausia vyksta d÷l projektų finansavimo 
taisyklių aprašo patvirtinimo užgaišimų.  

Tokie neatitikimai buvo nustatyti rengiant l÷šų deklaravimo prognozavimo modelį. Kadangi viena iš 
svarbiausių prielaidų atliekant įsisavinimo prognozes yra nustatyti, kada bus skelbiami būsimi 
kvietimai, pirmiausia nuspręsta remtis būtent priemonių įgyvendinimo planuose nurodomomis kvietimų 
datomis, tačiau kuriant modelį remiantis istoriniais duomenimis buvo nustatyta, jog atsirasdavo 
nemažai neatitikimų. Po interviu su tarpin÷mis ir įgyvendinančiosiomis institucijomis buvo nuspręsta 
naudoti faktinius duomenis ir tarpinių institucijų pateiktus kvietimų grafikus.  

Dar viena problema, kuri išryšk÷jo atliekant sistemos vertinimą, yra tai, kad priemonių įgyvendinimo 
planas n÷ra susietas su kitais sistemoje esančiais planais. Tod÷l visame planavimo procese susidaro 
spraga. Pažym÷tina, kad įsisavinimo procese sekanti planų grup÷ yra įsipareigojimų planai, tod÷l 
priemonių vykdymo planas tur÷tų užtikrinti, jog būtų sudarytos prielaidos pasiekti įsipareigojimų plane 
nurodytų rodiklių reikšmes. Kita vertus, ir įsipareigojimų planas tur÷tų būti taip sudaromas, kad jame 
būtų atsižvelgiama į planuojamus skelbti kvietimus.  

Vis d÷lto nagrin÷jant patį įsisavinimo procesą pažym÷tina, kad n÷ra numatoma, kiek paraiškų bus 
sulaukiama paskelbus kvietimus. Tai pad÷tų iš anksto įvertinti galimą projektų rezervą ir palengvintų 
galimų perskirstymų tarp priemonių vykdymą, esant poreikiui paspartinti visą įsisavinimo procesą.  

Be to, pagal Priemonių įgyvendinimo plano pildymo instrukcijas šie planai tur÷tų būti suvedami į 
SFMIS sistemą, kai tam bus sudarytos technin÷s galimyb÷s, tačiau kol kas tai vis dar n÷ra padaryta, 
nors šios taisykl÷s buvo patvirtintos dar 2009 m. sausio m÷nesį. Pažym÷tina, kad įsipareigojimų ir 
siektinas / kritinis ES struktūrinių fondų l÷šų naudojimo planai šiuo metu jau yra vedami į SFMIS 
sistemą ir nuokrypiai nuo jų automatiškai sugeneruojami. Tod÷l reik÷tų, kad ir kitų planų steb÷sena 
būtų automatizuojama. 

Šiame programavimo laikotarpyje, nepaisant esamų priemonių įgyvendinimo planų trūkumų, jų 
tobulinimas vargiai ar duotų norimą rezultatą, nes šiuo metu didžioji dalis kvietimų jau yra paskelbta. 
Be to, jau sulaukta maždaug 90 proc. paraiškų ir pasirašyta sutarčių d÷l maždaug 2/3 visos skirtos 
paramos. D÷l to net ir atlikus tam tikras šių planų naudojimo korekcijas rezultatas nebebus 
reikšmingas. Dabar bet kokių pokyčių įdiegimas reikalautų papildomų laiko ir žmogiškųjų išteklių 
sąnaudų, tod÷l tai nebūtų efektyvu. Tačiau naujajame programavimo laikotarpyje būtų naudinga 
nepalikti spragos planavimo procese ir susieti planus, taip pat SFMIS sistemą papildyti priemonių 
įgyvendinimo planais. 

Kaip jau min÷ta, po priemonių vykdymo planų įsisavinimo procese seka įsipareigojimų planai. Juose 
pateikiama informacija apie planuojamas pasirašyti sutartis detalizuojant pagal finansavimo šaltinius. 
Jų tikslumas skirtinguose prioritetuose ir institucijose labai varijuoja. Lentel÷je pateikiamas per 2009 ir 
2010 metus pasirašytų ir planuotų pasirašyti sutarčių palyginimas akumuliuotais dydžiais. Pažym÷tina, 
kad kai kurie iš įsipareigojimų planų n÷ra atnaujinti, tod÷l esama netikslumų. Pavyzdžiui, VP3-2 SADM 
iki 2010 metų yra planuojama pasirašyti sutarčių už 829 mln. Lt, tačiau www.esparama.lt portale 
nurodoma, kad šiam prioritetui ir institucijai skirta 439 mln. Lt, tod÷l iki 2010 m. pabaigos plano 
įgyvendinamumas tur÷jo būti tikrai gerokai didesnis nei 29 proc. 

Didžioji dalis prioritetų ir institucijų nuo 2009 iki 2010 metų pagerino šio plano įvykdomumo rodiklius. 
Tai rodo ger÷jančią sutarčių pasirašymo situaciją. Galime išskirti VP1-2 ŠMM, kur 2009 metais plano 
įvykdomumas siek÷ 16 proc., o 2010 metais šis rodiklis pakilo iki 55 proc. (be to, plane neatsižvelgta į 
perskirstymus VP1 programoje). Taip pat ŠMM pagerino rezultatus VP2-1 prioritete nuo 25 proc. iki 83 
proc. Itin spartus pager÷jimas buvo VP3 programoje, VP3-1 ŪM ir VP3-2 SAM, kur rodikliai pakito 
atitinkamai nuo 37 proc. iki 84 proc. ir nuo 39 proc. iki 79 proc. 
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Atsižvelgdami į ger÷jančius sutarčių pasirašymo rodiklius galime teigti, kad 2011 metais įsipareigojimų 
planas tur÷tų būti pasiektas arba nuo jo atsiliekama nereikšminga dalimi. Kita vertus, tam tikruose 
prioritetuose vis dar lieka rizika. Pavyzdžiui, VP1-3 ŠMM 2009 ir 2010 metais įsipareigojimų plano 
įvykdomumas buvo atitinkamai tik 23 ir 25 proc. (neatsižvelgiant į perskirstymus VP1 programoje). 
Tačiau per pirmus du 2011 metų m÷nesius bendra pasirašytų projektų suma iš ES struktūrin÷s 
paramos l÷šų jau buvo 174 mln. Lt, ir tai sudar÷ 43 proc. visos skirtos paramos. Palyginimui galime 
nurodyti, kad 2010 metų pabaigoje pasirašyta sutarčių tebuvo už 65 mln. Lt. 

Kiek rizikingesni ŪM VP2-1 ir VP2-4 prioritetai. Juose daugiausia sunkumų kelia nuosavos kapitalo 
dalies trūkumas ir reformos sektoriuose, d÷l kurių stringa sutarčių pasirašymas. Atkreipiame d÷mesį ir 
į tai, kad VP5 SM įsipareigojimų plano įgyvendinamumo rodiklis sumaž÷jo nuo 90 proc. iki 70 proc. Jei 
tendencijos nesikeis ir geležinkelių infrastruktūrai skirtų projektų pad÷tis nepager÷s, atsiras dar didesni 
nuokrypiai nuo plano ir rizika d÷l N + 2 taisykl÷s reikalavimų laikymosi. 

Kalbant apie patį planavimą pamin÷tina, kad įsipareigojimų planus rengia tarpin÷s institucijos ir teikia 
suderinti vadovaujančiajai institucijai. Šiuo atveju tarp planų yra užtikrinamas susiejimas, nes 
vadovaujančioji institucija atlieka tikrinimus, ar esamas įsipareigojimų plano lygis yra pakankamas, kad 
būtų pasiekti Master plano rodikliai.  

 

67 lentel ÷. Įsipareigojim ų plano laikymasis 

Prioritetas  Institucija  Įsipareigojim ų planas  Pasirašytos sutartys  Dalis nuo plano  
  2009 m. 2010 m. 2009 m. 2010 m. 2009 m. 2010 m. 
VP1-1 SADM 729.657 1.031.657 837.853 1.038.440 115 % 101 % 
VP1-2 SMM 484.350 616.766 77.664 339.929 16 % 55 % 
VP1-3 SMM 219.872 264.295 50.264 64.761 23 % 25 % 
VP1-4 VRM 240.000 460.000 53.225 391.590 22 % 85 % 
VP2-1 SMM 791.711 1.069.532 200.410 883.851 25 % 83 % 
VP2-1 UM 298.961 682.465 131.769 234.462 44 % 34 % 
VP2-2 UM 1.842.414 2.062.024 1.435.028 1.859.864 78 % 90 % 
VP2-3 IVPK 351.026 596.549 251.659 451.260 72 % 76 % 
VP2-4 SM 1.203.655 1.359.320 1.073.816 1.263.292 89 % 93 % 
VP2-4 UM 161.749 405.200 130.296 222.004 81 % 55 % 
VP2-5 SM 1.356.768 2.319.548 1.227.507 1.627.922 90 % 70 % 
VP3-1 AM 295.638 471.047 644.205 803.165 218 % 171 % 
VP3-1 UM 581.569 755.869 215.712 633.948 37 % 84 % 
VP3-1 VRM 410.000 870.000 189.942 520.441 46 % 60 % 
VP3-2 SADM 231.491 828.972 210.860 241.717 91 % 29 % 
VP3-2 SAM 566.497 805.217 221.468 636.124 39 % 79 % 
VP3-2 SMM 410.633 813.031 260.247 473.327 63 % 58 % 
VP3-3 AM 1.577.349 2.450.275 1.182.648 2.369.052 75 % 97 % 
VP3-3 UM 1.152.978 1.152.978 655.824 962.463 57 % 83 % 

 

Vis d÷lto administruojančios institucijos daugiau d÷mesio skiria ne įsipareigojimams, bet 
detalizuojantiesiems planams. Įsipareigojimų d÷l projektams skiriamo finansavimo, l÷šų išmok÷jimo 
bei naudojimo detalizavimo planas rengiamas einamiesiems ir ateinantiems metams. Jame pagal 
veiksmų programų prioritetus ir veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones atitinkamiems 
metams ir metų ketvirčiams nurodoma: 

1) planuojami prisiimti įsipareigojimai, t. y. planuojamose pasirašyti projektų finansavimo ir 
administravimo sutartyse nurodytos tinkamų finansuoti projektų išlaidų sumos; jos 
detalizuojamos pagal projektų finansavimo šaltinius; 

2) planuojamos išmok÷ti iš valstyb÷s iždo sąskaitos l÷šos, t. y. pagal mok÷jimo prašymus 
projektų vykdytojams iš valstyb÷s iždo sąskaitos planuojamos išmok÷ti l÷šos (įskaitant avanso 
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mok÷jimus) iš projektams skiriamo finansavimo; jos detalizuojamos pagal projektų 
finansavimo šaltinius; 

3) planuojamos pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidos, t. y. išlaidos, kurios 
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132), nustatyta tvarka bus 
pripažintos deklaruotinomis Europos Komisijai; jos detalizuojamos pagal projektų finansavimo 
šaltinius. 

Pagal LR finansų ministro įsakymą „D÷l Europos Sąjungos fondų l÷šų naudojimo planą detalizuojančių 
planų formų patvirtinimo“ (2009 m. kovo 12 d. Nr. 1K-061, Vilnius) planus pagal šio įsakymo nurodytas 
formas rengia ir FM (vadovaujančiajai institucijai) teikia ministerijos ir (ar) kitos valstyb÷s institucijos, 
pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų l÷šų ūkio sektorius. Šie planai 
sudaromi bendradarbiaujant agentūroms ir ministerijoms. Įgyvendinančiosios institucijos paprastai 
pildo skiltis apie tai, kiek bus išmok÷ta ir deklaruota l÷šų. Tai atliekama atsižvelgiant į mok÷jimo 
prašymų grafikus, kurie leidžia gana tiksliai įvertinti būsimas išmokas. Tarpin÷se institucijose atliekami 
koregavimai remiantis ekspertiniu vertinimu. Pavyzdžiui, jei priemon÷je esančių projektų sąnaudos 
pasižymi sezoniškumu, į jį būna atsižvelgiama.  

 

68 lentel ÷. Detalizuojan čių planų laikymasis 

Detalizuojan čiuose 
planuose pateikiami 

deklaravimo duomenys 
2010 metams (t ūkst. Lt) Plano vykdomumas 

Prioritetas  Institucija 

Faktiniai 
deklaravimo 
duomenys 

2010 
metams 

(tūkst. Lt) 

II ketvirt į 
rengtas 
planas 

I ketvirt į 
rengtas 
planas 

II ketvirt į 
rengtas 
planas 

I ketvirt į 
rengtas 
planas 

VP1-1 SADM 372.286 352.557 290.841 106 % 128 % 
VP1-2 ŠMM 41.300 41.658 64.208 99 % 64 % 
VP1-3 ŠMM 24.600 24.052 26.469 102 % 93 % 
VP1-4 VRM 46.911 75.213 79.210 62 % 59 % 
VP1-5 FM (TI) 13.036 14.560 20.236 90 % 64 % 
VP2-1 ŠMM 55.610 114.535 128.986 49 % 43 % 
VP2-1 ŪM 44.908 95.969 117.398 47 % 38 % 
VP2-2 ŪM 155.871 416.238 446.605 37 % 35 % 
VP2-3 IVPK 113.460 163.809 115.371 70 % 98 % 
VP2-4 SM 345.981 264.480 340.773 131 % 102 % 
VP2-4 ŪM 41.408 43.832 62.184 94 % 67 % 
VP2-5 SM 512.121 447.369 674.573 114 % 76 % 
VP2-6 FM (TI) 13.131 15.075 19.683 87 % 67 % 
VP3-1 AM 50.375 70.363 92.692 72 % 54 % 
VP3-1 ŪM 158.469 259.356 245.157 61 % 65 % 
VP3-1 VRM 77.961 124.908 174.156 62 % 45 % 
VP3-2 SADM 42.838 76.179 84.076 56 % 51 % 
VP3-2 SAM 110.458 155.132 204.638 71 % 54 % 
VP3-2 ŠMM 65.395 109.007 111.899 60 % 58 % 
VP3-3 AM 393.722 543.416 618.133 72 % 64 % 
VP3-3 ŪM 317.103 514.997 609.828 62 % 52 % 
VP3-4 FM (TI) 11.073 16.032 23.448 69 % 47 % 
VP4-1 FM (TI) 30.703 37.352 40.736 82 % 75 % 

Pažym÷tina, kad detalizuojančių planų tikslumas taip pat gana smarkiai skiriasi skirtingose tarpin÷se 
institucijose. Pažym÷tina, kad lentel÷je pateikti duomenys yra iš pirmų dviejų ketvirčių 2010 metais, 
tod÷l planuojant dar nebuvo atsižvelgiama į perskirstymus. Bene tiksliausi VP1 programoje esantys 
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planai, nes šiuo atveju tik VP1-4 VRM plano įgyvendinamumas nesiek÷ 90 proc. VP2 programoje 
planai jau šiek tiek labiau varijuoja, VP2-3 – VP2-6 prioritetų atitikimas planams yra gana aukštas – 
viršija 70 proc., tiesa, VP2-4 SM buvo suplanuotos šiek tiek per mažos sumos. Tačiau ŠMM ir ŪM 
kuruojamus VP2-1 ir VP2-2 prioritetus detalizuojantieji planai buvo netikslūs, nors pažym÷tina, kad per 
nagrin÷jamą laikotarpį perskirstymų šiuose prioritetuose nebuvo. VP3 programos detalizuojančiųjų 
planų įgyvendinamumas visuose prioritetuose buvo panašus ir varijavo nuo 60 iki 70 proc. 

Iš pirmo žvilgsnio galima būtų teigti, kad planų tikslumas yra vidutiniškas, tačiau norime atkreipti 
d÷mesį į kelis svarbius aspektus. Pirmiausia interviu metu buvo nustatyta, kad šiems planams rengti 
n÷ra vienos bendros metodikos visose tarpin÷se institucijose. Tod÷l skatinant didesnį 
bendradarbiavimą tarp institucijų būtų galima pasiekti, kad būtų sukurta bendra visoms institucijoms 
metodika, grindžiama jau dabar esančių tikslių planų rengimo gerąja praktika. Antra, kadangi ateityje 
vis daugiau l÷šų bus kontraktuota, šiuose planuose maž÷s galimi neapibr÷žtumai d÷l ateityje 
pasirašomų sutarčių. Be to, norime atkreipti d÷mesį į tai, kad tarpin÷s institucijos tur÷tų 
detalizuojančiuose planuose nurodyti tikrą būklę, kokia numatoma per einamuosius ir sekančius 
metus, net jeigu tai ir nesutaptų su įsipareigojimų ir Master plano reikšm÷mis. Šių planų tikslas yra ne 
viso įsisavinimo proceso strategija, bet reali numatoma situacija. 

Kaip jau min÷ta, detalizuojantieji planai yra naudingi d÷l operatyvinių tikslų. Jie padeda pasteb÷ti tam 
tikrus neatitikimus sistemoje nuo planuojamų dydžių ketvirčio tikslumu. Be to, šie planai leidžia vertinti 
ne tik pad÷tį prioriteto lygmeniu, bet apžvelgti ir priemones, o tai labai palengvina atskirų probleminių 
projektų nustatymą.  

Kita vertus, šių planų trūkumas, kad detalizuojantieji planai yra trumpalaikiai – einamiesiems ir 
sekantiems metams. Tod÷l sud÷tinga įvertinti, kaip kuriai programai ar fondui seksis įgyvendinti N + 2 
taisykl÷s reikalavimus v÷lesniais laikotarpiais. Tačiau bet kuriuo atveju jie leidžia anksti pasteb÷ti 
prioritetus, kurie gali kelti riziką d÷l l÷tesnio nei planuojama rezultato, taigi galima imtis atitinkamų 
veiksmų siekiant paspartinti įsisavinimą.  

Vis d÷lto pagrindin÷ priemon÷, skirta steb÷ti ES fondų l÷šų panaudojimą ir N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinamumą, yra ES fondų l÷šų naudojimo plano kritinis ir siektinas lygmuo. Kritinis ir siektinas 
ES fondų l÷šų panaudojimo plano lygmenys yra rengiami Finansų ministerijos, derinant su kitomis 
institucijomis, ir teikiami LR Vyriausybei patvirtinti. Kritinis planas yra parengtas 2007–2011 metų l÷šas 
sudedant ir padalijant iš 5 bei gautas sumas išd÷liojant nuo 2009 iki 2013 metų, o 2012 ir 2013 
metams skirtas l÷šas užrašant atitinkamai 2014 ir 2015 metams. Siektiname plane ESF (pirmoji ir 
ketvirtoji programos) l÷šos planuojamos su tokiais koeficientais: 2008 m. – 0,2; 2009 m. – 0,7; 2010–
2013 m. – 1; 2014 m. – 0,7; 2015 m. – 0,2. Tai rodo tolygų įsisavinimo įsib÷g÷jimą ir nusileidimą. 
ERPF ir Sanglaudos fondo (antroji ir trečioji programos) l÷šos prognozuojamos su šiais koeficientais: 
2008 m. – 0,5; 2009–2013 m. – 1; 2014 m. – 0,7; 2015 m. – 0,2. Pažym÷tina, kad toks įsisavinimas, 
kaip planuojama, įsib÷g÷s greičiau nei ESF fondo. Pagal tokias prielaidas apskaičiuoti planai yra 
derinami su kitomis ministerijomis, atliekami tam tikri perskirstymai.  

Pažym÷tina, kad dviejų planų buvimas kelia tam tikrų abejonių. Ypač tai išryšk÷jo per susitikimus su 
tarpin÷mis ir įgyvendinančiomis institucijomis. Esant dviem plano lygmenims institucijose dažnai 
nurodoma, kad žemesnį planą jos anksčiau ar v÷liau įgyvendins, tačiau jį pasiekus n÷ra motyvacijos 
įgyvendinti ir siektiną plano lygį, nes daugelio interviu metu buvo nurodoma, jog siektino plano net 
nesitikima įgyvendinti. Kritinis planas yra susietas su N + 2 rizika ir gr÷sme netekti dalies ES 
struktūrin÷s paramos l÷šų, o siektino plano įgyvendinimas nesukuria nei rizikų, nei suteikia privalumų. 
D÷l to vadovaujančioji institucija tur÷tų teikti arba vieną plano lygmenį, o antrą naudoti vidiniais tikslais, 
arba įvesti papildomą motyvavimo sistemą, susijusią su plano įgyvendinimu ar nukrypimu nuo jo. Vis 
d÷lto atkreipiame d÷mesį į tai, kad planus vadovaujančioji institucija derino su tarpin÷mis institucijomis, 
tod÷l teiginys, kad planavimas 100 proc. „nuleidžiamas iš viršaus“, būtų klaidingas. Pažym÷tina, kad 
tam tikrose institucijose (SM, ŪM, SAM) buvo laikomasi gana optimistin÷s nuomon÷s d÷l ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimo tempų, ir jų siektini planai buvo šiek tiek didesni. Tačiau prasid÷jus 
realiam l÷šų panaudojimui ir iškilus tam tikroms problemoms išryšk÷jo, kad siektinas planas yra 
sudarytas remiantis pernelyg optimistin÷mis prielaidomis. 

Pagrindinis signalas, rodantis, kad gali būti neįgyvendinta N + 2 / N + 3 taisykl÷, yra kritinio plano 
nesilaikymas. Be abejo, jeigu jis dar n÷ra pasiektas, tai nereiškia, kad taisykl÷ nebus įvykdyta, tačiau 
šis planas parodo galimas rizikas.  
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Toks kritinio plano sudarymas atrodo gana logiškas, kadangi nuoseklus ES paramos įsisavinimas 
tur÷tų užtikrinti N + 2 taisykl÷s laikymąsi. Tačiau tokios planavimo prielaidos turi vieną didelį trūkumą – 
tiesiškumą. Tai reiškia, kad planas sudarytas remiantis prielaidomis, kad ES struktūrin÷ parama 
kasmet bus įsisavinama vienodomis apimtimis. Nors esamo kritinio plano laikymasis ir užtikrintų N + 2 
taisykl÷s įgyvendinimą, tačiau d÷l daugelio projektų specifikos l÷šos n÷ra įsisavinamos tiesiškai, t. y. 
l÷šų įsisavinimas skirtingais metais yra nevienodas. Be to, pats projektų skaičiaus ir apimčių 
įsib÷g÷jimas taip pat pasižymi spart÷jančiais augimo tempais, bet jie tur÷tų sumaž÷ti.   

D÷l šios priežasties kritinis plano lygmuo pirmaisiais metais buvo kiek didesnis nei realūs paj÷gumai 
įsisavinti ES struktūrin÷s paramos l÷šas. Be to, atkreiptinas d÷mesys, kad realus įsisavinimas 
prasid÷jo tik 2009 metais, nes užtruko ne tik konkursų skelbimas, bet ir pagrindinių dokumentų, 
reglamentuojančių ES struktūrin÷s paramos naudojimą ir administravimą, parengimas. Kita vertus, 
didžiajai daliai tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų toks uždelsimas iš÷jo netgi į naudą, nes nekilo 
įtampos užbaigiant šiek tiek užsitęsusį BPD laikotarpį.  

Kadangi kritinio plano reikšm÷s pirmaisiais metais buvo kiek aukštesn÷s nei realūs įsisavinimo 
paj÷gumai, 2009 ir 2010 metais planų neįvykdymas dar nereiškia kylančios didel÷s rizikos 
neįgyvendinti N + 2 taisykl÷s reikalavimų. Šiuo atveju svarbu išskirti vidines ir išorines priežastis, 
nul÷musias sistemos paj÷gumus. Išorin÷ms priežastims, tokioms kaip d÷l finansin÷s kriz÷s pakitusio 
pareišk÷jų skaičiaus ir jų finansinių galimybių panaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šas, daryti įtaką 
nebuvo galima. Tod÷l išorin÷s sistemos sąlygos yra visa ekonomin÷ sistema. Be abejo, išorin÷s 
priežastys n÷ra vienintel÷s ir pagrindin÷s. Kalbant apie vidines priežastis galima pasakyti, kad 
labiausiai nuo plano atsilieka tie prioritetai, kurie v÷lavo parengti priemones, paskelbti kvietimus, ilgai 
buvo neapsispręsta d÷l finansavimo prioritetų. Tod÷l ES struktūrin÷s paramos panaudojimo sistema 
tapo nepaj÷gi įsisavinti planuotas l÷šas, nors institucijos realiai gal÷jo išvengti v÷lavimų. D÷l to tarpinių 
institucijų atstovai gana skeptiškai vertina kritinio plano įgyvendinamumo susiejimą su N + 2 rizika. 
Didžiojoje dalyje institucijų interviu metu buvo teigiama, kad n÷ra rizikos neįvykdyti N + 2 taisykl÷s, 
nepaisant to, kad yra gana dideli nukrypimai nuo kritinio plano. Priežastis gal÷tų būti ir tai, jog nuo ES 
fondų l÷šų naudojimo plano patvirtinimo N + 2 taisykl÷s reikalavimai buvo perkeliami į v÷lesnius 
metus, pavyzdžiui, d÷l atsisakymo ją taikyti 2010 metams ar avansų panaudojimo. Pažym÷tina, kad 
tarpin÷se institucijose, kurių kuruojami vienas ar keli prioritetai pasižym÷jo itin dideliu atsilikimu nuo 
planuojamų reikšmių, buvo nurodoma, kad N + 2 taisykl÷ bus įgyvendinta d÷l kitų prioritetų, kurie 
pasižymi didesne įsisavinimo sparta.  

Pažym÷tina, kad planas ir planavimas yra ne tikslas, bet priemon÷ tikslui pasiekti. Planavimo 
priemon÷mis galima iš anksto numatyti ir įvertinti potencialias rizikas, suplanuoti reikalingas l÷šų 
įsisavinimo apimtis atskirais laikotarpiais atsižvelgiant į nustatytas prielaidas ir siektinus rezultatus. Vis 
d÷lto planavimo optimizavimas yra tik dalies problemų sprendimas, nes svarbu ne tik sudaryti optimalų 
planą, bet ir užtikrinti sudaryto plano įgyvendinimą. Analizuojant surinktus duomenis galima nustatyti 
dvejopą problemą – planavimo ir vykdymo. 

30 paveikslas. Planavimo ir faktin ÷s klaidos 

 
Dabartinio plano nevykdymui įtakos gali tur÷ti, tiek esamų planų kokyb÷, tiek reikšmingos sudarytų 
planų įgyvendinimo užtikrinimo problemos. Ar sudarytas planas buvo realiai pasiekiamas (įmanomas 
įgyvendinti), yra sunkiai išmatuojamas dydis, tačiau būtent sudaryto plano pasiekiamumas yra 
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lemiantis kriterijus, nustatant, kiek d÷l apibr÷žto plano nevykdymo „kaltas“ planavimas, o kiek – 
vykdymas.  

Pagrindin÷ problema, kod÷l negalima įvertinti, kuria dalimi atsirado nuokrypiai nuo planų d÷l faktin÷s 
klaidos, o kuria d÷l planavimo klaidos, yra tai, kad neturima atspirties taško. Tai reiškia, kad n÷ra 
žinoma tiksli kvietimų suma, kuri gal÷jo būti skelbiama (t. y. ekonomin÷, socialin÷, administracin÷ ir 
teisin÷ šalies sistema buvo paj÷gi priimti) pirmaisiais šio programavimo laikotarpio metais. Galima būtų 
remtis prielaida, kad visi kvietimai turi būti paskelbiami per 2008–2010 ar 2008–2010 metus, ir 
proporcingai padalijami lygiomis proporcijomis per šiuos metus. Toliau pritaikant prognozavimo 
modelyje naudotus faktorius būtų galima įvertinti, kiek kuriais metais paramos gali realiai būti 
įsisavinama. Tačiau šiuo atveju iškyla dvi esmin÷s problemos. Pirmiausia toks proporcingas paramos 
padalijimas per metus būtų itin šiurkšti prielaida, nes įsisavinimui daro įtaką daugelis veiksnių. Antra, 
patys įsisavinimo faktoriai gali keistis, jei paramos įsisavinimo laikotarpio pradžia yra tiksliai prad÷ta 
vykdyti nuo pat programavimo laikotarpio pradžios. Tai gali atsitikti d÷l to, kad visoms tarpin÷ms 
institucijoms kvietimus paskelbus vienu metu atsirastų rizika agentūroms nesp÷ti tvarkyti paraiškas, o 
tai sul÷tintų procesą. Be to, rinka taip pat gali nebūti pasirengusi vienu metu priimti pakankamai 
dideles kapitalo „injekcijas“ į visas sritis. 

Kaip min÷ta, planas negali būti savitikslis ar „nuleistas iš viršaus“. Jis reikalingas kaip valdymo 
priemon÷. Vienas iš iššūkių yra užtikrinti, kad parengti planai būtų taip suvokiami ir aktyviai naudojami. 
Pritaikydami SMART metodiką galime teigti, kad planas turi būti: 

• Specific – konkretus, siaurai apibr÷žtas; svarbu tiksliai pasakyti, koks turi būti rezultatas; 

• Measurable – pamatuojamas, išmatuojamas; tai reiškia, kad bet kuriuo momentu galima 
pasakyti, kiek progreso padaryta siekiant išsikelto tikslo; 

• Attainable – pasiekiamas; suplanuotos reikšm÷s neturi būti didesn÷s nei realios galimyb÷s 
įsisavinti ES struktūrinę paramą; 

• Relevant – prasmingas; turi būti aiškiai suvokiama plano prasm÷, reikalingumas; 

• Timely – apribotas laiku; jei planas neturi laiko apribojimo, tuomet yra linkstama nuolat 
atid÷lioti. 

Dabartin÷je planavimo sistemoje įžvelgiame tai, kad pasiekti planus yra itin keblu pirmaisiais metais, 
nes įsisavinimo tempai l÷tokai įsib÷g÷ja. Tod÷l ši savyb÷ n÷ra pasiekiama pagal SMART metodiką. 
Kita vertus, gali kilti problemų d÷l planų prasmingumo. Be abejo, akivaizdus planų prasmingumas 
siekiant užtikrinti aukštą ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą, tačiau tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms poreikis ne visada aiškus. Tod÷l tai yra ne prasmingumo, bet komunikavimo problema. 

Atsižvelgiant į dabartinę įsisavinimo situacija logiška nustatyti dvejų metų lagą planams. Tai reikštų, 
kad nukrypimai nuo ES fondų l÷šų naudojimo plane nurodomų reikšmių leistų nustatyti riziką, 
iškylančią neįsisavinti pakankamai l÷šų antraisiais metais. Pavyzdžiui, 2010 metų reikšmingi 
nuokrypiai nuo plano tur÷tų rodyti riziką pažeisti N + 2 taisyklę 2012 metais. Be abejo, į 2009 ir 2010 
metų nuokrypius nuo planų reik÷tų žiūr÷ti šiek tiek atlaidžiau, nes tai pirmieji dveji metai, kuomet l÷šos 
yra deklaruojamos. Tod÷l nukrypimai nuo suplanuotų reikšmių gali būti trumpalaikiai, paveikti 
vienetinių, o ne ilgalaikių priežasčių. Be abejo, jei v÷lavimus suk÷l÷ neapsisprendimas d÷l konkrečių 
finansavimo prioritetų, ilgai rengiami nacionaliniai strateginiai dokumentai, ilgai svarstomas atskirų 
priemonių tikslingumas, neapsisprendimas d÷l didelių projektų būtinumo, tai šios priežastys lems tam 
tikrą v÷lavimą per visą laikotarpį ir padidins N + 2 taisykl÷s pažeidimo riziką v÷lesniais įsisavinimo 
metais. Tod÷l itin svarbu steb÷ti tokius prioritetus. Vis d÷lto skirtingas atskirų prioritetų įsib÷g÷jimas 
laiko atžvilgiu, gali būti leistinas d÷l to, kad spartesni prioritetai „padengs“ v÷lavusiųjų įsisavinimą N + 2 
taisykl÷s atžvilgiu. 

 

Proced ūros-kontrol ÷  

Vadovaujančiosios institucijos planavimo ir steb÷senos procedūrų planavimo procesai jau buvo aptarti, 
tačiau net ir turint tinkamą planavimo procesą, be steb÷senos ir kontrol÷s, tinkami planai neduos 
norimo rezultato. Vadovaujančiosios institucijos Procedūrų vadovo XII skyriuje „L÷šų įsisavinimo 
planavimo ir priežiūros procedūra“ yra apibr÷žiama ne tik planavimo procesai ir atsakomybių 
pasiskirstymas, bet ir nurodomi pagrindiniai steb÷senos elementai.  
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Šie elementai gali būti suskirstomi į dvi grupes: m÷nesinių ataskaitų rengimas ir teikimas bei ataskaitų 
LR Vyriausybei rengimas ir teikimas.  

M÷nesinių ataskaitų rengimas ir teikimas yra gana paprasta procedūra, kurios metu pateikiama 
informacija iš SFMIS apie sudarytas sutartis, išmok÷tas l÷šas, išlaidas, pripažintas deklaruotinomis 
EK, ir atitikimą nuo ES fondų l÷šų naudojimo plano. Šios ataskaitos yra vidinio pobūdžio ir operatyviai 
suteikia informaciją apie esamą pad÷tį. Vis d÷lto m÷nesinių ataskaitų tikslingumas ir reikalingumas 
kelia tam tikrų abejonių. Pirmiausia jos yra skiriamos tik susipažinti su situacija. Antra, n÷ra nurodyta, 
kokie veiksmai turi būti atlikti, jei nustatyta, kad egzistuoja dideli neatitikimai tarp faktinių rodiklių ir 
nurodytų ES fondų l÷šų naudojimo plane. Taip pat atkreiptinas d÷mesys į tai, kad steb÷senos 
vykdymas kas m÷nesį, nors ir suteiks informacijos apie galimą įsisavinimo l÷t÷jimą ar spart÷jimą 
atskiruose prioritetuose, bet sudarys gana fragmentišką vaizdą, nes visas įsisavinimo procesas n÷ra 
itin dinamiškas, ir pokyčiai jame vyksta gana l÷tai. D÷l to veiksmingiau būtų susitelkti į ketvirtinius 
duomenis, o dažnesnę steb÷seną palikti tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms institucijoms.  Kita vertus, 
d÷l gana paprasto šių ataskaitų parengimo tai n÷ra laikui imlus darbas, kuris mažintų steb÷senos 
sistemos efektyvumą. Be to, šis steb÷senos elementas tur÷tų pad÷ti laiku pasteb÷ti atsiradusias 
anomalijas ir taip užkirsti kelią tam tikrų problemų gil÷jimui. 

Tarpin÷s institucijos interviu metu nurod÷, kad vidiniai susirinkimai d÷l planų įgyvendinimo vyksta ne 
rečiau kaip kartą per m÷nesį, tačiau dažniausiai kartą per savaitę. Toks steb÷senos intensyvumas yra 
pakankamas. Tačiau reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad procedūrų vadovuose ar vidaus tvarkos 
taisykl÷se n÷ra pateikiama, kaip dažnai tur÷tų vykti tokie susitikimai, ar pagrindiniai klausimai. Tod÷l 
reik÷tų, kad šios procedūros būtų reglamentuotos, aiškiai paskirstytos atsakomyb÷s ir įgaliojimai, 
reikalaujami veiksmai, jų seka ir periodiškumas. 

Pažym÷tina, kad agentūrose daugiausia d÷mesio skiriama detaliesiems planams ir gerokai mažiau 
paisoma  kritinio / siektino ES fondų l÷šų naudojimo plano lygių ir  N + 2 taisykl÷s. Toks 
įgyvendinančiųjų institucijų elgesys yra logiškas, nes detalieji planai, leidžia imtis operatyvių veiksmų ir 
ieškoti greitų sprendimų būdų esant nukrypimams nuo suplanuotos reikšm÷s, kadangi detalizuojantieji 
planai labiausiai tinkami ne ilgalaikio poveikio veiksmams, o operatyviam reagavimui į nuokrypius nuo 
planuotos situacijos. Tod÷l įgyvendinančiųjų institucijų (taip pat ir tarpinių) atžvilgiu detalizuojantieji 
planai vidinių susitikimų metu yra aktualesni d÷l galimyb÷s sparčiau imtis reikiamų veiksmų. 

Dar vienas svarbus ES fondų l÷šų panaudojimo plano ir N+ 2 taisykl÷s steb÷senos aspektas yra 
susijęs su ketvirtin÷mis ataskaitomis, teikiamomis LR Vyriausybei. Jose yra pakankamai informacijos, 
kurią išanalizavus galima lengvai susidaryti bendrą vaizdą apie ES struktūrin÷s paramos panaudojimą. 
Ataskaitos pateikiamos kas ketvirtį. Toks jų dažnumas yra pakankamas pasteb÷ti galimas rizikas ir 
imtis reikiamų veiksmų. Pateikiant tokias ataskaitas  kas m÷nesį didesnis operatyvumas būtų vargiai 
pasiekiamas, nes per m÷nesį įsisavintos l÷šos nebūtų reikšmingos viso įsisavinimo kontekste. Tod÷l 
nebūtų galima daryti palyginimų su ankstesniu ataskaitos laikotarpiu. Be to, toks ataskaitų dažnumas 
taip pat papildomai apkrautų žmogiškuosius išteklius, nes ataskaitų parengimas yra gana imlus laikui 
procesas. 

Retesnis nei ketvirtinis ataskaitų LR Vyriausybei rengimas taip pat nebūtų veiksmingas, nes šiuo 
atveju sistemin÷s problemos tam tikrose prioritetuose gali gerokai paveikti visą įsisavinimo spartą, 
tačiau jų sprendimo veiksmai būtų panaudojami gana dideliu laiko intervalu ir nebūtų sp÷jama 
operatyviai reaguoti į galimas rizikos priežastis.  

Būtent šios ataskaitos yra pabr÷žiamos tarpinių institucijų procedūrų vadovuose, nes jos išskiriamos ir 
Veiksmų programų administravimo taisykl÷se. Vadovaujančiosios institucijos procedūros šiuo atveju 
yra itin reikšmingos, nes būtent nuo jų priklauso šių ataskaitų kokyb÷. Atsakingas vadovaujančiosios 
institucijos darbuotojas kas ketvirtį peržiūri informaciją apie sudarytas sutartis, pripažintas 
deklaruotinomis EK l÷šas bei tarpinių institucijų teikiamą informaciją apie galimas rizikas, susijusias su 
l÷šų panaudojimu, planų neatitikimą ir galimus veiksmus. Susipažinus su šia informacija rengiama 
ketvirtin÷ ataskaita LR Vyriausybei. Joje nurodoma kvietimai, gaunamų paraiškų apimtys, sudarytos 
sutartys, pripažintas deklaruotinomis l÷šas, ES fondų l÷šų naudojimo plano ir detalizuojančių planų 
vykdymo būkl÷ bei įvardijamos pagrindin÷s problemos ir veiksmai šioms problemoms spręsti. 
Atkreiptinas d÷mesys, kad ši ataskaita yra derinama su Veiksmų programų valdymo skyrių atsakingais 
darbuotojais. Nuo ataskaitos pateikimo šiems darbuotojams iki galutin÷s ataskaitos versijos praeina tik 
penkios kalendorin÷s dienos. Tod÷l būtų efektyviau, jei suderinimo terminas būtų pratęsiamas iki 
penkių darbo dienų arba vienos kalendorin÷s savait÷s. Tai reikštų, jog ataskaita būtų parengta ne 25-
ąją naujo ketvirčio pirmojo m÷nesio dieną, o 23-iąją. Pažym÷tina, kad į ataskaitą įtraukiami ir siūlymai, 
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kurie gali būti teikiami, jei būtų pasteb÷ti itin dideli planų neatitikimai. Be to, paliekama pakankami 
didel÷ laisv÷ nuspręsti, kokių veiksmų reik÷tų imtis.  

Taip pat atkreiptinas d÷mesys į tai, kad vadovaujančiosios institucijos procedūrų vadovas palieka 
galimybę Veiksmų programų valdymo skyrių atsakingiems darbuotojams prašyti papildomos 
informacijos ir pateikti siūlymus, kaip galima būtų spręsti problemas, jei yra pastebimas atsilikimas nuo 
planų, dažniau nei teikiant ketvirtinę ataskaitą. Taip pat gali būti organizuojami susitikimai. Tačiau 
susitikimų su įgyvendinančiosiomis ir ypač tarpin÷mis institucijoms organizavimas tik atsiradus 
nukrypimams nuo planų n÷ra pakankamai efektyvus d÷l dviejų priežasčių. Pirmiausia rengiant 
susitikimus tik atsiradus nukrypimams nuo planų n÷ra sudaromos sąlygos galimas rizikas pasteb÷ti iš 
anksto. Be to, tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos, atsiskaitydamos už neįgyvendinamus planus, 
n÷ra pakankamai įtraukiamos į visą steb÷senos sistemą. Tarpin÷s institucijos atsakingas darbuotojas, 
remdamasis įgyvendinančiosios institucijos arba SFMIS informacija, seka, kaip vykdomi projekto 
finansavimo ir administravimo sutartyje numatyti išlaidų deklaravimo įgyvendinančiajai institucijai 
įsipareigojimai, dalyvauja įgyvendinančiosios institucijos organizuojamuose trišaliuose susitikimuose 
su šių įsipareigojimų nesilaikančiais projektų vykdytojais arba patys organizuoja trišalius susitikimus. 
Per trišalius susitikimus gali būti nustatyti terminai projekto vykdytojo įsipareigojimams atlikti, 
sudaromas veiksmų planas projekto įgyvendinimo trukdžiams pašalinti ar siūlomi kiti veiksmai. Už 
prioritetą atsakingas darbuotojas elektroniniu paštu informuoja ministerijos programos, pagal kurią 
įgyvendinamas projektas, vadovą, ES paramos koordinavimo direktorių ir skyrių ved÷jus apie projekto 
vykdytojo neįvykdytus finansavimo ir administravimo sutarties įsipareigojimus, trišalio susitikimo 
rezultatus ir projektui sudarytą veiksmų planą, taip pat apie atvejus, kai projektų vykdytojai nevykdo ar 
v÷luoja vykdyti sudarytą veiksmų planą.  

Tokia steb÷sena projekto lygmeniu leidžia pakankamai anksti nustatyti kylančias rizikas. Be to, 
projekto vykdytojas yra tiesiogiai įtraukiamas į N + 2 taisykl÷s steb÷senos sistemą. Tai yra itin 
rekomenduotinas steb÷senos sistemos papildymas, nes projekto vykdytojo pateikiama informacija yra 
pirminis duomenų šaltinis. Be to, pavyzdžiui, ŠMM tvarkos apraše yra nurodyta atsakomybių 
pasidalijimas rengiant planus, terminai, kuomet yra gaunama informacija iš įgyvendinančiųjų institucijų, 
ir kas atsakingas už informacijos vadovaujančiajai institucijai teikimą. Tai gerokai sumažina įvairių 
nesusipratimų tikimybę, be to, į steb÷seną žvelgiama kaip į sistemą, o ne pavienius elementus, 
neapsiribojant vien metinių ir ketvirtinių ataskaitų parengimu. 

Didesn÷ problema vis d÷lto yra ne operatyvus iškylančių rizikų pasteb÷jimas ir jų priežasčių 
nustatymas, bet operatyvus reagavimas ir pokyčių inicijavimas. D÷l gana sud÷tingo reglamentavimo 
ilgai užtrunka priimti nutarimus, kurie gal÷tų pad÷ti paspartinti įsisavinimą. Ypač sud÷tinga norint 
perskirstyti ES struktūrin÷s paramos l÷šas tarp prioritetų, nes tai turi būti patvirtinta ne tik LR 
Vyriausyb÷s, bet ir suderinta su Europos Komisija. Tod÷l tokių veiksmų tur÷tų būti imtasi tik itin 
kritiniais atvejais.  

Kita vertus, atkreiptinas d÷mesys į tai, kad ir atlikus tam tikrus pokyčius ES struktūrin÷s paramos 
įsisavinimo sistemoje, jų poveikis pasireikš tik po kurio laiko. Taip yra tod÷l, kad visas procesas nuo 
sąrašų sudarymo ar konkurso paskelbimo iki projekto l÷šų deklaravimo trunka gana ilgai. D÷l to atlikus 
pokyčius įsisavinimo proceso pirmuosiuose etapuose rezultatas gali būti pasiektas tik po poros metų. 
Tai ypač aktualu, jei yra nusprendžiama perskirstyti l÷šas ir jas panaudoti ne jau esamų priemonių 
rezerviniams projektams, bet naujoms priemon÷ms kurti. 

Šios dvi priežastys (l÷tas veiksmų, skirtų ES struktūrin÷s paramos įsisavinimui paspartinti, 
įgyvendinimas ir ilgas laiko lagas nuo sprendimo iki jo matomo poveikio) išryškina itin svarbų 
steb÷senos sistemos poreikį – išankstinį rizikos nustatymą. Tai reiškia, kad neįgyvendinti planai turi 
pakankamai anksti persp÷ti apie pavojų neįvykdyti N + 2 taisykl÷s reikalavimų, kad būtų pakankamai 
laiko, per kurį įgyvendinti veiksmai sp÷tų šią riziką sumažinti ar net visai panaikinti.  

 

 

 

Institucijos-resursai 

ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo steb÷senos sistemoje kaip pagrindinę 
silpnąją vietą įžvelgiame parengtų planų įgyvendinimą ir jų laikymąsi. Svarbi to prielaida yra atitinkamų 
institucijų motyvacija ir išteklių kompetencijos bei pakankamumas užtikrinant šių planų steb÷seną ir 
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darant įtaką priežastims, kurios lemia faktinius plano įgyvendinimo rezultatus. Be abejo, šiuo atveju 
kiek svarbesnis tur÷tų būti tarpinių administravimo institucijų vaidmuo, tačiau ir įgyvendinančiosios 
institucijos netur÷tų likti nuošalyje.  

Itin didelis nepasitenkinimas administruojančiose institucijose (ypač tarpin÷se) kyla d÷l ES fondų l÷šų 
naudojimo plano nustatymo. Nepasitenkinimas kyla d÷l to, kad siektinas ir kritinis plano lygmenys yra 
nustatomi pagal bendras proporcijas visiems prioritetams, esantiems tuose pačiuose fonduose, tačiau 
n÷ra atsižvelgiama į projektų, priklausančių konkretiems prioritetams, specifiką. Esant neigiamam 
požiūriui į planus gerokai sumaž÷ja ir motyvacija juos įgyvendinti. 

Pažym÷tina, kad tam tikrose institucijose į kritinio plano vykdomumą dar buvo žvelgiama gana rimtai, 
t. y. jo įgyvendinamumas buvo pakankamai aukštas arba esant gana dideliems nukrypimams 
atitinkamose institucijose buvo imamasi veiksmų, kad ateityje kritinis lygis būtų pasiektas, o siektino 
plano lygmens įgyvendinamumo ir laikymosi situacija kiek blogesn÷. Akivaizdu, kad motyvacija 
įgyvendinti šį planą yra mažesn÷, ne taip tikima galimyb÷mis jį įgyvendinti. Tokia pad÷tis yra 
susiklosčiusi tod÷l, kad tarpin÷s institucijos mano, jog ES fondų l÷šų panaudojimo planas yra 
primetamas ir jos n÷ra įtraukiamos į visą planavimo sistemą, nepaisant to, kad įsisavinimo spartos 
proceso specifiką atskiruose prioritetuose geriausiai žino būtent administruojančios institucijos. 
Pažym÷tina, kad tokia susiklosčiusi nuomon÷ n÷ra visiškai teisinga, nes planus vadovaujančioji 
institucija derino su tarpin÷mis, tod÷l teiginys, kad planavimas 100 proc. yra „nuleidžiamas iš viršaus“, 
būtų klaidingas. Tam tikrose institucijose (SM, ŪM, SAM) buvo laikomasi gana optimistin÷s nuomon÷s 
d÷l ES struktūrin÷s paramos panaudojimo tempų, tod÷l jų siektini planai buvo šiek tiek didesni. Vis 
d÷lto institucijose vyraujantis požiūris, kad planai yra „nuleidžiami iš viršaus“ rodo, jog pasirinktos ir 
taikomos šių planų derinimo ir komunikavimo procedūros n÷ra pakankamai veiksmingos.   

Nepaisant to, kad administruojančiosiose institucijose steb÷sena vykdoma pakankamai dažnai, kaip 
jau min÷ta, ji daugiau sutelkiama į detalizuojančiųjų planų steb÷seną. Tod÷l kritinio ir siektino ES 
fondų l÷šų naudojimo plano lygių bei N + 2 taisykl÷s steb÷sena lieka nuošalyje palyginti su 
detalizuojančiaisiais planais. Tod÷l šioje srityje galimi steb÷senos sistemos pagerinimai. 

Esamoje steb÷senos sistemoje nustatyti ES fondų l÷šų naudojimo plano dydžiai pirmaisiais metais 
pakankamai dideli, tod÷l reikšmingi nuokrypiai leidžia laiku pasteb÷ti probleminius prioritetus. Vis d÷lto 
n÷ra įvardyti konkretūs dydžiai ar nuokrypiai nuo planų, kurie rodytų riziką neįgyvendinti N + 2 
taisykl÷s reikalavimų. Savaime suprantama, kad kritinio plano įgyvendinimas 90 proc. dar nereiškia, 
kad per artimiausius porą metų l÷šų bus įsisavinta mažiau nei reikalauja N + 2 taisykl÷.  

Be to, reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad tarpin÷ms institucijoms taip pat reik÷tų žinoti, kokie nuokrypiai 
nuo plano gali lemti dalies finansavimo praradimą. Esant dabartinei situacijai, neįgyvendinant ES 
fondų l÷šų panaudojimo plano atskiriems prioritetams pakankamai reikšminga dalimi, n÷ra imamasi 
griežtesnių veiksmų. Nors nepakankamai spartus l÷šų panaudojimas ŠMM ir VRM prioritetuose buvo 
vienas iš svarbiausių argumentų perskirstyti l÷šas tarp VP1 prioritetų, tačiau vert÷tų atlikti ir 
žmogiškųjų išteklių tinkamumo, kvalifikacijos ir efektyvumo  įvertinimus. Nežinodamos, kokie 
nuokrypiai nuo plano yra reikšmingi, tarpin÷s institucijos neturi papildomo motyvavimo spartinti 
įsisavinimo procesą. Aišku, idealus variantas yra visiškas planų įgyvendinimas, tačiau d÷l pakankamai 
aukštų planuojamų dydžių pirmaisiais metais, suprantama, jog 100 proc. planai negali būti 
įgyvendinami, arba tai gali įvykti tik retais, išskirtiniais atvejais.  

Be to, čia atliekant steb÷seną būtų galima išnaudoti ir IT sistemų paj÷gumus. SFMIS yra sukaupti viso 
ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo proceso rodikliai, nuo paraiškos iki deklaruotų sumų, tod÷l būtų 
paranku juos iki galo panaudoti, o sistema pati automatiškai atliktų palyginimus tarp faktinių ir 
planuojamų reikšmių. Tai daugiau automatizuotų visą steb÷senos sistemą, sumažintų galimą 
ekspertinio vertinimo subjektyvumą. 

Apibendrinant pateikiami toliau išvardijami svarbiausi esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 
taisykl÷s įgyvendinimo steb÷senos sistemos privalumai. 

• Išsamios ataskaitos, teikiamos ketvirčiais LR Vyriausybei. Jos leidžia laiku pasteb÷ti faktinio 
įsisavinimo neatitikimus ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšm÷ms ir operatyviai imtis 
koreguojamųjų veiksmų. 

• Gana aukštas detaliųjų planų tikslumas, leidžiantis atlikti efektyvią steb÷seną. 
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• ES fondų l÷šų naudojimo plano kritinio lygmens gana aukštos reikšm÷s pirmaisiais metais 
leidžia iš anksto numatyti galimas N + 2 taisykl÷s nesilaikymo rizikas. 

• Pakankamai dažna ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartos steb÷sena tarpin÷se ir 
įgyvendinančiosiose institucijose. 

 

Apibendrinant pateikiami toliau išvardijami svarbiausi esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 
taisykl÷s įgyvendinimo steb÷senos sistemos trūkumai. 

• Nepakankamas detalizuojančiųjų planų panaudojimas vertinant N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinamumo riziką trumpuoju laikotarpiu. 

• Mažai reglamentuojamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas į plano laikymosi ir 
N + 2 taisykl÷s rizikos steb÷seną. 

• Atitinkamų institucijų ir išteklių kompetencijos bei pakankamumas užtikrinant planų steb÷seną 
ir darant įtaką priežastims, kurios lemia faktinius plano įgyvendinimo rezultatus. 

• Kritinio plano tiesiškumas, neatsižvelgiant į atskirų prioritetų ir priemonių projektų vykdymo 
specifiką. 

• Tiesioginis tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas rengiant detalizuojančiuosius 
planus, tačiau tik netiesioginis dalyvavimas nustatant ES fondų l÷šų naudojimo plano 
reikšmes konkretiems metams. Didesnis institucijų įsitraukimas ne tik užtikrintų tikslesnius 
planus, bet ir papildomai motyvuotų institucijas. 

• N÷ra apibr÷žti aiškūs leistini nuokrypiai nuo planuojamų dydžių. 

• Planus rengiančių institucijų motyvacija laikytis sudarytų planų. 

• Pasiekiamumas ir realistiškumas – rengiamų planų atitiktis faktiniams rezultatams. 
Pažym÷tina, kad dabartinio plano nevykdymui gali tur÷ti įtakos, tiek esamų planų kokyb÷, tiek 
reikšmingos sudarytų planų įgyvendinimo užtikrinimo problemos. 

Šiuo metu įgyvendinančiosios ir tarpin÷s institucijos didžiąja dalimi planų įgyvendinimo ir N + 2 
taisykl÷s laikymosi steb÷seną ir atsakomybę palieka vadovaujančiajai institucijai. Tai nereiškia, kad 
steb÷sena n÷ra vykdoma, tačiau atkreiptinas d÷mesys į tai, jog įžvelgiame sisteminių esamos 
steb÷senos trūkumų. Skatintume visą ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 / N + 3 steb÷seną 
vertinti kaip sistemą, susidedančią iš skirtingų institucijų su savo atsakomyb÷mis, skirtingų steb÷senos 
instrumentų, konkrečių įgaliojimų, apibr÷žtų peržiūrų periodiškumų ir kt. Per didelis ekspertinio arba 
atskirų darbuotojų patirtimi ar kompetencija pagrįsto vertinimo ir ind÷lio pabr÷žimas lemia sistemos 
stabilumo trūkumą. Pažym÷tina, kad kryptingai einama ES fondų l÷šų naudojimo ir N + 2 / N + 3  
taisykl÷s įgyvendinimo steb÷senos sistemos institucionalizavimo kryptimi. Vis d÷lto pripažintina, kad 
dabartin÷ sistema yra pirmin÷s brandos stadijos.  

Be to, reikia stengtis valdyti pačius procesus: planavimą, vykdymą, kontrolę, gerinimą. Tokia sistema 
neturi būti baigtin÷, t. y. po gerinimo v÷l seka planavimas ir t. t. Nustačius faktą, koks nukrypimas nuo 
plano, reikia analizuoti ne tik, kaip tai paveiks N + 2 taisykl÷s reikalavimų laikymąsi, bet ir kod÷l 
atsiranda šie nukrypimai. Paskui tur÷tų būti pašalinamos priežastys. Trumpai tokia seka gali būti 
apibūdinama taip: nustatomas faktinis nukrypimas, išanalizuojamos priežastys, išnagrin÷jamas 
esamas procesas, nuspręsta ir reglamentuota, kokių veiksmų reikia imtis ir ką keisti, įgyvendinta. 
Pažym÷tina, kad tam tikra dalimi tokia sistema jau yra įgyvendinama. Planų steb÷jimas yra nuolatinis 
procesas, numatyta planus keisti du kartus per laikotarpį, įvertinus N + 2 taisykl÷s nesilaikymo rizikas 
atlikti tam tikri perskirstymai, imtasi veiksmų ir institucijų lygmeniu (pvz., pereita prie dvišalių sutarčių.   
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Apibendrinant galima teigti, kad ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo 
steb÷senos sistema atitinka bendrą ES paramos administravimo sistemos brandą, leidžia pasiekti šiuo 
metu keliamus tikslus, tačiau stokoja stabilumo, sistemiškumo. Vis d÷lto yra nemažai sričių, kuriose 
dar galimi tam tikri pagerinimai. Atkreiptinas d÷mesys į tai, kad pagrindin÷ problema yra 
nepakankamas tarpinių ir administruojančių institucijų įsitraukimas į visą steb÷senos sistemą. Taip pat 
trūksta bendro sisteminio požiūrio į visą steb÷seną – skirtingų tarpusavyje susijusių elementų ir jų 
sąsajų matymas, vertinimas, tobulinimas. 
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Klausimas Nr. 5 
 

 

Kaip gali b ūti patobulinta ES fond ų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 / N + 3   taisykl ÷s steb ÷senos 
sistema siekiant padidinti jos efektyvum ą?  

 

 

Atsakant į klausimą Nr. 4 buvo pateikti didžiausi dabartin÷s ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 
taisykl÷s steb÷senos trūkumai. Tod÷l suprantama, kad siekiant padidinti sistemos efektyvumą 
pirmiausia yra m÷ginama panaikinti šiuos trūkumus. Toliau pateikiami kiekvieno jų sprendimo būdai. 

 

Steb÷senos 
sistemos 
trūkumas 

Steb÷senos sistemos efektyvumo pagerinimas 

Planavimas 

Iki galo 
neišnaudojamos  
detalizuojančiųjų 
planų galimyb÷s 
vertinant N + 2 
taisykl÷s 
įgyvendinamumo 
riziką trumpuoju 
laikotarpiu. 

ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje naudojami detalizuojantieji 
planai yra trumpalaikiai, tačiau pakankamai tikslūs,  kad būtų galima juos 
panaudoti N + 2 taisykl÷s steb÷senai. Įgyvendinančiosiose ir tarpin÷se 
institucijose gali būti parengiamos prognoz÷s pagal detalizuojančiuosius planus, 
skirtos operatyviniam reagavimui į N + 2 taisykl÷s nesilaikymo riziką. Remiantis 
mok÷jimo prašymų grafiku sudaryta prognoz÷ leistų vienais metais į priekį 
nustatyti deklaruojamą ES struktūrin÷s paramos l÷šų sumą ketvirčiais.  

Operatyviai steb÷ti N + 2 taisykl÷s laikymąsi ir naudotis detalizuojančiaisiais 
planais itin tinkamas būtų lygių grafikas. Jame dešin÷je pus÷je yra pateikiami 
N + 2 taisykl÷s reikalavimai, vizualiai primenantys laiptus. Horizontalios ties÷s 
parodo kiekvienų metų taisykl÷s reikalavimus, o vertikalios – pažeidimo ribą, t. y. 
deklaruotinų l÷šų kreivei kirtus vertikaliąją N + 2 tiesę, dalis reikalaujamų l÷šų 
būtų neįsisavinta ir grąžinama Europos komisijai. Toliau pateikiamas tokio grafiko 
pavyzdys VP1 programai. 

 

 

Grafike, be N + 2 taisykl÷s reikalavimų ir deklaruotinų l÷šų, taip pat gali būti 
pateikiamos prašomo finansavimo ir pasirašytų sutarčių kreiv÷s, nes jos suteikia 
papildomos informacijos apie esamą situaciją. Aukšti įsisavinimo tempai 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

110 
 

einamuoju laikotarpiu mažai naudingi, jeigu n÷ra pakankamai sutarčių kitiems 
laikotarpiams. 

Prognozes pagal detalizuojančiuosius planus panaudoti šiame grafike būtų itin 
paprasta įtraukiant papildomą kreivę su prognozuojamais duomenimis arba 
išskaidant deklaruotinų l÷šų kreivę nuo einamojo laikotarpio į esamą lygį 
(horizontali kreiv÷) ir prognozuojamus duomenis. 

Toks požiūris pad÷tų sumažinti atitolimą tarp siektino / kritinio lygmens ir 
detalizuojančiųjų planų, kadangi į steb÷senos sistemą įtrauktų min÷tus planus. 

 

Kritinio plano 
tiesiškumas 
(naudojamos 
vienodos skirtingais 
metais įsisavinamos 
sumos), 
neatsižvelgiant į 
atskirų prioritetų ir 
priemonių projektų 
vykdymo specifiką. 

 

Kritinio plano siūlomi pokyčiai, atsižvelgiant į N + 2 taisykl÷s reikalavimus ir 
prioritetų įsisavinimo galimybes, yra pateikiami atsakant į klausimą Nr. 3. Jame 
pateikta, kokiomis proporcijomis einamųjų metų kritinio plano dydyje tur÷tų 
atsispind÷ti dvejų ateinančiųjų metų N + 2 taisykl÷s reikalavimai. 

Be to, ši problema gali būti sprendžiama ir labiau susisteminant patį planavimo 
procesą. Tai gali būti pasiekiama aiškiai reglamentuojant planavimo procesą ir 
plano sudarymo prielaidas.  

Pats planas tur÷tų būti kasmet atnaujinamas, priklausomai nuo faktin÷s ES 
struktūrin÷s paramos įsisavinimo pad÷ties. Tai reiškia, kad atskirų prioritetų 
reikšm÷s gal÷tų būti keičiamos v÷lesniems metams, jei einamųjų metų 
įsisavinimas buvo spartesnis ar l÷tesnis negu planuota. Grafike pateiktas tokių 
keitimų pavyzdys esant viršytam planui. M÷lyna linija rodo esamą planą. 
Trečiaisiais įsisavinimo metais planas buvo gana smarkiai viršytas, tod÷l pasiekti 
ketvirtųjų metų planą institucijai daug lengviau. Žalia kreiv÷ atkarpoje 3 ir 4 tampa 
daug gulstesn÷, o tai rodo, kad per ketvirtus metus reik÷tų įsisavinti gerokai 
mažiau l÷šų. Tačiau norint pasiekti sekančio laikotarpio tikslus per metus 
įsisavinamų l÷šų skaičius tur÷tų v÷l sparčiai išaugti. Tod÷l būtų paprasčiau 
viršijus planą toliau išlaikyti aukštus tempus ir pamažu priart÷ti prie esamo. Be 
abejo, galimas ir kitas variantas, kuomet planas n÷ra įvykdomas, atnaujintas 
planas art÷tų prie dabartinio iš apatin÷s pus÷s. Tačiau toks variantas būtų 
gerokai rizikingesnis, nes atnaujintas planas nukeltų įsisavinimą v÷lesniems 
metams, o tai didintų N + 2 taisykl÷s neįgyvendinimo riziką. Vis d÷lto tokie planų 
pokyčiai būtų aktualesni siektinam, o ne kritiniam lygmeniui. Be to, toks 
perplanavimas būtų aktualesnis vidiniais tikslais derinant su suinteresuotomis 
tarpin÷mis institucijomis, nekeičiant nuostatos, kad Master planas keičiamas du 
kartus. 

Formalų tokio plano naudojimą galima pasiekti gana paprastai – lygiagrečiai 
naudoti neakumuliuotus plano dydžius, kurie parodytų, kokią l÷šų apimtį per 
konkrečius metus tur÷jo įsisavinti tam tikras prioritetas, net jei d÷l itin s÷kmingo 
įgyvendinimo ankstesniais metais ir viršytų planų akumuliuotas einamųjų metų 
dydis buvo pasiektas iš anksto. D÷l to nereik÷tų sudarin÷ti naujų, papildomų 
planų, o paprasčiausiai naudojant Master planą nepabr÷žti vien akumuliuotų 
dydžių, nes šiuo metu pagrindin÷ steb÷sena vykdoma būtent remiantis 
akumuliuotais dydžiais. Kad tai būtų įgyvendinama, veiksmų programų 
administravimo ir finansavimo taisykl÷se reikia nurodyti, jog ataskaitose 
pateikiama tiek akumuliuotų, tiek metinių dydžių palyginimas su planais. 
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Toks perplanavimas būtų naudingas pirmiausia d÷l to, kad būtų maksimaliai 
išnaudojamos įsisavinimo galimyb÷s neleidžiant institucijoms atsipalaiduoti. Be 
to, kadangi toks perplanavimas būtų atliekamas individualiai pagal prioritetus ir 
tarpines institucijas, tai leistų joms dar labiau įsitraukti į planavimo procesą. 

 

Tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų 
institucijų ir projektų 
vykdytojų 
įsitraukimas tik 
rengiant 
detalizuojančiuosius 
planus, tačiau 
nedalyvavimas 
nustatant ES fondų 
l÷šų naudojimo 
plano reikšmes 
konkretiems 
metams. 

Tarpin÷ms institucijoms planavimo procese suteikus svarbesnį vaidmenį būtų 
skatinama didesn÷ jų motyvacija ir iniciatyvumas spartinant ES struktūrin÷s 
paramos įsisavinimą. Be abejo, tai nereiškia, kad tarpin÷s institucijos tur÷tų 
pačios nusistatyti ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšmes, tačiau į šį procesą jos 
gali būti įtraukiamos ir kitais būdais. Aktyvesnis valdančiosios ir tarpinių institucijų 
bendradarbiavimas gali būti pasiektas sudarant sąlygas tarpin÷ms institucijoms 
dažniau teikti siūlymus ir pasteb÷jimus d÷l įsisavinimo steb÷senos ir pačios 
įsisavinimo spartos, o ne tik atsiskaitant už įvykdytas ar neįvykdytas deklaruotinų 
l÷šų apimtis pagal plano reikšmes.  

Tai gali būti pasiekta keliais būdais. Pirmiausia patartina rengti susitikimus su 
tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų atstovais bent kartą per ketvirtį individualiai 
ir kartą per pusmetį kartu su visomis institucijomis.  Susitikimuose individualiai 
verta aptarti tiek strateginius, tiek taktinius planus, jų pasiekiamumą, galimus 
nuokrypius ir suderinti veiksmus, kurie pad÷tų paspartinti įsisavinimą. Jei vidiniai 
ministerijų planai neatitinka ilgalaikių planų, d÷l to papildomų pastabų teikti 
nereik÷tų, nes jos gali tik sustiprinti įspūdį, jog planavimas yra „nuleidžiamas iš 
viršaus“. Tokie susitikimai pad÷tų laiku nustatyti ne tik galimus nukrypimus nuo 
planuojamų reikšmių, bet ir kuo anksčiau sužinoti galimas to priežastis ir būsimus 
nukrypimus.  

Bendri susitikimai su visomis institucijomis būtų labiau aktualūs ne 
vadovaujančiajai institucijai, bet tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms institucijoms, 
nes tai pad÷tų dalytis gerąja praktika ir patirtimi, taip pat laiku įžvelgti galimas ne 
tik planų laikymosi, bet ir pačių projektų įgyvendinimo problemas. 

Tai skatintina ne tik d÷l didesnio tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimo 
ir didesn÷s jų motyvacijos, bet ir d÷l svarbaus žinių šaltinio, nes būtent šios 
institucijos gali nustatyti rizikos sritis ir greičiausiai pasiūlyti sprendimo būdus.  

Taip pat pažym÷tina, kad aktyvesnį dialogą tur÷tų paskatinti ir platesnis 
detalizuojančiųjų planų panaudojimas N + 2 taisykl÷s steb÷senai, nes šie planai 
būtų rengiami tarpin÷se ir įgyvendinančiosiose institucijose. Jų susiejimas su 
N + 2 taisykle leistų pačioms institucijoms aktyviau vykdyti steb÷seną. 

Planavimas yra įgūdis, kurį reikia skatinti visoje sistemoje. Jis turi būti vykdomas 
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visais lygmenimis, taip pat projekto vykdytojų lygmeniu. 

 

Planai sudaromi 
kvietimams, 
įsipareigojimams ir 
deklaruotinoms 
sumoms. 

Verta atkreipti d÷mesį į tai, kad esami planai pakankamai plačiai apima visą 
įsisavinimo procesą, tačiau yra praleistas vienas itin svarbus elementas – 
priimtos ir patvirtintos paraiškos. Pažym÷tina, kad šis elementas tur÷tų būti 
įsiterpęs tarp planuojamų kvietimų ir prisiimamų įsipareigojimų. Toks planas 
tur÷tų būti pateikiamas ne atskiru dokumentu, o prid÷tas prie įsipareigojimo 
plano. Vis d÷lto pažym÷tina, kad suplanuoti, kiek kvietimas sulauks paraiškų, yra 
itin keblu, kaip, beje, ir pačias deklaruotinas sumas. Tod÷l planavimas būtų 
grindžiamas labiau istoriniais vertinimais, istorinių duomenų analize. 

Toks požiūris padeda gana tiksliai nustatyti N + 2 taisykl÷s pažeidimo rizikas, nes 
nepakankamas paraiškų (priimtų ar jau patvirtintų) kiekis leidžia nustatyti N + 2 
taisykl÷s pažeidimus gerokai anksčiau negu vertinant ES struktūrin÷s paramos 
deklaruojamas paramos sumas.  

Didžiausias paraiškų planavimo privalumas – galimyb÷ steb÷ti ir įvertinti 
rezervinių projektų apimtis ir taip iš anksto numatyti, kurios priemon÷s būtų 
paj÷gios panaudoti papildomas l÷šas, jei susidarytų situacija, kad l÷šų 
perskirstymo poreikis iškiltų tuomet, kai naujų konkursų skelbimas nebeduotų 
pageidautinų rezultatų. Be to, tai gali pad÷ti įvertinti ir mažai paraiškų 
sulaukiančių ar sulauksiančių priemonių pad÷tį. 

Kyla klausimas, ar papildomo elemento įtraukimas neapsunkintų visos 
steb÷senos sistemos. Tačiau pažym÷tina, jog planas gali būti prijungiamas prie 
detalizuojančio įsipareigojimų plano, tačiau nedetalizuojamas ketvirčiais, o tik 
metiniais dydžiais einamiesiems ir sekantiems metams, nustatomas atskiroms 
priemon÷ms. Tokios procedūros netur÷tų labai paveikti esamos steb÷senos 
sistemos sud÷tingumo. 

Institucijos-resursai 

Mažai 
reglamentuojamas 
tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų 
institucijų 
įsitraukimas į plano 
laikymosi ir N + 2 
taisykl÷s rizikos 
steb÷seną. 

 

Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų procedūrų vadovuose nepakankamai 
apibr÷žiamos procedūros, kurios turi būti atliekamos stebint ES fondų l÷šų plano 
įgyvendinimą. Šiuo metu procedūrų vadovuose steb÷senos veiksmai apibr÷žiami 
daugiausia tiek, kiek yra nurodoma veiksmų programų administravimo ir 
finansavimo taisykl÷se. Tačiau neaptariama, kokiu dažnumu tur÷tų vykti vidiniai 
susitikimai, kokie dar papildomi steb÷senos veiksmai tur÷tų būti vykdomi be 
ketvirtinių ir metinių ataskaitų leidimo. Be abejo, tai, kad procedūros n÷ra 
aprašytos, nereiškia, jog steb÷sena n÷ra vykdoma, tačiau jos reglamentavimas 
pad÷tų griežčiau kontroliuoti visą procesą. Taip pat skatintų visos sistemos 
institucionalizavimą ir stabilumą bei sudarytų prielaidas šioje srityje taikomas 
praktikas unifikuoti visose ES paramą administruojančiose institucijose. 

 

Tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų 
institucijų 
motyvavimas 
užtikrinti ES fondų 
l÷šų naudojimo 
plano vykdymą 

Tai viena  problemiškiausių sričių, ir ją pakeisti būtų gan÷tinai sunku. Pagrindin÷ 
priemon÷ šiai problemai išspręsti yra nuolatinis vadovaujančiosios ir tarpinių bei 
įgyvendinančiųjų institucijų bendravimas. Reikia aiškiai apibr÷žti dviejų plano 
lygių poreikį ir tai, kod÷l svarbu neapsiriboti vien N + 2 taisykl÷s reikalavimų 
įgyvendinimu. Taip pat reik÷tų tarpines ir įgyvendinančiąsias institucijas išsamiai 
supažindinti su ES fondų l÷šų naudojimo plano kritinio ir siektino lygmens 
sudarymo prielaidomis. Aiškesnis visos steb÷senos sistemos suvokimas 
institucijų darbuotojams tur÷tų pad÷ti susidaryti adekvatų šios sistemos vaizdą. 
Šiuo atveju gali būti naudojama ir motyvavimo sistema – instituciniu ir individualiu 
lygmenimis. Tokia sistema gal÷tų skirti tam tikras finansines paskatas tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojams, jeigu jų kuruojamos priemon÷s ir 
prioritetų l÷šos itin greitai įsisavinamos ir atitinka suplanuotas reikšmes. Tačiau 
būtina atkreipti d÷mesį į du itin svarbius tokio motyvavimo aspektus. Pirmiausia 
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reikia įvertinti finansinius paj÷gumus ir papildomų išmokų galimybes. Be to, labai 
svarbu įvertinti ir galimo uždelsimo priežastis. Pavyzdžiui, gali būti gana greitai 
įvertinama daug vieno prioriteto paraiškų, o kito prioriteto to paties paraiškų kiekio 
vertinimas gali užtrukti ne d÷l darbuotojų kalt÷s, bet d÷l prastai parengtų 
paraiškų. Tod÷l svarbu atsižvelgti į vidines ir išorines priežastis, lemiančias 
atitinkamą įsisavinimo spartą. 

Tačiau verta atkreipti d÷mesį į tai, jog plano įgyvendinamumas neturi būti 
vienintelis tikslas. L÷šų įsisavinimas taip pat turi duoti ir ekonominę naudą, t. y. 
būti efektyvus. Susitelkiant vien į įsisavinimą, efektyvumas gali likti nuošalyje. 
Tod÷l diegiant motyvavimo sistemą reikalingas platesnis požiūris, apimantis visas 
skatintino institucijos ir jos darbuotojų elgesio sritis. Tokios motyvavimo sistemos 
sukūrimas yra kompleksin÷ užduotis, kuri n÷ra šio tyrimo objektas.  

N÷ra apibr÷žti 
aiškūs leistini 
nuokrypiai nuo 
planuojamų dydžių. 

Kaip jau aptarta, nesant aiškių ribų, kuri dalis ES fondų l÷šų naudojimo plano turi 
būti įgyvendinta ir kokių veiksmų bus imtasi atsiradus kritiniams nukrypimams nuo 
plano, nesudaroma pakankamai stiprios motyvavimo sistemos. Toliau 
pateikiama, kokie yra kritiniai nukrypimai nuo plano ir galimi veiksmai 

 

 
 

Kokie nukrypimai nuo ES fond ų l÷šų naudojimo plano gali b ūti laikomi kritiniais, 
reikalaujan čiais koreguojam ųjų veiksm ų?  
 
 
Kritinių nukrypimų nuo ES fondų l÷šų naudojimo plano nustatymas tur÷tų susid÷ti iš dviejų etapų. 
Pirmajame tur÷tų būti įvertinami nuokrypiai nuo ES fondų naudojimo kritinio plano programos ir fondo 
lygmeniu, o antrajame įvertinami nuokrypiai prioriteto ir tarpin÷s institucijos lygmeniu. 
 
Kadangi N + 2 taisykl÷ yra taikoma programos ir fondo lygmeniu, yra tikslinga įvertinti, kokie 
nuokrypiai yra leistini būtent tokiu lygmeniu. Plano įvykdymas 95–100 proc. rodo pakankamai aukštus 
įsisavinimo tempus, ir esant tokiai spartai nebūtina imtis jokių papildomų veiksmų. Įvykdomumas 80–
95 proc. jau rodo atsirandant tam tikras rizikas, tod÷l patartina imtis veiksmų, kurie gal÷tų paspartinti 
ES struktūrin÷s paramos panaudojimą. Mažesniu nei 80 proc. įvykdomumu pasižyminčios priemon÷s 
ir fondai tur÷tų būti nuodugniai peržiūrimi, privalu imtis tam tikrų veiksmų. 
 
Tokios proporcijos nustatytos d÷l kelių priežasčių. Pirmiausia kritinio plano įvykdomumas mažesniu nei 
80 proc. dydžiu rodo, jog N + 2 taisykl÷ bus pažeista jau 2014 metais, o mažesniu nei 95 proc. – N + 2 
taisykl÷ nebus pažeista, tačiau 2015 metais dalis l÷šų bus nesp÷ta panaudoti. Tod÷l veiksmai, kurių 
būtų imtasi esant mažesniam nei 80 proc. planuoto įsisavinimo, turi būti griežtesni ir vykdomi sparčiau 
bei labiau paveikiantys įsisavinimo sistemą, nes rizika yra ankstesniais metais nei su 95 proc. plano 
įgyvendinamumu. Be to, tokios ribos būtų pakankamai akivaizdžios ir lengvai suprantamos tarpin÷ms 
ir įgyvendinančiosioms institucijoms, o tai prisid÷tų prie didesn÷s motyvacijos. 
 
Atkreiptinas d÷mesys, kad plano įvykdomumas turi būti stebimas momentiniais ir akumuliuotais 
dydžiais, t. y. d÷mesys turi būti kreipiamas ne tik į tai, kiek l÷šų panaudota per metus, bet ir į sumą nuo 
pat įsisavinimo pradžios. Momentiniais dydžiais nagrin÷jamoje sistemoje galima įžvelgti tendencijas, 
kurios parodytų, ar konkrečiais metais planai buvo tinkami. Pavyzdžiui, jei pirmaisiais metais planas 
buvo neįgyvendintas dideliu skirtumu, o kitais metais įsisavinta reikšm÷ jau buvo priart÷jusi prie 
suplanuotos nesi÷mus jokių papildomų veiksmų, tai rodytų per aukštas planuotas reikšmes pirmaisiais 
metais. Vis d÷lto akumuliuoti dydžiai taip pat būtini, nes jie parodo, kokiame nuokrypio lygyje 
konkrečiu metu yra sistema. 
Toliau grafikuose pateikiama, kaip atrodo nuokrypiai akumuliuotais dydžiais. Pažym÷tina, kad kair÷je 
pus÷je yra nurodomi dydžiai esamam kritiniam planui, o dešin÷je – siūlomam. 
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31 paveikslas. VP1 kritin ÷s ribos 

 

 

32 paveikslas. VP2 ERPF kritin ÷s ribos 

 

 

33 paveikslas. VP2 SF kritin ÷s ribos 
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34 paveikslas. VP3 ERPF kritin ÷s ribos 

 

 

35 paveikslas. VP3 SF kritin ÷s ribos 

 

 

36 paveikslas. VP4 kritin ÷s ribos 

 

 

Prioriteto ir institucijos lygmeniu kritiniai nukrypimai tur÷tų išlikti tų pačių proporcijų, tačiau reakcija į 
juos tur÷tų būti priklausoma nuo visos programos rezultatų. Jei programos ir fondo l÷šų įsisavinimo 
įgyvendinimas yra daugiau kaip 95 proc., tai prioritete, kurio rezultatai prasti ir kritinio plano 
įgyvendinamumas yra iki 80 proc., n÷ra būtina atlikti perskirstymus, ypač jei numatoma, kad v÷lesniais 
metais įgyvendinamumas išaugs. Tokiu atveju pakanka atlikti įsisavinimo sistemos pokyčius, 
priklausomai nuo priežasčių, d÷l kurių yra l÷tas ES struktūrin÷s paramos panaudojimas. Kita vertus, jei 
programos plano įvykdomumas nesiekia 80 proc., o kuris nors prioritetas tokioje programoje rodo 
aukštą įsisavinimo tempą, didesnį nei 95%, vis d÷lto reikia imtis tam tikrų veiksmų, kurie gal÷tų 
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paspartinti įsisavinimą, nes šiuo atveju reikia stengtis išnaudoti visas įmanomas galimybes spartinant 
įsisavinimą, net jei konkrečiame prioritete tai n÷ra būtina.  

Toliau pateikiamoje lentel÷je nurodoma, kada reik÷tų į nuokrypius nuo plano kritinio lygmens žvelgti 
kaip į kritinius. Be to, atkreiptinas d÷mesys, kad kiekviename prioritete reik÷tų ieškoti individualių 
priežasčių ir nebūtinai taikyti vienodas priemones. Gali būti, kad yra pasirašyta itin daug sutarčių, 
kurios tik pradedamos įgyvendinti. Tokiu atveju didelis nukrypimas nuo plano tur÷tų maž÷ti. Tad 
vertinant plano įgyvendinamumą būtina atsižvelgti ir į kitus aspektus, tokius kaip vertinamos paraiškos 
ar pasirašytos sutartys. 

 

Priemon ÷s kritinio plano atitikimas   

>95 % 80 %–95 % <80 % 

>95 %    

80 %–95 %    

Prioriteto 
kritinio plano 
atitikimas  

<80 %    

 

 Galimi įsisavinimo spartinimo veiksmai 

 Būtina imtis įsisavinimo spartinimo veiksmų 

 Būtina imtis įsisavinimo spartinimo veiksmų ir galimi perskirstymai 

 
Dar vienas aspektas, svarbus įvertinant kritinius nuokrypius, yra tai, kad būtina nustatyti priežastis, 
kod÷l susidaro atsilikimas. Nagrin÷jant šias priežastis galima būtų išskirti dvi grupes: priežastys iki 
sutarties pasirašymo ir priežastys po sutarties pasirašymo. 
 
Pirmuoju atveju, jei atsilikimas susidaro d÷l nepakankamų sutarčių kiekio, kuris ir užtikrintų Master 
plano vykdymą, kyla papildoma rizika, kad atsilikimas išliks ateinančiais laikotarpiais ir dar padid÷s. 
Pavyzdžiui, jei N metais sutarčių buvo pasirašoma 70 proc. sumos, kuri užtikrintų Master plano 
vykdymą, tokiu atveju gali susidaryti situacija, kad N + 1 metais nuokrypis nuo Master plano susidarytų 
10 proc., tačiau atotrūkis gali padid÷ti N + 2 metais, pavyzdžiui, 20 proc.  
 
Tam, kad būtų galima kiek tiksliau įvertinti šiuos nuokrypius, pasitelkti prognozavimo modelyje naudoti 
įsisavinimo faktoriai. Kadangi jie buvo apskaičiuoti ketvirčiais, o ne metiniais dydžiais, norint nustatyti 
nepasirašytų sutarčių poveikį įsisavinimui reikia taip pat įvertinti, kurį ketvirtį tos sutartys tur÷jo būti 
pasirašomos. Pavyzdžiui, buvo planuojama, kad sutartys VP1-1 SADM prioritete bus pasirašytos tam 
tikrai sumai pirmąjį N metų ketvirtį, tačiau d÷l vienos iš priemonių sutarčių buvo pasirašyta 90 proc. 
planuotos sumos, o likę 10 proc. buvo pasirašyti tik po metų, tai yra pirmąjį ketvirtį N + 1 metais. 
Žinoma, kad per einamuosius metus nuo sutarčių pasirašymo yra įsisavinama 23 proc. paramos, 
vadinasi, skirtumas, susidarysiantis per einamuosius metus d÷l 10 proc. nuokrypio nuo planuotų 
sutarčių bus lygus –2,3 proc. (–10 proc.*23 proc.) nuo planuotos įsisavinti sumos. Antraisiais metais 
tur÷tų susidaryti –5,1 proc. nuokrypis (žr. 68 lentelę), tačiau realiai jis bus mažesnis, jei tie 10 proc. 
nuo planuotų sutarčių bus pasirašyti N+1 metų pirmąjį ketvirtį. Tokiu atveju atotrūkis N + 1 metais bus 
–2,8 proc. (–5,1 + 2,3).  
 
Vadovaujantis tokiais principais galima nesud÷tingai įvertinti, kaip nepasirašytos sutartys paveiks visą 
procesą. Visų ketvirčių įsisavinimo ketvirčiai yra pateikti prieduose, tod÷l galima apskaičiuoti ir 
trumpesnius ar ilgesnius nuokrypius nuo planų, susidariusius d÷l v÷luojančių prisiimti įsipareigojimų. 
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69 lentel ÷. Galimi nuokrypiai nuo plano, atsižvelgiant į įsisavinimo faktorius 

  

Galimas nuokrypis 
nuo plano 

einamaisiais metais 
(%) 

Galimas nuokrypis 
nuo plano N + 1 

metais ( %) 

Galimas nuokrypis 
nuo plano N + 2 

metais ( %) 

 

Ketvirtis, 
kuriame buvo 
pasirašoma 
nepakankamai 
sutarčių I II III IV I II III IV I II III IV 

VP1-
1 SADM 23 8 3 0 51 56 50 39 23 30 35 41 
VP1-
2 ŠMM 22 9 2 0 34 34 30 23 31 40 45 44 
VP1-
3 ŠMM 22 9 2 0 34 34 30 23 31 40 45 44 
VP1-
4 VRM 22 9 2 0 34 34 30 23 31 40 45 44 
VP2-
1 ŠMM 20 9 1 0 56 51 42 29 18 32 47 59 
VP2-
1 ŪM 21 16 8 1 40 19 18 22 33 59 60 59 
VP2-
2 ŪM 21 16 8 1 40 19 18 22 33 59 60 59 
VP2-
3 IVPK 13 12 9 0 29 25 22 20 38 32 28 29 
VP2-
4 SM 26 20 16 3 57 50 38 37 17 30 43 53 
VP2-
4 ŪM 28 18 13 2 34 30 29 32 27 34 41 37 
VP2-
5 SM 13 11 6 3 22 19 17 11 31 27 26 23 
VP3-
1 AM 23 11 6 1 53 50 39 31 22 37 46 54 
VP3-
1 ŪM 27 16 11 2 34 36 33 33 35 35 35 35 
VP3-
1 VRM 21 11 2 0 44 41 38 29 27 35 43 47 
VP3-
2 SADM 25 15 2 0 39 38 40 32 35 43 48 46 
VP3-
2 SAM 17 9 4 1 37 35 32 25 27 31 34 36 
VP3-
2 ŠMM 20 9 1 0 56 51 42 29 18 32 47 59 
VP3-
3 AM 13 9 5 3 18 14 16 14 31 29 22 21 
VP3-
3 ŪM 28 18 13 2 34 30 29 32 27 34 41 37 

Antroji grup÷ priežasčių, kod÷l susidaro planų neatitikimai, gali būti įvardijama kaip nuokrypiai d÷l 
projektų įgyvendinimo problemų. Šiuo atveju poveikis atsiradusiems nuokrypiams tur÷tų būti labiau 
momentinis ir nepersiduodantis kitiems laikotarpiams. Vis d÷lto čia reik÷tų imtis konkrečių sprendimo 
būdų, pritaikytų individualioms problemoms, nes projekto eiga gali būti paveikiama, kitaip negu 
ankstesniais metais ilgiau nei planuota užtrukęs procesas iki sutarčių pasirašymo, kurio poveikį galima 
sumažinti tik spartinant naujų įsipareigojimų prisi÷mimą. 
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Kokie koreguojamieji veiksmai tur ÷tų būti taikomi, esant nukrypimams nuo ES fond ų l÷šų 
naudojimo plano? 
 
 
Tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms institucijoms turi būti žinoma ne tik galimos nukrypimų nuo 
planuojamų reikšmių ribos, bet ir veiksmų paketas, kuris gali būti panaudojamas atsiradus 
reikšmingiems nuokrypiams ar itin s÷kmingai įgyvendinant planus. 
 
Tokį veiksmų paketą gal÷tų sudaryti: 

• l÷šų perskirstymas tarp priemonių; 
• planuojamų reikšmių padidinimas ar sumažinimas; 
• l÷šų perskirstymas tarp prioritetų; 
• finansin÷s atsakingų darbuotojų motyvavimo priemon÷s; 
• kvalifikacijos vertinimas; 
• papildomų etatų įsteigimas; 
• esamos įsisavinimo administravimo sistemos pokyčiai (vertinimo proceso, reikalavimų 

paraiškoms ir kt.); 
• rezultatų viešinimas; 
• ir kt. 

 
Pirmiausia svarbu įvertinti, kada ir kokia dalimi nukrypimas atsiranda d÷l netinkamo planavimo, o 
kada – d÷l netinkamo plano vykdymo. Pirmuoju atveju reik÷tų peržiūr÷ti planus, juos atnaujinti. 
Antruoju reikia imtis įsisavinimo procesų peržiūros, žmogiškųjų išteklių motyvacijos ir kompetencijų 
didinimo. L÷šų perskirstymas būtų galimas esant abiems variantams. 
 
Jei nukrypimas n÷ra kritinis ir pagal planą įsisavinta pakankamai didel÷ suma, tiesioginių 
koreguojančių veiksmų imtis nereik÷tų, nes tai gal÷tų neigiamai paveikti visą sistemą. Tokiu atveju 
geriausia būtų naudoti priemones, kurios paspartintų įsisavinimo procesą, pavyzdžiui, projektų 
administravimo proceso pokyčiai. 
 
Pagrindin÷ priemon÷, kuri gali būti naudojama esant didesniems nukrypimams nuo planuojamų 
reikšmių, yra l÷šų perskirstymas. Jis gali būti dviejų lygių: tarp priemonių ir tarp prioritetų ir (arba) 
programų.  
 
Pirmuoju atveju, kai l÷šos perskirstomos tarp priemonių, l÷šos liktų tame pačiame prioritete ir tarpin÷je 
institucijoje. Tai reikštų, kad būtų sugaištama mažiau laiko teisiniam tokio l÷šų padalijimo patvirtinimui, 
nes norint keisti l÷šų apimtis skirtingiems prioritetams reikalingas Europos Komisijos pritarimas, o tokie 
suderinimai gana ilgai užtrunka. Pažym÷tina, kad l÷šoms likus toje pačioje institucijoje nebūtų stiprios 
neigiamos reakcijos d÷l atimamų l÷šų.  
 
Kraštutinis variantas būtų l÷šų perskirstymas tarp prioritetų. Jį galima būtų taikyti tik tuo atveju, jei 
nebūtų galima ES struktūrin÷s paramos l÷šų perskirstyti tarp priemonių tame pačiame prioritete. 
Pavyzdžiui, visos tam tikro prioriteto priemon÷s būtų l÷tai įsisavinamos arba papildomas paramos 
skyrimas tam tikrai priemonei negal÷tų užtikrinti pakankamo rezultato d÷l to, kad n÷ra rezervinių 
projektų ar nepakankamas pareišk÷jų skaičius papildomai sumai panaudoti. 
 
Atliekant perskirstymą tarp prioritetų būtina tinkamai įvertinti tai, kad rezultatas po šių perskirstymų gali 
būti pasiektas tik per ilgą laiką. Tod÷l tokie perskirstymai gali būti atliekami tik prieš kurį laiką nustačius 
realią N + 2 taisykl÷s pažeidimo riziką. Kita vertus, kiek greitesnis įsisavinimas po tokio perskirstymo 
būtų įmanomas, jei į vieną prioritetą iš kito pervestos l÷šų būtų panaudojamos rezerviniams 
projektams, nes tokiu atveju nereik÷tų kurti naujų priemonių, o tai dar labiau užgaišintų perskirstytų 
l÷šų įsisavinimą.  
 
Tam, kad būtų galima įvertinti, koks bus perskirstymo poveikis, reik÷tų atskirti du perskirstytų l÷šų 
panaudojimo etapus: nuo l÷šų perskirstymo sprendimo pri÷mimo iki konkurso paskelbimo, ir nuo 
konkurso paskelbimo iki realiai įsisavinamų l÷šų.  
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Itin sud÷tingas pirmojo etapo įvertinimas, nes šiuo atveju negalima tiksliai nurodyti, kiek užtruks 
pasirengimas skelbti naujus kvietimus. Taip yra tod÷l, kad šis etapas labai skiriasi ne skirtingose 
institucijose, bet ir tų pačių institucijų kuruojamose priemon÷se. Tod÷l šiuo atveju reik÷tų įvertinti ne tik 
tarpin÷s institucijos specifiką, bet ir pačių priemonių skirtumus. Vadovaujančioji institucija prieš 
teikdama siūlymus perskirstyti turi būti su tarpine institucija detaliai aptarusi, kur perskirstomos l÷šos 
bus panaudotos ir atsisakyti siūlymų l÷šas perskirstyti toms institucijoms, kurios neturi išankstin÷s 
aiškios nuomon÷s d÷l papildomų l÷šų panaudojimo. 
 
Paskelbus kvietimus l÷šų įsisavinimas taip pat būtų skirtingas. Lentel÷je pateikiami akumuliuoti 
procentiniai faktorių dydžiai, kuriuose sujungti sutarčių pasirašymo ir l÷šų įsisavinimo faktoriai. 
Pavyzdžiui, jei papildomos l÷šos 2010 metų ketvirtąjį ketvirtį buvo skirtos VP1-1 SADM, tai 2013 metų 
pabaigoje bus panaudota 88 proc. šios sumos. Atlikus analogišką perskirstymą į VP1-2 ŠMM būtų 
panaudota tik 76 proc.  perskirstytų l÷šų. 
 

70 lentel ÷. Panaudojama ES strukt ūrin ÷s paramos dalis ketvir čiais nuo kvietimo paskelbimo 

ES strukt ūrin ÷s paramos įsisavinimas nuo kvietimo paskelbimo (%) 
Ketvirtis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

VP1-1 SADM K 0 0 0 1 4 10 23 39 53 63 73 81 88 93 96 98 98 99 100 100 100 

VP1-1 SADM V 0 0 0 1 4 10 23 39 53 63 73 81 88 93 96 98 98 99 100 100 100 

VP1-2 ŠMM K 0 0 0 0 3 10 20 24 33 44 56 67 76 83 87 92 95 99 100 100 100 

VP1-2 ŠMM V 0 0 0 1 3 10 19 25 32 43 55 66 76 82 87 91 95 98 100 100 100 

VP1-3 ŠMM K 0 0 0 0 3 10 20 24 33 44 56 67 76 83 87 92 95 99 100 100 100 

VP1-3 ŠMM V 0 0 0 1 3 10 19 25 32 43 55 66 76 82 87 91 95 98 100 100 100 

VP1-4 VRM R 0 0 0 1 3 10 19 25 32 43 55 66 76 82 87 91 95 98 100 100 100 

VP1-4 VRM V 0 0 0 1 3 10 19 25 32 43 55 66 76 82 87 91 95 98 100 100 100 

VP2-1 ŠMM V 0 0 0 2 9 18 29 43 58 74 85 90 92 94 96 99 100 100 100 100 100 

VP2-1 ŪM K 0 0 0 1 4 10 16 21 24 30 45 66 80 87 93 94 96 98 99 100 100 

VP2-1 ŪM V 0 0 0 2 6 13 19 23 27 35 53 74 85 91 94 95 97 98 100 100 100 

VP2-2 ŪM K 0 0 0 1 4 10 16 21 24 30 45 66 80 87 93 94 96 98 99 100 100 

VP2-2 ŪM V 0 0 0 2 6 13 19 23 27 35 53 74 85 91 94 95 97 98 100 100 100 

VP2-2 ŪM VD 0 0 0 2 6 13 19 23 27 35 53 74 85 91 94 95 97 98 100 100 100 

VP2-3 IVPK K 0 0 0 0 4 9 12 16 24 32 38 44 52 62 72 81 87 92 97 99 100 

VP2-3 IVPK R 0 0 0 1 6 11 14 19 27 35 41 48 56 67 77 85 90 95 98 100 100 

VP2-3 IVPK V 0 0 0 1 6 11 14 19 27 35 41 48 56 67 77 85 90 95 98 100 100 

VP2-4 SM R 0 1 5 13 19 27 39 53 68 81 91 96 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

VP2-4 SM V 0 1 5 13 19 27 39 53 68 81 91 96 99 100 100 100 100 100 100 100 100 

VP2-4 ŪM K 0 0 0 1 7 14 21 30 36 44 53 64 74 81 84 89 93 99 99 100 100 

VP2-4 ŪM V 0 0 0 3 10 17 25 33 40 48 58 69 78 83 87 91 96 100 100 100 100 

VP2-5 SM V 0 1 3 6 10 13 16 22 29 34 39 47 56 65 73 82 91 98 100 100 100 

VP3-1 AM K 0 0 0 0 2 6 12 22 32 45 60 75 85 91 97 98 99 100 100 100 100 

VP3-1 AM R 0 0 0 2 7 13 23 33 47 62 75 85 92 96 98 99 100 100 100 100 100 

VP3-1 AM V 0 0 0 2 7 13 23 33 47 62 75 85 92 96 98 99 100 100 100 100 100 

VP3-1 ŪM K 0 0 0 0 3 10 17 26 35 44 52 61 70 78 87 95 100 100 100 100 100 

VP3-1 ŪM R 0 0 1 4 9 16 24 33 41 50 59 67 76 85 92 97 99 100 100 100 100 

VP3-1 ŪM V 0 0 1 4 9 16 24 33 41 50 59 67 76 85 92 97 99 100 100 100 100 

VP3-1 VRM R 0 0 0 1 4 11 19 27 38 50 61 72 80 85 90 93 96 97 99 100 100 

VP3-2 SADM R 0 0 0 3 12 22 31 40 50 62 74 86 94 98 99 100 100 100 100 100 100 

VP3-2 SADM V 0 0 0 3 12 22 31 40 50 62 74 86 94 98 99 100 100 100 100 100 100 

VP3-2 SAM K 0 0 0 0 1 4 10 17 26 35 45 54 62 69 76 81 86 90 95 99 100 

VP3-2 SAM R 0 0 0 1 4 9 16 24 33 42 51 60 67 74 79 84 89 94 97 99 100 

VP3-2 SAM V 0 0 0 1 4 9 16 24 33 42 51 60 67 74 79 84 89 94 97 99 100 

VP3-2 ŠMM K 0 0 0 0 0 2 9 19 29 43 60 75 87 90 92 94 96 99 100 100 100 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

120 
 

ES strukt ūrin ÷s paramos įsisavinimas nuo kvietimo paskelbimo (%) 
Ketvirtis 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
VP3-2 ŠMM R 0 0 0 2 8 17 28 41 57 72 84 90 92 93 96 98 100 100 100 100 100 

VP3-2 ŠMM V 0 0 0 2 8 17 28 41 57 72 84 90 92 93 96 98 100 100 100 100 100 

VP3-3 AM V 0 0 1 3 5 9 13 17 21 24 31 37 44 53 63 72 81 91 99 100 100 

VP3-3 SM V 0 0 1 6 13 18 27 38 51 66 78 88 94 98 99 100 100 100 100 100 100 

VP3-3 ŪM K 0 0 0 0 3 12 18 28 35 42 49 61 72 81 83 88 91 99 100 100 100 

VP3-3 ŪM R 0 0 1 5 11 17 25 33 40 48 59 69 77 82 86 91 96 98 99 100 100 

VP3-3 ŪM V 0 0 1 5 11 17 25 33 40 48 59 69 77 82 86 91 96 98 99 100 100 
 
Pažym÷tina, kad esminis skirtumas atsirastų ne d÷l sprendimo perskirstymus atlikti tarp priemonių / 
prioritetų, bet pri÷mus sprendimą, ar panaudotas l÷šas skirti rezerviniams projektams, ar skelbti 
naujas priemones. Pirmu atveju laiko atžvilgiu įsisavinimas vyktų maždaug 2–4 ketvirčiais greičiau, 
nes nuo kvietimo iki sutarties būtų sutaupoma laiko. Tuomet galima būtų vadovautis ne sujungtais 
faktoriais, bet paprastais įsisavinimo faktoriais, pateiktais ataskaitos prieduose. 
 
Taip pat svarbus klausimas yra perskirstomo ES struktūrin÷s paramos l÷šų dydžio nustatymas. Tai 
darant tur÷tų būti atsižvelgiama į du parametrus. Pirmasis – numatomas dydis, kuriuo faktinis 
įgyvendinimas būtų mažesnis nei suplanuotas. Antrasis parametras – prioriteto ar priemon÷s, į kurią 
būtų pervedama dalis l÷šų, būsimas įsisavinimas arba geb÷jimas panaudoti šias l÷šas. Saugiausias 
variantas yra iš atitinkamo prioriteto atimti tą l÷šų sumą, kuria numatoma neįvykdyti N + 2 taisykl÷s 
reikalavimų ir taip apsisaugoti nuo būtinyb÷s grąžinti neįsisavintą dalį l÷šų. Be abejo, išlieka tikimyb÷, 
kad einamuoju laikotarpiu planuota suma, kuri liks neįsisavinta, realyb÷je gali skirtis. Tod÷l net ir 
sumažinus l÷šas liktų tikimyb÷, jog N + 2 taisykl÷ bus pažeista. Įmanomas ir priešingas variantas, 
kuomet prioritete, kuriame sumažintas finansavimas, pritrūks l÷šų. 
 
Vadinasi, nors l÷šų perskirstymas pagal tai, kiek jų gresia likti neįsisavintų yra logiškas ir pagrįstas, 
tačiau būtina įvertinti ir galimus pačios sistemos pokyčius po perskirstymo, tod÷l realus perskirstomas 
dydis tur÷tų būti koreguojamas pagal ekspertinius vertinimus. 
 
Kita vertus, prioritetai negali įsisavinti neribotos sumos, tod÷l čia taip pat išryšk÷ja tam tikras 
apribojimas, kad suma, kuri numatoma papildomai įsisavinti prioritete ar prioritetuose, į kurios 
pervedamos l÷šos, turi būti ne mažesn÷ kaip pervedama suma. Priešingu atveju dalis l÷šų liktų 
neįsisavinta, nors prioritete, iš kurio yra pervedama, tikimyb÷ paspartinti įsisavinimą ir sunaudoti dalį 
l÷šų būtų didesn÷. Atsižvelgiant į tai perskirstomos sumos turi būti nustatomos pagal tuos prioritetus, į 
kuriuos jos yra pervedamos. Jei gaunamas atvirkštinis variantas, kuomet tam tikri prioritetai gali 
įsisavinti daugiau nei konkrečiam prioritetui liktų neįsisavinta pagal N + 2 taisykl÷s reikalavimus, tai 
tokiu atveju perskirstymo dydis turi būti nustatomas pagal neįsisavintą dalį. 
 
Grafiškai pavaizduota l÷šų perskirstymo schema rodo, jog pri÷mus sprendimą perskirstyti l÷šas, 
atitikimas tarp to, kiek l÷šų viename prioritete bus įsisavinta, ir to, kiek kitas prioritetas gali įsisavinti, 
yra menkai tik÷tinas. Tod÷l reik÷tų remtis mažesniu numatomu dydžiu. Tai būtų mažesn÷ intervencija į 
visą ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo sistemą, tod÷l tur÷tų sukelti mažiau nepageidaujamų 
reiškinių. 
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Motyvacin÷s (taip pat finansin÷s) priemon÷s gal÷tų prisid÷ti prie veiksmingesn÷s steb÷senos 
sistemos. Vienas iš įsisavinimui darančių įtaką elementų yra ES paramos administravimo sistemos 
darbuotojų bei institucijų kvalifikacija ir motyvacija, tod÷l priemon÷s šia kryptimi gal÷tų spartinti 
procesą. Šiuo atveju premijavimo sistemą galima būtų taikyti atsižvelgiant į aukštus planų 
įgyvendinimo rodiklius pagal tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų administruojamus prioritetus. 
Pažym÷tina, kad vadovaujančioji institucija gal÷tų skirti papildomų l÷šų iš techninei paramai skirtų 
fondų. Tai leistų institucijų vadovams lanksčiau panaudoti papildomas l÷šas ir taip pasiekti geriausią 
poveikį. Pavyzdžiui, papildomai skirtos l÷šos gal÷tų būti naudojamos ne tiesiogin÷ms išmokoms 
darbuotojams, bet investicijoms į žmogiškąjį kapitalą, tarkime, papildomų mokymų kvalifikacijos 
k÷limui organizavimas, komandiruot÷s į mokymus užsienio šalyse. 

Taikant motyvavimo sistemą būtina įvertinti, ar tam tikrose institucijose esantys nuokrypiai nuo 
planuojamų dydžių yra tiesiogiai susiję su pačių institucijų darbo efektyvumu. Pavyzdžiui, l÷šos, skirtos 
tam tikram sektoriui, yra neįsisavinamos d÷l tame sektoriuje vykstančių reorganizacinių procesų. Be 
abejo, tokie procesai negali būti paveikiami tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų, tod÷l 
neskirti šioms institucijomis papildomų l÷šų, d÷l planų neįgyvendinimo būtų nevisai korektiška. 

Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų darbuotojų kvalifikacijos vertinimas taip pat gal÷tų skatinti 
didesnę motyvaciją. Be to, tai pad÷tų atitinkamų institucijų vadovams nustatyti darbuotojų privalumus ir 
trūkumus, palengvintų gerosios praktikos sklaidą. Tai tur÷tų būti vykdoma ne vadovaujančiosios, bet 
tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų vadovaujančių asmenų. Pati vertinimo forma taip pat gali 
varijuoti. Tačiau manome, kad efektyviausia būtų vykdyti pusmetinius ir metinius pokalbius su 
darbuotojais. Be abejo, sunkumų gali kilti tose institucijose, kuriose darbuotojų itin daug, tačiau į 
vertinimo procesą įtraukus ne tik skyrių vadovus, bet ir jų pavaduotojus ar itin patyrusius darbuotojus, 
ši problema būtų išspręsta.  

Dar vienas svarbus aspektas yra ne tik žmogiškųjų išteklių kvalifikuotumas ir motyvacija, bet ir jų 
pakankamumas. Dažnai gali susidaryti situacija, kuomet einamieji darbai užgožia strateginius darbus, 
susijusius su planų įvykdomumo steb÷sena. D÷l to steb÷sena nustumiama į šalį ir daugiausia d÷mesio 
skiriama tik einamiesiems darbams. Kad būtų galima išvengti tokios pad÷ties, būtina tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų vadovams kartu su vadovaujančiąja institucija įvertinti, ar pakanka 
žmogiškųjų išteklių, kokybiškai vykdyti visas ne tik administravimo, bet ir steb÷senos funkcijas. 

37 paveikslas. Galimo perskirstymo apim čių nustatymas 
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Kitas svarbus aspektas, susijęs su institucijomis ir ištekliais, – informacijos apie įsisavinimo rezultatus 
viešinimas. Kaip buvo nurodyta Latvijos vadovaujančiosios institucijos atstovų, šioje šalyje viešumas 
padeda siekti geresnių rezultatų. Lietuvoje šiuo atveju žiniasklaidos dažnai eskaluojami ES 
struktūrin÷s paramos įsisavinimo klausimai, tačiau dažniausiai tik nurodant, kiek kokia ministerija 
atsilieka nuo suplanuotų reikšmių. Tod÷l kryptingi viešinimo veiksmai tur÷tų pad÷ti sukurti objektyvesnį 
vaizdą visuomen÷je, ir kartu atitinkamų ministerijų atsakingus asmenis skatinti patiems rodyti 
iniciatyvas, susijusias su spartesniu ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimu. 

Be abejo, atlikus tam tikrus ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemos elementų pokyčius būtų 
galima paspartinti įsisavinimo procesą ir kartu padidinti įsisavinimo planų atitikimą. Pavyzdžiui, šiuo 
metu grąžintinoms sumoms tur÷tų būti taikomos vienodos procedūros, neatsižvelgiant į tai ar 
grąžinama keli centai, ar keli milijonai litų. D÷l to atsisakius mažareikšmių grąžinamų sumų, 
pavyzdžiui, iki 10 Lt, būtų veiksmingesnis administravimas, mažesn÷ tikimyb÷ strigti vykdymo 
procesui. Tą patį galima pasakyti ir apie procedūras iki sutarties pasirašymo. Tai reiškia, kad 
nepriklausomai nuo projekto dydžio ir prašomos sumos procedūros tur÷tų būti vienodos. Pavyzdžiui, 
jei projekto vert÷ yra keliasdešimt tūkstančių įmonei, kuri nori tam tikrais mokymais kelti savo 
darbuotojų kvalifikaciją, šiam projektui įvertinti naudojamos tokios pačios procedūros kaip ir projektui, 
kuriuo siekiama pastatyti keliasdešimties milijonų vert÷s infrastruktūros objektą. Be abejo, didel÷ 
tikimyb÷, kad mažesn÷s vert÷s projektų bus daug daugiau, tod÷l vykdant vienodas tokių projektų 
vertinimo procedūras prireikia gerokai daugiau žmogiškųjų išteklių ir laiko sąnaudų. Atsižvelgiant į tai, 
kad su mažesn÷mis vert÷mis yra susijusios ir mažesn÷s rizikos galima taikyti paprastesnes 
procedūras, reikalauti paprastesn÷s dokumentacijos. 

Kiti galimi veiksmai, kurių reik÷tų imtis ne tik kaip veiksmų, siekiant išvengti N + 2 taisykl÷s rizikos, jei 
nesilaikoma planų, bet ir kaip galimos prevencijos priemonių, pateikiami atsakant į klausimą Nr. 7.  
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Klausimas Nr. 6 
 
 
Kokios priežastys l ÷m÷ atsilikim ą nuo ES fond ų l÷šų naudojimo plano labiausiai 
atsiliekan čiuose prioritetuose? Kokie pagrindiniai rizikos vei ksniai gali lemti ES fond ų l÷šų 
naudojimo plano ne įvykdym ą ir sukelia rizik ą pažeisti N + 2 / N + 3 taisykl ę 2011–2015 m.? 
 
 
Prieš pradedant atsakyti į klausimą Nr. 6 reik÷tų apsibr÷žti, kurių prioritetų ES struktūrin÷s paramos 
l÷šų įsisavinimas gerokai atsilieka nuo suplanuotų apimčių ir reikalauja gilesn÷s analiz÷s. Nagrin÷jant 
įsisavintas sumas iki 2010 metų pabaigos pagal fondus ir programas susidaro gana geras įspūdis. 
VP1 programoje yra įsisavinta 80 proc. kritinio plano lygmens ir 77 proc. siektino plano lygmens 
apimčių. Toks nukrypimas nuo plano, nors ir yra svarbus, didesn÷s rizikos N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinimui nekelia. Pirmiausia tai t÷ra antrieji metai, kuomet l÷šos yra faktiškai deklaruojamos 
(2008 metais deklaruotos sumos buvo nereikšmingos), tod÷l tokie nukrypimai nuo planų gal÷jo 
atsirasti ir d÷l programos vykdymo įsib÷g÷jimo, ir d÷l planavimo sud÷tingumo, kuomet sunkiai 
numatoma būsima faktin÷ įsisavinimo pad÷tis. Tačiau pažym÷tina, kad pakankamą plano vykdymą 
l÷m÷ daugiausia VP1-1 prioriteto ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimas, nes kitose šioje 
programoje esančiuose prioritetuose l÷šų įsisavinimo sparta yra itin maža 20–45 proc. (išskyrus VP1-
5) planuotos panaudoti struktūrin÷s paramos. D÷l to reik÷s apžvelgti visus šiuos prioritetus ir juose 
kylančias problemas, kurios l÷tina įsisavinimą. 
 
VP2 programos įsisavinimas yra itin geras – 104 proc. kritinio ir 86 proc. siektino plano lygmens 
(ERPF atitinkamai 104 proc. ir 86 proc., o SF 102 proc. ir 96 proc.). Kaip ir VP1, šiame prioritete itin 
sparčiai ES struktūrin÷s paramos l÷šas įsisavina viena ministerija – SM. Tai ir lemia visos programos 
planų įvykdomumą tiek ERPF, tiek SF atžvilgiu. Taip pat pažym÷tina, kad neblogi įsisavinimo rodikliai 
yra VP2-2 ŪM ir VP2-3 IVPK. VP2-2 sparčiai įsisavinamos l÷šos daugiausia d÷l finansų inžinerijos 
priemonių, tod÷l šį prioritetą patartina vertinti atsargiai. Pirmiausia pakankamas planų įgyvendinimas 
vykdant finansų inžineriją dar neužtikrina tokio pat spartaus ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
panaudojimo ir ateityje. Be to, sunkumų gali kilti ir d÷l pačių finansų inžinerijos priemonių, jei fonduose 
nebus pakankamos l÷šų apyvartos. VP2-3 l÷šų panaudojimas yra šiek tiek l÷tesnis, tačiau rizikų jame 
įžvelgiama mažiau. Pirmiausia d÷l savo specifikos šie projektai l÷čiau įsib÷g÷ja. IVPK planuoja, kad 
kiekvienas projektas per pirmuosius metus įsisavins 10 proc., per antruosius – 30 proc., o per 
trečiuosius – 60 proc. skirtų l÷šų. Tod÷l tik÷tina, kad įsib÷g÷jus projektams v÷lesniais metais planų 
įvykdomumas bus pakankamai geras. Be to, d÷l poreikio sukurti naują priemonę ir tod÷l perskirsčius 
l÷šas kitose priemon÷se darbas smarkiai sul÷t÷jo, nes nebuvo aišku, kiek kuriai priemonei bus 
skiriama l÷šų. Vis d÷lto ši problema netur÷tų pasikartoti, tad, ateityje nenumatoma įsisavinimo l÷t÷jimo 
d÷l panašių problemų. Žinoma, jei v÷luojama d÷l to, kad ilgai nebuvo apsisprendžiama d÷l 
finansavimo prioritetų ir priemonių tikslingumo, tik÷tina, kad įsisavinimo tempai kurį laiką atsiliks nuo 
planuojamų reikšmių. Tačiau žemas kritinio plano įgyvendinimas kitose VP2 prioritetuose nurodo, jog 
l÷to įsisavinimo priežastys turi būti apžvelgiamos išsamiau. Tarp tokių prioritetų min÷tini: VP2-1 ŠMM 
(24 proc. kritinio plano lygmens), VP2-1 ŪM (28 proc.), VP2-4 ŪM (37 proc.) ir VP2-6 FM(TI) 
(51 proc.). 
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71 lentel ÷. Master plano įvykdomumas 

Prioritetas / 
programa 

Fondas Institucija Įsisavinta iki 
2010 m. 
gruodžio 
31 d.  

(tūkst. Lt) 

Kritinis 
plano 
lygmuo 
2008–
2010 m. 
(tūkst. Lt)  

Siektinas 
plano lygmuo 
2008–2010 m. 
(tūkst. Lt) 

Kritinio 
plano 
vykdom-
umas (%) 

Siektino 
plano 
vykdo-
mumas 
(%) 

VP1-1 ESF SADM 501.210 328.731 357.565 152% 140% 

VP1-2 ESF ŠMM 46.655 235.757 238.300 20 % 20 % 

VP1-3 ESF ŠMM 30.240 109.253 111.604 28 % 27 % 

VP1-4 ESF VRM 47.156 105.840 105.840 45 % 45 % 

VP1-5 ESF FM (TI) 16.539 18.819 23.395 88 % 71 % 

VP1 ESF   641.800 798.400 836.704 80 % 77 % 

VP2-1 ERPF ŠMM 64.118 263.628 265.820 24 % 24 % 

VP2-1 ERPF ŪM 63.047 225.014 225.014 28 % 28 % 

VP2-2 ERPF ŪM 1.175.805 1.130.735 1.462.238 104 % 80 % 

VP2-3 ERPF IVPK 121.482 173.953 191.349 70 % 63 % 

VP2-4 ERPF SM 959.179 409.869 536.839 234 % 179 % 

VP2-4 ERPF ŪM 49.892 133.367 293.160 37 % 17 % 

VP2-5 SF SM 989.283 949.997 998.144 104 % 99 % 

VP2-6 SF FM (TI) 19.879 39.158 51.591 51 % 39 % 

VP2     3.442.685 3.325.721 4.024.155 104 % 86 % 

VP2 ERPF   2.433.523 2.336.566 2.974.420 104 % 82 % 

VP2 SF   1.009.162 989.155 1.049.735 102 % 96 % 

VP3-1 ERPF AM 520.510 594.758 597.842 88 % 87 % 

VP3-1 ERPF ŪM 180.988 210.721 232.037 86 % 78 % 

VP3-1 ERPF VRM 95.424 287.753 349.266 33 % 27 % 

VP3-2 ERPF SADM 103.332 80.802 96.800 128 % 107 % 

VP3-2 ERPF SAM 161.709 211.284 284.940 77 % 57 % 

VP3-2 ERPF ŠMM 88.815 186.080 186.172 48 % 48 % 

VP3-3 SF AM 498.318 693.705 696.853 72 % 72 % 

VP3-3 SF ŪM 467.073 291.713 700.009 160 % 67 % 

VP3-3 SF SM 0 93 131 0 % 0 % 

VP3-4 SF FM (TI) 17.489 39.158 51.591 45 % 34 % 

VP3     2.133.659 2.596.067 3.195.641 82 % 67 % 

VP3 ERPF   1.150.779 1.571.398 1.747.057 73 % 66 % 

VP3 SF   982.880 1.024.669 1.448.584 96 % 68 % 

VP4-1 ESF FM (TI) 62.847 86.369 107.369 73 % 59 % 
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Nors VP3 savo kritinį ir siektiną plano lygius atitinka kiek mažiau nei VP2 (atitinkamai 82 proc. ir 
67 proc.), tačiau nagrin÷jant prioritetų lygmeniu įsisavinimas VP3 programoje neatrodo prastesnis. 
Prioritetai, į kuriuos reik÷tų atkreipti d÷mesį, yra VP3-1 VRM (įsisavinta 33 proc.  kritinio plano lygmens 
l÷šų), VP3-2 ŠMM (48 proc.), VP3-3 SM (0 proc.) ir VP3-4 FM(TI) (45 proc.).  
 
ES fondų l÷šų naudojimo plano labiausiai atsiliekančių prioritetų l÷to įsisavinimo priežastis 
nagrin÷sime pagal atsakingas institucijas išskirdami, kuriame įsisavinimo proceso etape įžvelgiame 
didžiausias rizikas. 
 
Prioritetų, kuruojamų ŠMM ir labiausiai neatitinkančių įsisavinimo planų, yra visose trijose programose. 
VP1-2 ir VP1-3 2010 metų pabaigoje buvo įsisavinta atitinkamai tik 20 proc.  ir 28 proc.  suplanuotų 
kritiniame plano lygmenyje l÷šų. Kaip viena pagrindinių l÷tesnio įsisavinimo priežasčių interviu su 
ŠMM atstovais metu buvo įvardyta tai, kad šiuose prioritetuose yra itin daug priemonių, palyginti su 
kitų institucijų kuruojamais prioritetais. www.esparama.lt duomenimis, VP1-2 sudaro 20 priemonių, o 
VP1-3 – 11 priemonių. Kadangi yra daug priemonių ir projektams skiriamos palyginti nedidel÷s l÷šų 
sumos, visas procesas ilgai užtrunka, nes reikia nemažai laiko ir žmogiškųjų išteklių. Be to, l÷tą 
įsisavinimą lemia ir pati projektų specifika. VP1-2 projektai yra išskaidyti į du etapus. Pirmajame etape 
yra kuriamos mokymo programos ir metodikos. Tai laikui imlus etapas, tačiau jis nereikalauja itin 
didelių finansinių išteklių. Antrajame etape jau taikomi įvairūs mokymai ir programos, tod÷l šis etapas 
yra priešingas pirmajam – reikalauja nedaug laiko, bet gana daug finansinių išteklių. D÷l tokios 
projektų specifikos l÷šų įsisavinimas itin l÷tai įsib÷g÷ja. Tod÷l tik÷tina, kad ateityje įsisavinimas bus 
pakankamai spartus. Vis d÷lto pasibaigus pirmajam projektų etapui, antrojo dokumentacija tur÷tų būti 
rengiama iš naujo, nes būtų skelbiami  nauji konkursai, tod÷l atsiranda gana didel÷ rizika l÷šų 
neįsisavinti laiku. Rekomenduojame šias nuostatas peržiūr÷ti ir supaprastinti tokią tvarką. Patartina 
projektus tęsti atnaujinant sutartis. Dar viena galima priežastis dideliems nukrypimams nuo planų yra 
tai, kad VP1 programoje esančiuose ŠMM prioritetuose konkursin÷s priemon÷s yra tęstin÷s. Tai 
reiškia, kad šioms priemon÷ms teikti paraiškas leidžiama iki 2012 metų pabaigos. Tai ne tik sul÷tina 
dabartinį įsisavinimą, bet ir kelia nemenkas rizikas, kad iki 2015 metų pabaigos pritrūks laiko. Jei 
didesn÷ dalis paraiškų būtų gautos prieš pat pasibaigiant teikimo terminui (o tai visai tik÷tina), būtų 
rizikos ne tik d÷l užsitęsiančių projektų, bet ir d÷l itin užtrunkančių paraiškų vertinimo, esant didel÷ms 
jų apimtims. Be to, lieka rizika, kad gali neatsirasti pakankamai paraiškų paramai gauti. Schemoje 
pateikiamas visas ES struktūrin÷s paramos procesas nuo konkursų skelbimo iki projekto vykdymo. 
Raudoni etapai nurodo problemines sritis. 
 

38 paveikslas. ŠMM ESF įsisavinimo procesas 

 
 
Iš ERPF finansuojami ŠMM prioritetai pagal savo specifiką akivaizdžiai skiriasi nuo prioritetų, 
finansuojamų iš ESF. VP2-1 ir VP3-2 esantys ŠMM projektai yra daugiausia inžineriniai, VP2 
programos projektai yra mokslų technologijų sl÷niai, o VP3 – švietimo įstaigų renovavimas ir 
modernizavimas. Kadangi projektai, esantys VP2 programoje, yra itin stambūs, jų įgyvendinimas ilgai 
trunka, tod÷l l÷šų įsisavinimas gali būti l÷tesnis. Vis d÷lto pagrindin÷s rizikos kyla d÷l teismų, susijusių 
su viešaisiais pirkimais, nes jie dar labiau užtęsia projektus. Tačiau pažym÷tina, kad šiame prioritete 
netur÷tų pritrūkti norinčiųjų panaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šas, ir tai gali būti įvardyta kaip rizika 
VP1 programoje esantiems ŠMM prioritetams. VP3-2 projektai yra gerokai smulkesni, ir juose netur÷tų 
kilti didel÷s rizikos d÷l teisminių procesų. Nors šis prioritetas ir vykdomas greičiausiai tarp visų ŠMM 
prioritetų, tačiau jo planas 2010 metų pabaigoje buvo įgyvendintas tik 48 proc.  
 

39 paveikslas. ŠMM ERPF įsisavinimo procesas 
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L÷to šios ministerijos ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo ir didelio planų neatitikimo priežastys buvo 
įvardytos ir per susitikimus su įgyvendinančiųjų institucijų atstovais. ESFA, kuri susiduria su iš ESF 
finansuojamais ŠMM prioritetais, nurod÷, kad atsilikimas nuo planų yra labai tik÷tinas, nes projektuose 
n÷ra tarpinių rezultatų ir visos l÷šos bus įsisavinamos tik projektų pabaigoje. Tačiau pagrindin÷ 
problema, d÷l kurios stringa planų įgyvendinimas, yra itin l÷ti procesai pačioje ministerijoje, ypač 
v÷lavęs konkursų rengimas. Procesų l÷tumas tam tikra dalimi priklauso nuo žmogiškojo kapitalo 
kompetencijų ir savybių, tačiau atkreiptinas d÷mesys, kad didelis priemonių ir kvietimų skaičius 
sunkina privalomų dokumentacijos rengimo procedūrų vykdymą.  

 
Kita tarpin÷ institucija, kurios prioritetai gerokai atsilieka nuo planuojamų dydžių, yra VRM. Jai 
priklausantys VP1-4 ir VP3-1 2010 metų pabaigoje buvo įsisavinę atitinkamai po 45 proc. ir 33 proc.  
kritinio plano lygmens l÷šų, bei 45 proc.  ir 27 proc.  siektino plano lygmens l÷šų. VP1-4, finansuojamo 
iš ESF, šiuo metu skirto finansavimo yra apie 70 proc.  nuo visos paramos sumos šiam prioritetui. 
Pažym÷tina, kad tai daug geresnis rodiklis nei prieš tai aptartos ŠMM VP1 prioritetų, kuriuose skirtas 
finansavimas sudaro apie 40 proc.,  bendros sumos. Be to, VRM interviu metu nebuvo nurodyta, kad 
yra susiduriama su smulkių projektų problema d÷l didelių darbo apimčių, nors VP1-4 projektui 
prašomos paramos vert÷ yra gerokai mažesn÷ negu ŠMM VP1 prioritetuose. Be abejo, ir pati parama 
VRM yra gerokai mažesn÷, tod÷l negalima priskirti tų pačių l÷tesnio ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo priežasčių. Patys projektai šiame prioritete n÷ra itin problemiški. Regioninio planavimo 
projektai itin paprasti – viena veikla ir vienas rezultatas. Kiek sud÷tingesni yra valstyb÷s planavimo 
projektai, nes jie pagal savo specifiką panašūs į ŠMM projektus – daugiausia l÷šų tur÷tų būti 
įsisavinama tik projektų vykdymo pabaigoje. Tod÷l tik÷tina, kad šiuo metu l÷tas įsib÷g÷jimas bus 
kompensuotas ateinančiaisiais metais. 
 
Svarbiausia priežastis, kod÷l VP1-4 paramos įsisavinimas atsilieka nuo suplanuotų dydžių, tai, kad itin 
ilgai užtruko teisinių dokumentų derinimas tarp VRM ir ESFA teisininkų. Tai, beje, pasakytina ir apie 
CPVA teisininkus VP3-1 prioritete. Tod÷l užsitęs÷ etapas tarp sprendimo pri÷mimo ir sutarties 
pasirašymo, o kartu ir visas l÷šų įsisavinimo procesas. Tačiau ši problema n÷ra sistemin÷, tod÷l 
suderinus dokumentų turinį ir formas ateityje kilti nebetur÷tų panašių kliūčių. Be to, šiuo metu VP1 
programoje yra prad÷tos taikyti dvišal÷s sutartys. Paprastai tokių sutarčių pasirašymas sutaupo laiko 
tarp sprendimo pri÷mimo d÷l finansavimo ir sutarties pasirašymo, tod÷l tik÷tina, kad įsisavinimo sparta 
tur÷tų šiek tiek išaugti ir d÷l šių sutarčių. 
 

40 paveikslas.  VRM ESF įsisavinimo procesas 

 
 
Iš ERPF finansuojamame VP3-1 prioritete yra vien tik regioninio planavimo priemon÷s. Per interviu su 
VRM atstovais buvo nurodytos trys svarbiausios priežastys, d÷l kurių įsisavinimo sparta yra l÷tesn÷ 
negu reikalauja ES fondų l÷šų naudojimo planas.  

 
1. Savivaldybių rinkimai. Projektai, tur÷ję prasid÷ti 2010 metais ar 2011 metų pradžioje buvo 

gaišinami, nes laukta rinkimų pradžios, atliekamos įvairios gyventojų nuomon÷s apklausos ir 
pan. Taip pat prie šios rizikos galima priskirti ir finansavimo užtikrinimą, nes trūkstamas l÷šas 
reikia skolintis, o politiniai oponentai bet kokius įsiskolinimus vertina kaip politinę 
nekompetenciją ir nemok÷jimą tvarkytis. Pažym÷tina, kad savų l÷šų dalis turi būti tik 7,5 proc., 
nes dalį kompensuoja LR Vyriausyb÷. 

2. Korupcijos prevencija. Reikia itin atidžiai tikrinti projektus, o tai realiai gaišina projekto trukmę. 
Ypač rizikingi tampa viešieji pirkimai, nes nesant skaidrumui juose, kyla teismai ir dar labiau 
sul÷t÷ja įsisavinimas. 

3. Teisinio sistemos reglamentavimo nelankstumas. Laiku n÷ra pateikiami sąrašai, v÷lavo 
projektų finansavimo aprašai, sutarčių suderinimas su įgyvendinančiosiomis institucijomis, o 
tai būtina s÷kmingam ir sparčiam ES struktūrin÷s paramos l÷šų įsisavinimui. 
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Pažym÷tina, kad VRM netur÷jo patirties rengti BPD laikotarpio priemones. Tod÷l tik÷tina, kad galimas 
l÷tesnis įsisavinimas ir d÷l patirties stokos. Suprantama, kad tai laikina priežastis esamai ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimo spartai, nes patirtis yra įgyjama, ir ateityje tai nebetur÷tų d÷l to kilti  
didesnių problemų. 
 

41 paveikslas. VRM ERPF  įsisavinimo procesas 

 
 
VP2 priemon÷s ŪM prioritetai taip pat ženkliai atsilieka nuo kritinio ir siektino plano lygmenų. VP2-1 
įgyvendinamumas yra po 28 proc.  kritinio ir siektino lygmens, o VP2-4 atitinkamai siekia 37 proc.  ir 
17 proc. Toks l÷tas paramos panaudojimas ES struktūrin÷s paramos yra įtakotas kelių dalykų. 
Pirmiausia VP2-4 projektai yra glaudžiai susiję su energetikos sektoriumi. Šiame sektoriuje 
pastaraisiais metais vyko nemažai pokyčių. Šiuo metų vykstančios reformos energetikos ministerijoje 
ir visame energetikos sektoriuje neleidžia ne tik vykdyti projektų, bet ir priimti paraiškų, kadangi visi 
procesai sustoję. 
 
Taip pat svarbus momentas yra didelis paraiškų skaičius. VP2-1 šiuo metu gauta beveik 900 paraiškų 
arba daugiau nei 10 proc.  nuo visų gautų paraiškų. Tod÷l agentūroje yra užgaišimai vertinant 
paraiškas d÷l didelio jų skaičiaus, nes automatiškai did÷ja apkrovos dirbantiesiems. Pažym÷tina, kad 
ši problema yra itin opi VP2-1 prioritete, kuriame didžioji dauguma priemonių yra konkursin÷s. 
 
Pačioje ŪM kaip viena svarbiausių priežasčių, kod÷l įsisavinimo tempai yra gerokai l÷tesni nei yra 
planuota, įvardijo tai, kad esant ekonomikos nuosmukiui projekto vykdytojai negali gauti pakankamos 
l÷šų dalies savo finansuojamai projekto daliai. Nuosavo kapitalo stygius yra pagrindin÷ projektų 
problema, nepaisant to, kad sutartis pasirašoma tik paramos gav÷jui įrodžius turint pakankamą 
finansinį paj÷gumą. 
 

42 paveikslas. ŪM ERPF įsisavinimo procesas 

 
 
Dar viena gerokai l÷tesnio įsisavinimo, nei buvo planuojamas, sritis – technin÷ parama visose veiksmų 
programose, išskyrus VP1. Šis planų neatitikimas taip pat susijęs su ekonomikos nuosmukiu. 
Solidarizuojantis su darbuotojais, gaunantiems pajamas tiesiogiai iš biudžeto, darbuotojų, kuriems 
algos mokamos iš ES paramos l÷šų darbo užmokestis yra užšaldytas. Taip pat apribotos 
komandiruot÷s ir kitos išlaidos, d÷l to technin÷s paramos įsisavinimas gerokai atsilieka nuo ES fondų 
l÷šų naudojimo plane nurodytų dydžių. 
 
Toliau pateikiame lentelę su pagrindiniais nustatytais rizikos veiksniais, kurie gali lemti ES fondų l÷šų 
naudojimo plano neįvykdymą ir sukelia riziką pažeisti N + 2 taisyklę 2011–2015 metais. 
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Rizikos 
veiksnys 

Pasireiškimo 
tikimyb ÷ 

Poveikis 
įsisavinimo 
spartai 

Aprašymas 

Projekt ų veiksniai 

Sutaupymai 
projektuose 

Vidutin÷ Mažas D÷l sparčių pokyčių šalies ekonomikoje, ypač d÷l 
sumaž÷jusio darbo užmokesčio ir statybos kaštų, 
dalyje projektų atsiranda sutaupymų. Tai reiškia, 
kad lieka nepanaudota dalis projektui skirtų l÷šų. 
D÷l to įsisavinama ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
suma tampa mažesn÷ negu buvo planuota. Nors 
tokie sutaupymai ir l÷tina visą įsisavinimo procesą, 
tačiau negali smarkiai paveikti visos spartos, nes 
sutaupytos sumos paprastai būna 10–20 proc., o, 
be to, jų pasitaiko ne visuose projektuose. 
Tarpin÷s institucijos laikosi skirtingos politikos 
sutaupymų atžvilgiu. Vienos leidžia panaudoti šias 
l÷šas tame pačiame projekte išplečiant veiklas, 
kitose iš sutaupytų l÷šų yra finansuojami 
rezerviniuose sąrašuose esantys projektai. Be 
abejo, jei sutaupytos l÷šos yra panaudojamos 
išpl÷sti veikloms, tai beveik neturi įtakos 
įsisavinimo tempams. O panaudojant sutaupymus 
rezerviniams projektams įsisavinimas sul÷t÷ja 
einamaisiais metais, bet tampa didesnis 
ateinančiaisiais laikotarpiais, tod÷l didesnių rizikų 
neįgyvendinti N + 2 taisykl÷s reikalavimų kilti 
netur÷tų.  

Teisminiai 
procesai 

Didel÷ Didelis Viešieji pirkimai nuolat apskundžiami teismams d÷l 
skaidrumo, sąlygų ir įvairių niuansų. Tod÷l tai yra 
viena rimčiausių rizikų, kad projektas bus 
uždelstas ir sul÷t÷s ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
įsisavinimas. Ši rizika pasireiškia jau pasirašius 
sutartis su projekto vykdytojais. Tačiau kai kurių 
tarpinių institucijų (pvz., SM) reikalavimuose 
nurodyta, kad viešieji pirkimai turi būti įvykdyti dar 
iki sutarties pasirašymo. D÷l to ši rizika jau vykdant 
projektą nebeiškyla. Tačiau, kita vertus, pati rizika 
niekur nedingsta, tiesiog ji perkeliama iš projekto 
įgyvendinimo laikotarpio į laikotarpį iki sutarties 
pasirašymo. Tod÷l negalima teigti, kad viešųjų 
pirkimų įvykdymas iki sutarties sumažina šią riziką.  

Kadangi ši problema buvo nurodoma per beveik 
visus interviu su tarpin÷mis ir vykdančiosiomis 
institucijomis, galima teigti, jog jos pasireiškimo 
rizika yra gana didel÷. Laiko atžvilgiu projektas, 
kurio viešieji pirkimai apskundžiami teismui, gali 
sustoti maždaug pusei metų. Be abejo, toks 
uždelsimo terminas gali smarkiai paveikti 
įsisavinimo ES fondų l÷šų naudojimo planų 
atitikimą. 

 

Nuosavo kapitalo Vidutin÷ Didelis Kaip jau buvo aptarta, nagrin÷jant ŪM VP2 
prioritetus išryšk÷jo, kad dalis projektų vykdytojų 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

129 
 

Rizikos 
veiksnys 

Pasireiškimo 
tikimyb ÷ 

Poveikis 
įsisavinimo 
spartai 

Aprašymas 

dalies trūkumas susiduria su nuosavo kapitalo dalies trūkumu. 
Tačiau pažym÷tina, jog ši problema kyla ir kitose 
programose ir kituose prioritetuose. Kilus 
ekonominei krizei itin išaugo palūkanų normos, o 
tai reiškia, kad pabrango pinigų skolinimasis. Be 
to, patys bankai, siekdami išvengti netinkamų 
paskolų rizikos, gerokai pasunkino skolinimosi 
sąlygas. Taigi įmon÷s, norinčios vykdyti projektus, 
nebegal÷jo gauti papildomų l÷šų iš bankų. Jei 
paskolą ir buvo įmanoma gauti, projektas tapdavo 
sunkiai įgyvendinamas ir neatsiperkantis d÷l 
didelių skolinimosi kaštų. 

Pažym÷tina, kad tokių pačių problemų kildavo 
nepriklausomai nuo projekto vykdytojo formos. Ši 
rizika kyla tiek privačioms, tiek valstybin÷ms 
įmon÷ms ar savivaldyb÷ms.  

Tačiau reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad šios rizikos 
pasireiškimas l÷tai atsigaunant ekonomikai 
maž÷ja, tod÷l tur÷tų nebetur÷ti įtakos ES paramos 
l÷šų įsisavinimo proceso sul÷t÷jimui. Kita vertus, 
projekto vykdytojui susidūrus su nuosavo kapitalo 
dalies trūkumu, projektas gali sustoti gana ilgam 
laikui ar net būti nutrauktas. Taip pat, jei n÷ra 
pakankamo nuosavo kapitalo, gali būti, jog 
paraiškos apskritai nebus pateiktos. 

Šiuo metu apsidraudžiant nuo šios rizikos yra 
reikalaujama, kad pareišk÷jas įrodytų, jog turi arba 
yra užsitikrinęs pakankamai l÷šų projektui vykdyti. 
Be to, kai kurių priemonių (pvz., VRM VP3-1) 
nuosavų l÷šų dalis savivaldyb÷ms yra sumažinta 
iki 7,5 proc. Tai reiškia, kad nors nuosavo kapitalo 
dalis ir negali būti mažesn÷ kaip 15 proc., tačiau 
LR Vyriausyb÷ kompensuoja pusę šios dalies ir 
taip gerokai sumažina finansinį spaudimą. 

 

Administraciniai veiksniai 

V÷lavimai 
rengiantis vykdyti 
projektus 

Maža Didelis Didel÷ problema buvo ilgas neapsisprendimas d÷l 
finansavimo prioritetų ir priemonių tikslingumo, 
nacionalinių strateginių dokumentų v÷lavimas. 
Kadangi strategijų iš naujo ruošti nereik÷tų, o 
didžioji dalis sąrašų jau yra parengta ir 
apsispręsta, kurioms sritims skirti l÷šų, šių veiksnių 
pasireiškimo tikimyb÷ dabar yra menka. Vis d÷lto 
pabr÷žtina, jog tai itin aktuali problema, nes ji 
kliud÷ beveik visus prioritetus ir užgaišino visą 
įsisavinimo procesą. Iš esm÷s l÷šos buvo prad÷tos 
deklaruoti tik nuo 2009 metų, tačiau ir tuomet buvo 
deklaruota 3,2 mlrd. Lt, iš kurių maždaug trečdalį 
sudar÷ finansų inžinerijos priemon÷s, kurioms 
būdinga tam tikra deklaruotinumo specifika.  
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Rizikos 
veiksnys 

Pasireiškimo 
tikimyb ÷ 

Poveikis 
įsisavinimo 
spartai 

Aprašymas 

Tokie v÷lavimai l÷m÷ situaciją, jog visas 
įsisavinimo procesas persik÷l÷ į v÷lesnius metus ir 
d÷l to padid÷jo N + 2 taisykl÷s rizika. Tod÷l šiuo 
metu ir ateityje įsisavinimo tempai tur÷tų būti gana 
dideli, kad būtų užtikrinamas šios taisykl÷s 
įgyvendinimas. 

Netinkamas 
kvietimų laiko 
planavimas  

Vidutin÷ Mažas Tarpin÷ms institucijoms planuojant kvietimų 
grafikus dažnai sutampa, jog paraiškos į kelias 
priemones ateina vienu metu, ir d÷l to gerokai 
padid÷ja agentūrų darbuotojų darbo krūvis. Tod÷l 
vertinant paraiškas pasitaiko uždelsimų, 
nebesp÷jama įvertinti pagal nustatytus terminus.  

Ši problema neturi itin didelio poveikio įsisavinimo 
spartai ir visą procesą gali užgaišinti 1–2 
m÷nesiais. Tačiau tinkamai suplanavus kvietimus, 
kad paraiškos kelioms priemon÷ms ateitų ne vienu 
metu, galima būtų sutaupyti ir tuos kelis m÷nesius. 

 

Paraiškų kokyb÷ Vidutin÷ Mažas Interviu su įgyvendinančiosiomis institucijomis 
metu buvo įvardyta, kad viena svarbiausių 
priežasčių, kod÷l užsitęsia paraiškos vertinimas, 
yra tai, jog gaunamos paraiškos būna labai 
skirtingos kokyb÷s ir dalį jų reikia nemažai taisyti. 

Pažym÷tina, kad daugiausia problemų kyla d÷l 
regioninio planavimo paraiškų. Jų kokyb÷ smarkiai 
skiriasi nuo konkursin÷se ar valstyb÷s planavimo 
priemon÷se gautų paraiškų. Be abejo, tai priklauso 
ir nuo savivaldyb÷s. Didžiųjų miestų regioninių 
priemonių paraiškoms n÷ra būdingi  
dokumentacijos trūkumai. Be to, ši rizika 
dažniausiai kyla tik smulkesniuose projektuose. 
Didelių projektų paraiškos dažniausiai būna 
tinkamos, tod÷l ES struktūrin÷s paramos 
įsisavinimas d÷l šios priežasties netur÷tų labai 
strigti. 

 

Išoriniai veiksniai 

Politin÷ aplinka Maža Vidutinis Politinis poveikis gali reikšmingai paveikti 
įsisavinimo spartą, tačiau jį numatyti, paveikti ar 
sumažinti yra gana sud÷tinga. 

Riziką politin÷je aplinkoje galima suskirstyti į keletą 
toliau aptariamų detalesnių problemų. 

• Administruojančių įstaigų reorganizacija. 
Vykstant vidiniams pokyčiams bet kurioje 
tarpin÷je ar įgyvendinančiojoje institucijose 
gali smarkiai sul÷t÷ti visas ES struktūrin÷s 
paramos fondų įsisavinimo procesas, nes 
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reorganizacijos kuriam laikui sustabdo 
įsisavinimą d÷l darbų pasidalijimo, 
užduočių perleidimo ir panašių techninių 
aspektų. Vis d÷lto tokie pokyčiai 
administruojančiose įstaigose mažai 
tik÷tini. 

• Reorganizacijos atskiruose sektoriuose. 
Kaip rodo ŪM kuruojamos priemon÷s, 
susijusios su energetikos sektoriumi, 
pokyčiai sektoriaus viduje taip pat gali 
gerokai sumažinti ES struktūrin÷s 
paramos įsisavinimo tempus. Tai vyksta 
d÷l to, kad yra užšaldomas visas paraiškų 
teikimo, vertinimo ir sutarčių pasirašymo 
procesas. 

• Politinių sprendimų priešrinkiminiu 
laikotarpiu įtaka. Didel÷ tikimyb÷, jog 
priešrinkiminiais laikotarpiais bus priimami  
ne palankiausi politiniai sprendimai, kad 
ES l÷šos būtų sparčiai ir efektyviai 
panaudojamos. Ypač tai aktualu regioninių 
priemonių projektams, kurių vykdymas 
glaudžiai susijęs su savivaldybių veikla. 

• Politikos krypčių pokyčiai. D÷l ministerijų 
vadovyb÷s pokyčių gali kilti problemų d÷l 
prioritetinių sričių, susijusių su ES 
struktūrin÷s paramos panaudojimu. D÷l to 
gali atsirasti poreikis kurti naujas 
priemones esamų sąskaita. Tai itin 
neigiamai paveiktų l÷šų įsisavinimo spartą, 
nes esamos priemon÷s būtų užšaldomos, 
kol tam tikra dalis l÷šų būtų perskirstoma 
naujosioms priemon÷ms. 

Vis d÷lto pažym÷tina, kad politin÷s aplinkos rizikos 
tikimyb÷ yra gana menka, nes politin÷ sistema 
Lietuvoje jau yra susiformavusi. Kiek didesnis 
poveikis gali kilti tik d÷l rinkimų, tačiau ir jis būtų 
laikinas. 
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Klausimas Nr. 7 
 
 
Koki ų priemoni ų turi b ūti imamasi l ÷šų įsisavinimo paspartinimui atsiliekan čiuose 
prioritetuose ir priemon ÷se bei rizikos pažeisti N + 2 / N + 3 taisykl ę sumažinimui?  
 
 
Ankstesniame klausime jau buvo įvardyta, kurie prioritetai labiausiai atsilieka nuo ES fondų l÷šų 
naudojimo plano kritinio ir siektino lygmenų. Suprantama, kad N + 2 taisykl÷s pažeidimai labiausiai 
tik÷tini būtent d÷l kritinio plano lygmens pažeidimų, tod÷l tam tikrų veiksmų pirmiausia ir reik÷tų imtis 
būtent šiuose prioritetuose. Žinoma, svarbu įvertinti, kuria dalimi įsisavinimas gali įsib÷g÷ti pats d÷l 
inercijos ir projektų specifikos, kuomet l÷šos išmokamos tik projektų pabaigoje, o kuria dalimi jis gali 
būti paspartintas d÷l tam tikrų sistemos pokyčių. 
 
Reikia atkreipti d÷mesį į tai, kad l÷šų perskirstymas kaip ES struktūrin÷s paramos panaudojimo 
paspartinimo priemon÷ tur÷tų būti panaudojama tik itin kritiniu atveju. Perskirsčius l÷šas sud÷tinga 
įvertinti, ar sistemoje neatsiras neigiamų efektų. Tai reiškia, kad l÷šas pervedus į prioritetą, kurio 
įsisavinimas šiuo metu yra itin spartus, ES struktūrin÷s paramos panaudojimas šiame prioritete gali 
gerokai sul÷t÷ti. Pavyzdžiui, jei būtų kuriama nauja priemon÷, kuriai ir būtų skirtos l÷šos, n÷ra 
garantijų, kad naujojoje priemon÷je ES struktūrin÷s paramos panaudojimas bus toks pat spartus kaip 
ir visame prioritete. Tod÷l efektyviausia būtų iš perskirstomos paramos nekurti naujų priemonių, o 
perskirstymus atlikti taip, kad l÷šos būtų panaudojamos prioritetuose ir priemon÷se, kuriuose yra 
pakankami rezervinių projektų sąrašai. Iš ES struktūrin÷s paramos l÷šų, nepanaudotų vienoje ar kitoje 
priemon÷je, finansuojant rezervinius projektus įsisavinimo sparta būtų šiek tiek greitesn÷, nes dalis 
administracinių (ypač planavimo) procedūrų jau būtų buvę atlikta anksčiau.   
 
Kita vertus, negalima numatyti ir to, kaip l÷šų pa÷mimas iš tam tikro prioriteto paveiks jo įsisavinimo 
procesą. Patirtis rodo, kad prioritetuose, kuriuose reikia nubraukti tam tikrą sumą iš vienos ar kelių 
priemonių, visi procesai dar labiau sul÷t÷ja. Šiuo atveju n÷ra svarbu, ar l÷šos panaudojamos kituose 
prioritetuose, ar tame pačiame sukuriant naujas priemones. Toks sul÷t÷jimas atsiranda d÷l to, kad gali 
užtrukti svarstymai, iš kurių priemonių ir po kiek l÷šų reik÷tų paimti sumaž÷jus finansavimui prioritete.  
 
Tod÷l apibendrinant perskirstymų tarp prioritetų galimybes, siekiant paspartinti ES struktūrin÷s 
paramos įsisavinimą ir sumažinti N + 2 taisykl÷s riziką, galima teigti, kad jas reikia vertinti ypač 
atsargiai, nes pervedimai į prioritetus gali pažeisti jų optimalaus įsisavinimo tempą ir neduoti laukiamų 
rezultatų. Kita vertus, l÷šų nubraukimas tam tikriems prioritetams taip pat gali padaryti neigiamą įtaką 
ir dar labiau sumažinti šių prioritetų ES struktūrin÷s paramos panaudojimo tempus.  
 
Kaip jau aptarta ankstesniame klausime, 2010 metų pabaigoje labiausiai planų neatitiko ŠMM, VRM, 
ŪM kuruojami prioritetai ir technin÷ parama. Tačiau, nepaisant dabartinio gana didelio atsilikimo nuo 
planuojamų dydžių, pagal sukurtą prognozavimo modelį šių ministerijų kuruojami prioritetai netur÷tų 
pažeisti N + 2 taisykl÷s ne tik d÷l kitų prioritetų sparčių ES struktūrin÷s paramos l÷šų panaudojimo 
tempų, bet ir d÷l to, kad artimiausiu metu šiuose prioritetuose įsisavinimas tur÷tų išaugti. Šiek tiek 
kitokia technin÷s paramos pad÷tis, nes numatoma, jog VP4 liks gana didel÷ suma, kurią atsakydami į 
klausimą Nr. 3 jau rekomendavome perskirstyti. Be to, pažym÷tina, kad gana didel÷ neįsisavinta suma 
gali likti ir SM VP2-5, tod÷l, nors šiuo metu problemų d÷l planų vykdymo min÷tame prioritete nekyla, 
jau dabar reik÷tų imtis atitinkamų veiksmų, kurie užtikrintų, jog bus įsisavintos visos l÷šos.  
 
Žinoma, geriausiai paspartinti atsiliekančių prioritetų ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą galima būtų 
pašalinus priežastis, d÷l kurių atsiranda nukrypimų nuo ES fondų l÷šų panaudojimo plano. Tačiau 
pažym÷tina, kad dalis priežasčių negali būti paveikiamos, nes: 

 
• yra vienetin÷s ir nesikartojančios arba ilgainiui išnykstančios pačios, tod÷l n÷ra tikimyb÷s, kad 

jos gal÷tų toliau veikti įsisavinimo spartą; 
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• yra grynai egzogenin÷s, t. y. išorin÷s, ir negali būti veikiamos įsisavinimo sistemos viduje. 

 
ŠMM interviu metu buvo nurodyta, kad viena svarbiausių priežasčių, kod÷l ES struktūrin÷s paramos 
įsisavinimas l÷tas – daug priemonių ir smulkūs projektai, esantys VP1-2 ir VP1-3. Tačiau nemanome, 
jog reik÷tų m÷ginti kaip nors stambinti projektus, nes kitos institucijos susitvarko su didel÷mis paraiškų 
apimtimis ir gana smulkiais projektais. Be abejo, svarstytinas tokių projektų administravimo ir vertinimo 
supaprastinimas, nes būtų logiška, kad procedūros būtų paprastesn÷s projektams, kurių palyginti 
nedidel÷ vert÷, negu projektams, kuriems skiriama daug milijonų. Tačiau nemanome, kad 
paprastesnis nei esamas administravimas labai smarkiai paveiktų įsisavinimo spartą. Tod÷l paramos 
panaudojimui reik÷tų daryti poveikį šalinant kitas l÷to įsisavinimo priežastis. Be to, VP1-2 prioritete 
atsisakius skelbti naujus kvietimus antrajam projektų etapui būtų išvengta papildomo darbo d÷l naujo 
senų projektų administravimo. Kaip viena iš galimų alternatyvų yra sutarties pakeitimai d÷l projektų 
finansavimo, įtraukiant papildomas veiklas. Taip pat reik÷tų sutrumpinti paraiškų teikimo konkursin÷ms 
priemon÷ms laiką. Tęstiniai konkursai neužtikrina pakankamai spartaus ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo, nes didel÷ tikimyb÷, jog didesn÷ dalis paraiškų bus pateikiama tik prieš paraiškų teikimo 
pabaigos terminą 2012 metų pabaigoje. Tačiau jei paraiškų vertinimas užtruktų ar užsitęstų patys 
projektai, kiltų didel÷ rizika, kad dalis l÷šų nebus sp÷ta sunaudoti per likusį laikotarpį iki 2015 metų 
pabaigos. Tod÷l siūlome nustatyti trumpesnius terminus tęstiniams konkursams. Tai tur÷tų sumažinti 
riziką nesp÷ti įsisavinti l÷šų laiku. 
 
Apskritai pasteb÷tina, kad ŠMM prioritetų l÷tas įsisavinimas yra sistemin÷ problema. Šioje ministerijoje 
ypač sud÷tinga pad÷tis yra d÷l konkursų skelbimų ir kitų procesų. Kadangi didžioji dalis konkursų jau 
yra paskelbti, paspartinimai šiame etape didel÷s naudos nebeduos. Pažym÷tina, kad sutartys yra 
pasirašomos dvišal÷s, ir tai jau tur÷tų teigimai paveikti ES struktūrin÷s paramos panaudojimo spartą. 
Kita vertus, d÷l konkursų tęstinumo ir užsitęsusio jų paskelbimo sutarčių pasirašoma nedaug. Tačiau 
ateityje tokių problemų nebetur÷tų kilti.  
 
Didele dalimi prie įsisavinimo spartos prisideda ir žmogiškųjų išteklių geb÷jimas efektyviai ir 
operatyviai administruoti ES struktūrinę paramą. Tod÷l viena iš galimų pad÷ties gerinimo sričių yra 
priemon÷s keliant personalo kompetencijas ir motyvaciją vykdyti ES paramos įsisavinimo planus. 
Darbuotojų žinios apie sudaromų planų svarbą, jų turimas įtakos priemones šiems planams 
įgyvendinti, reikalingus veiksmus, gerą praktiką ir kt. gal÷tų prisid÷ti prie ES paramos administravimo 
efektyvumo didinimo. Tai taip pat gali duoti gerus rezultatus siekiant paspartinti ŠMM kuruojamų 
prioritetų įgyvendinamumą. 
 
VRM kuruojamus prioritetų ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą l÷tinantys veiksniai yra išoriniai, tod÷l 
šių priežasčių pačioje ES paramos fondų panaudojimo sistemoje panaikinti neįmanoma. Tačiau dalis 
jų nebetur÷tų pasireikšti (savivaldybių rinkimai, užtrukęs teisininkų susiderinimas tarp ministerijos ir 
agentūrų teisininkų) arba išnykti savaime (patirties trūkumas). 
 
ŪM pad÷tis panaši kaip ir VRM – išoriniai veiksniai, kurių sistema negali paveikti. Atkreiptinas 
d÷mesys, kad ŪM šiuo metu yra atsakinga ir už energetikos sektoriaus, kuriame vyksta daug pokyčių 
ir reformų, projektus. Lietuvoje yra Energetikos ministerija, tad būtų logiška VP2-4 prioriteto 
administravimą perleisti jai. Tačiau toks žingsnis šiame programavimo laikotarpyje būtų neefektyvus. 
Energetikos ministerijoje trūktų patirties ir kompetencijų, nes tai naujai įkurta ministerija. Be abejo, 
paprasčiausia šiuo atveju būtų žmogiškuosius išteklius perkelti iš ŪM į Energetikos ministeriją, taip 
būtų išsaugotos dirbančiųjų su šiuo prioritetu kompetencijos. Kita vertus, toks perskirstymas gali 
neigimai paveikti sistemą, nes gali atsirasti nemažai neapibr÷žtumų, neaiškumų d÷l užduočių 
pasiskirstymo. 
 
Taip pat pažym÷tina, kad ŪM prioritetuose dauguma priežasčių, lemiančių l÷tesnį ES struktūrin÷s 
paramos įsisavinimą, yra būdingos daugeliui kitų prioritetų. Galimi šių problemų sprendimo būdai 
pateikiami lentel÷je. 
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Rizikos veiksnys Sprendimo b ūdas 

Sutaupymai projektuose Požiūris į sutaupytas l÷šas tur÷tų būti lankstus, nes skirtingos priemon÷s ir 
prioritetai skiriasi ne tik sutaupytų l÷šų sumomis, bet ir galimyb÷mis pl÷sti 
veiklas ar rezerviniais sąrašais. 

Ne visose projektuose tikslinga pl÷sti veiklas iš sutaupytų l÷šų. Jei yra 
poreikis nutiesti 10 km kelio tarp taškų A ir B ir atlikus darbus liko l÷šų, tai iš 
sutaupytos sumos nereik÷tų tiesti 11-ojo kilometro, o geriau panaudoti 
l÷šas naujam keliui tarp taškų C ir D. Kita vertus, suremontavus dalį 
mokyklos patalpų ir dar turint l÷šų, galima būtų suremontuoti ir likusias 
patalpas, o ne skirti jas geresn÷s būkl÷s mokyklai renovuoti.  

Šie pavyzdžiai rodo, kad administruojančios institucijos turi pačios 
nuspręsti, kaip elgtis su sutaupymais. Tačiau reikia atkreipti d÷mesį į tai, 
kad kilus N + 2 taisykl÷s nesilaikymo rizikai ar programavimo laikotarpiui 
art÷jant į pabaigą, reik÷tų sutaupymus naudoti projekto veikloms pl÷sti, nes 
finansuojant rezervinius projektus įsisavinimas būtų kiek l÷tesnis. Kita 
vertus jei rezerviniam projektui būtų iš anksto suderinta visa dokumentacija, 
atlikti viešieji pirkimai, sutaupytų l÷šų panaudojimas tiek ir veiklų pl÷trai, tiek 
rezerviniams projektams tur÷tų būti panašus. Tačiau čia kiltų problema d÷l 
to, ar projekto vykdytojai imtųsi tvarkyti dokumentaciją ir vykyti pirkimus, kai 
n÷ra jokių garantijų, jog projektas bus finansuojamas. 

Dar viena alternatyva, kuri gal÷tų sumažinti neigiamą sutaupymų poveikį, 
yra „virškontraktavimas“ – sutarčių pasirašymas tarpin÷se institucijos už 
didesnę negu numatyta suma, nei yra numatyta skirti priemon÷ms.  

Toks kontraktavimas leistų iš karto tur÷ti greta vykstančių projektų grupę, 
kurie paprastai būtų paliekami kaip rezervas. Didžiausias 
„virškontraktavimo“ privalumas yra tas, kad atsiradus reikšmingesniems 
sutaupymams ar grąžinamoms l÷šoms, jos būtų iš karto panaudojamos, 
nelaukiant, kol projektas iš rezervinių sąrašo įsib÷g÷s. 

Didžiausia problema taikant tokį metodą, kad itin keblu tiksliai numatyti, 
kiek sutaupymų bus kuriame prioritete, nes sutaupymai priklauso nuo 
daugelio veiksnių, tokių kaip paties projekto vykdytojo geb÷jimai ir 
kompetencijos, rangovo parinkimas ar ekonomin÷s situacijos ir kainų lygio. 

Be abejo, į sutartį galima įtraukti nuostatą d÷l to, jog finansavimas būtų 
suteikiamas tik esant tam tikroms sąlygoms ar nepanaudotų l÷šų apimtims, 
tačiau tai realiai nesiskirtų nuo rezervinių projektų. O ir vykdytojai nenor÷tų 
pasirašin÷ti sutarčių, netur÷dami jokių garantijų. Kita vertus, LR Vyriausyb÷ 
gal÷tų prisiimti įsipareigojimus padengti dalį projekto išlaidų.  

Taip pat pažym÷tina, kad l÷šų įsisavinimas n÷ra savitikslis siekis. 
Svarbiausia – efektyvus numatytų tikslų įgyvendinimas. Sutaupytas l÷šas 
tikslinga panaudoti papildomoms priemon÷ms įgyvendinti ir taip padidinti 
l÷šų panaudojimo efektyvumą. Šiuo atveju didžiausią riziką kelia laiko nuo 
papildomų l÷šų atsiradimo (d÷l sutaupymo) ir veiksmų, reikalingų joms 
įsisavinti, trūkumas. Priemon÷s sprendžiant šią problemą tur÷tų būti 
nukreiptos į tai, kad laiku ir kuo anksčiau būtų nustatyti galimi sutaupymai, 
greičiau būtų prad÷tos taikyti procedūros, reikalingos l÷šoms įsisavinti 
(pvz., paskirstant l÷šas rezerviniams projektams, priemon÷ms, kurių 
įgyvendinimas yra spartesnis ir pan.). 

Teisminiai procesai Teisminiai procesai yra vienas labiausiai ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
panaudojimą stabdančių veiksnių. Kai kurios administravimo tarpin÷s 
institucijos, pavyzdžiui, SM, reikalauja, kad viešieji pirkimai būtų prad÷ti ar 
jau įgyvendinti iki pasirašant sutartį. 
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Atkreiptinas d÷mesys, jog įvykdžius pirkimus iki sutarties pasirašymo 
projekto įgyvendinimas nebetur÷tų strigti d÷l galimų skundų, kad 
netinkamai įvykdyti viešieji pirkimai. Tačiau tai neišsprendžia teismų rizikos 
pasireiškimo. Šiuo atveju rizika perkeliama į ankstesnius etapus, ir d÷l to 
gali v÷luoti paraiškų pateikimas ar sutarties pasirašymas. 

Deja, prasid÷jus teisminiam procesui sunkiai tik÷tina, kad būtų galima imtis 
bet kokių priemonių, nes teismo sprendimą sunku numatyti. Be abejo, jei 
tarpin÷s ir įgyvendinančiosios institucijos pastebi aiškius pažeidimus ir iš 
anksto numano teismo sprendimą, finansavimo sutartį geriausia būtų 
nutraukti kuo anksčiau, kad likusios l÷šos dar būtų sp÷tos panaudoti kitur. 
Tačiau toks teismo sprendimo numatymas yra gana subjektyvus. 

Išvengti teisminių procesų d÷l viešųjų pirkimų galima tik griežčiau juos 
kontroliuojant ir siekiant užtikrinti itin skaidrų jų vykdymą. Tai galima būtų 
pasiekti keliais toliau išvardijamais būdais. 

1. Įgyvendinančiosioms institucijoms aktyviau įsitraukti į viešųjų 
pirkimų vykdymą ir vykdyti jų steb÷seną viso proceso metu. 

2. Kaip prevencijos priemonę griežčiau taikyti sankcijas nustačius 
viešųjų pirkimų pažeidimus. Jeigu agentūra atliko pažeidimo tyrimą 
ir nustat÷ pažeidimą, kurio ištaisyti neįmanoma, yra teikiami 
pasiūlymai ministerijai ir (ar) kitai valstyb÷s institucijai d÷l sankcijos 
taikymo: 

o projekto finansavimo ir administravimo sutarties 
nutraukimo;  

o sumok÷tų l÷šų grąžinimo;  
o projekto finansavimo sumažinimo ir (ar) sumok÷tų l÷šų 

dalies grąžinimo;  
o sumok÷tos l÷šų dalies iš projekto vykdytojo pateikiamų 

mok÷jimo prašymų išskaičiavimo ir kt.  

Be abejo, šių priemonių ir dabar privalu laikytis, tačiau jų taikymas 
gal÷tų būti sugriežtintas, pavyzdžiui, nustačius pažeidimus, tokius 
kaip netinkamai organizuoti viešieji pirkimai, ypač jei konkurso 
sąlygos buvo parengtos tinkančios tik vienam tiek÷jui ar už 
paslaugas sumok÷ta neadekvačiai didel÷ suma. 

Sprendimą d÷l sankcijos taikymo priima atsakinga ministerija. 
Sprendimo pri÷mimas tur÷tų būti reglamentuotas, o esant 
šiurkščiam viešųjų pirkimų pažeidimui turi būti taikomos 
griežčiausios sankcijos. Be abejo, tai kiek sumažintų įsisavinimą, 
tačiau d÷l griežtesn÷s kontrol÷s neįsisavintos sumos tur÷tų būti 
nereikšmingos. Tačiau ši kontrol÷ tur÷tų būti taikoma kaip 
prevencijos priemon÷, galinti pad÷ti ateityje išvengti pažeidimų ir 
teisminių procesų. 

3. Rengti mokymus projektų vykdytojams, atsakingiems už viešuosius 
pirkimus. Ši priemon÷ tur÷tų pad÷ti išvengti netyčinių viešųjų 
pirkimų pažeidimų. Ypač tai pad÷tų institucijoms, mažai 
susidūrusioms su viešaisiais pirkimais ar išvis neturinčiomis 
patirties šioje srityje.  

Pažym÷tina, kad d÷l viešųjų pirkimų kylantys teisminiai procesai yra 
bendra, ne tik su ES paramos l÷šų įsisavinimu susijusi problema. Kaip ją 
išspręsti, tur÷tų būti svarstoma valstyb÷s lygmeniu. 

Nuosavo kapitalo dalies 
trūkumas 

Kilus ekonominiam nuosmukiui daugeliui projektų vykdytojų kilo problemų 
d÷l likvidumo, tapo sud÷tinga padengti projekto dalį, kurios ES paramos 
fondai nefinansuoja. Pagal ES reikalavimus projekto vykdytojo ind÷lis 
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mažiausiai turi būti 15 proc. Pasirašydamas sutartį vykdytojas turi užtikrinti 
kad gal÷s padengti šią sumą. Tiesiogiai paveikti šią riziką yra gana keblu, 
nes situacija priklauso nuo šalies makroekonomin÷s pad÷ties ir skolinimosi 
kainos. Kai kuriuose prioritetuose LR Vyriausyb÷ padengia dalį vykdytojui 
privalomų projekto l÷šų. Tačiau efektyviau būtų kompensuoti dalį 
skolinimosi kaštų ar laiduoti bankams. 

Tai gali būti pasiekiama, jei iš valstyb÷s biudžeto būtų skiriama parama, iš 
dalies padengianti palūkanas už l÷šų dalį, kuri projekto vykdytojo buvo 
pasiskolinta iš bankų. Taip pat skolinimasis ES remiamiems projektams 
taptų pigesnis, jei būtų įkurtas garantinis fondas, kuris laiduotų bankams už 
tokias paskolas.  

Be abejo, tokios priemon÷s reikalautų papildomų finansų, tačiau tur÷tų 
išspręsti projektų vykdytojų problemas d÷l kapitalo trūkumo.  

Vis d÷lto pažym÷tina, kad ES paramos įsisavinimas n÷ra savitikslis – tai 
priemon÷ siekiant konkrečių poveikių ir užtikrinant jų tęstinumą. Tod÷l 
nuosavo kapitalo trūkumo problemos neturi būti sprendžiamos aukojant 
efektyvesnį ES paramos l÷šų panaudojimą ir pasiektos naudos tęstinumo 
užtikrinimą. 

 

Netinkamas kvietimų 
planavimas laike 

Kvietimus teikti paraiškas reik÷tų planuoti itin glaudžiai bendradarbiaujant 
tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms institucijoms. Taip būtų galima išvengti 
užgaišimų vertinant paraiškas d÷l to, kad vienu metu pateikiama daug 
paraiškų.  

Tai galima būtų pasiekti kvietimus teikti paraiškas patvirtinant tiek 
ministerijoms, tiek agentūroms. 

Toks dvigubas tvirtinimas iš pradžių kiek pristabdytų konkurso skelbimus, 
tačiau v÷liau jo teikiama nauda leistų paspartinti visą ES struktūrin÷s 
paramos įsisavinimo procesą, nes pad÷tų efektyviau vykdyti struktūrin÷s 
paramos panaudojimą jau artimiausiais metais. 

 

Paraiškų kokyb÷ D÷l nekokybiškų paraiškų stringa vertinimo procesas, d÷l to ir visas ES 
struktūrin÷s paramos įsisavinimas. Svarbiausia priežastis, d÷l kurios gali 
kilti ši rizika, yra paraiškos reng÷jų kompetencijų ir geb÷jimų stoka, patirties 
su tokia dokumentacija nebuvimas. Pažym÷tina, kad ši problema 
daugiausia kyla d÷l viešajame sektoriuje rengiamų paraiškų. 

Pagrindin÷ priemon÷, kaip būtų galima sumažinti šios rizikos pasireiškimą, 
yra paraiškos reng÷jų apmokymai. Kursai organizuojami viešojo sektoriaus 
darbuotojams gali būti finansuojami iš tų pačių ES struktūrin÷s paramos 
l÷šų, tod÷l jose dalyvaujančioms institucijoms netur÷tų kilti problemų d÷l 
finansavimo.  

 

Politin÷ aplinka Šio rizikos veiksnio negalima paveikti. 

 

 
Taip pat verta atkreipti d÷mesį į SM VP2-5 prioritetą, kuris šiuo metu ir demonstruoja itin aukštus l÷šų 
panaudojimo tempus, tačiau gali būti itin rizikingas d÷l atitikimo N+2 taisykl÷s reikalavimui v÷lesniais 
metais. www.esparama.lt duomenimis, skirtumas tarp numatyto ir prašomo finansavimo yra maždaug 
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2,7 mlrd. Lt, o VP2-5 prioritete šis rodiklis tesiekia 1,6 mlrd. Lt, t. y. daugiau nei pus÷ visų kol kas 
neprašomų l÷šų yra būtent šiame prioritete. Tod÷l galima teigti, kad esama gana didel÷s rizikos šiame 
prioritete nesp÷ti laiku panaudoti ES struktūrin÷s paramos l÷šų (iki 2015 metų pabaigos). 
 
Rizika šiame prioritete daugiausia kyla d÷l priemon÷s „Transeuropin÷s reikšm÷s geležinkelio linijų 
modernizavimas ir pl÷tra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, 
nes ypač stringa paraiškų pateikimas. Kokie galimi sprendimo būdai siekiant sumažinti šią rizika, yra 
aptarta atsakant į klausimą Nr. 3. Taip pat atsakyme į šį klausimą buvo nurodytas ir galimas 
perskirstymas iš VP4 į VP1, kuris tur÷tų užtikrinti spartesnį ESF l÷šų panaudojimą. 
 
Taip pat pamin÷tinas išankstinis rizikų nustatymas, kaip galima priemon÷ spartai užtikrinti. Nuolatos 
stebint pasirašomų sutarčių apimtis ir skelbiamus kvietimus galima iš anksto numatyti, kuriame 
prioritete gali sul÷t÷ti įsisavinimo tempai. Efektyviausia tai būtų daryti pagal mūsų siūlomą 
prognozavimo modelį ir jame naudojamais faktoriais. Remiantis kuo naujesne informacija prognozių 
rezultatai tampa tikslesni, tod÷l būtų galima tiksliai numatyti, kada l÷šos bus deklaruojamos Europos 
Komisijai, jei kvietimai tam tikrai sumai buvo paskelbti tam tikrą ketvirtį, be to, tai pad÷tų įvertinti ir 
poveikį kvietimų, kurių paskelbimas v÷lavo. 
 



4. Užsienio šali ų patirtis 

Čekija 

 
Kritinis įsisavinimo lygis, kuris buvo nustatytas visiems prioritetams (atitikmuo Lietuvoje naudojamam 
kritiniam plano lygmeniui), nustatytas Nacionalin÷s koordinavimo institucijos (National Coordination 
Authority), pateikiamas 71 lentel÷je.  

 

72 lentel ÷. Kritiniai ES strukt ūrin ÷s paramos įsisavinimo proceso lygmenys 

 
Pateiktos 
paraiškos 

Patvirtintos 
paraiškos 

Padarytos 
finansin ÷s 
išmokos 

Deklaruotinomis 
pripažintos l ÷šos 

N 100 % 

N + 0,5   

100 % 

N + 1     

N + 1,5     

50 % 

N + 2     75% 

50 % 

N + 2,25     100 % 75 % 

N + 2,5       90 % 

N + 2,75       100  % 

N + 3        

Jei yra vienodas kritinis lygis visuose prioritetuose, vertinant nuokrypius nuo tokio plano, be abejo,  yra 
atsižvelgiama ir į projektų specifiką. Pavyzdžiui, jei itin didelis infrastruktūrinis projektas n÷ra 
įgyvendinamas per trejus metus, tai dar nereiškia, kad jame reik÷tų imtis kokių nors papildomų 
veiksmų, tačiau jo steb÷sena turi būti nuolatin÷ d÷l didesn÷s rizikos. 

ES struktūrin÷s paramos l÷šos, skirtos konkretiems metams, turi sulaukti paraiškų paramai gauti 
einamaisiais metais. Per einamuosius metus ir sekančių metų pirmus du ketvirčius visos paraiškos turi 
būti įvertintos ir patvirtinta visa einamųjų metų paramos suma. Kitas proceso etapas yra išmok÷tos 
l÷šos. 50 proc.  l÷šų, kurios buvo skirtos einamiesiems metams, turi būti išmok÷ta ne v÷liau kaip po 
1,5 metų, 75 proc.  išmokos pasiektos per dvejus metus, o likę 25 proc.  tur÷tų būti išmok÷ti per 
pirmąjį trečiųjų metų ketvirtį. Svarbiausias rodiklis – deklaruotinos l÷šos, taip pat stebimos pagal 
panašų principą. Ne mažiau kaip pus÷ l÷šų deklaruotinomis pripažintos per dvejus metus, toliau kas 
ketvirtį turi būti pasiekiami tokie lygiai: 75 proc., 90 proc.  ir 100 proc.  

Šio kritinio plano steb÷sena vyksta pasitelkus MSC2007 informacinę sistemą, generuojant ataskaitas, 
kuriose nurodomi visi stebimi ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo rodikliai pagal atitinkamas veiksmų 
programas. 
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Jei metiniai biudžeto įsipareigojimai, susiję su veiksmų programomis, n÷ra įvykdomi iki kalendorinių 
metų N + 3 (2007–2010 m.) arba N + 2 (2011–2013 m.), skiriama finansinių išteklių suma konkrečioms 
veiksmų programoms sumažinama tokiu dydžiu, kokiu buvo nepanaudota, o sumažinama l÷šų dalis 
gražinama į ES biudžetą.  

Kiekvieną m÷nesį Nacionalin÷ koordinavimo institucija parengia ataskaitą apie kiekvienos veiksmų 
programos įsisavinimą. Joje apžvelgiama visų min÷tų kategorijų (gautų, patvirtintų paraiškų ir t. t.) 
priežiūra. Ataskaita rengiama remiantis informacin÷se sistemose sukaupta informacija apie programų 
įgyvendinimo priežiūrą. Tokia informacija pateikiama vadovaujančiajai institucijai, kuri taip pat 
atsakinga už finansinių išteklių įsisavinimą laiku. Taigi pirmasis signalas apie neatitikimus pirmiausia 
tur÷tų būti duotas vadovaujančiajai institucijai. 

Regionin÷s pl÷tros ministerija (Ministry for Regional Development), kuri kartu yra ir Nacionalin÷ 
koordinavimo institucija, leidžia ketvirtinius analitinius leidinius, apžvelgiančius finansinių išteklių 
panaudojimą pagal į N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų laikymąsi. Leidinys yra pirmas analitinis 
įrankis, vertinantis esamą ES l÷šų įsisavinimo būklę. Tai daroma daugiausia remiantis atskirų veiksmų 
programomis ir bendruoju aspektu, kad būtų atitiktis metinių asignavimų individualioms programoms 
pateiktiems reikalavimams. Analiz÷ pagrįsta duomenimis, gaunamais iš kontrol÷s sistemų ir per 
diskusijas su valdančiosiomis institucijomis apie veiksmų programas. Gaunami rezultatai lyginami su 
siekiamais finansiniais rodikliais, pavyzdžiui, pateiktų paraiškų paramai gauti skaičius, patvirtinti 
projektai, pateiktos paraiškos išmokoms gauti, išmok÷tos sumos. Tačiau paskutin÷ interneto 
svetain÷je pateikiama informacija – 2009 m. kovo m÷n. duomenų analiz÷. Pažym÷tina, kad min÷ta 
ataskaita sutelkta į N + 2 taisykl÷s steb÷seną apibendrinant didžiausias rizikas, kurios kyla įsisavinant 
l÷šas. Palyginus su Lietuva verta pamin÷ti, kad mūsų šalyje rengiamose ketvirtin÷se ataskaitose 
pabr÷žiamas Master plano siektino / kritinio lygmens laikymasis, o ne N + 2 taisykl÷s laikymasis. Be 
abejo, į Master planą įtraukta informacija apie reikiamas įsisavinti l÷šas, tačiau šią taisyklę 
akivaizdžiau įtraukus į ataskaitas būtų galima realiau vertinti situaciją.  

Regionin÷s pl÷tros ministerijai PwC Čekijos biuras pareng÷ ataskaitą 2010 m. vasario m÷n., tačiau 
joje buvo nagrin÷jamos tik 4 iš 9 veiksmų programų (pačios svarbiausios). Faktiškai šiuo metu 
Nacionalin÷s koordinavimo institucijos yra leidžiamos tik m÷nesin÷s kontrol÷s ataskaitos, kuriose 
aptariamas visų veiksmų programų dabartinis statusas. 

N÷ra jokios rašytin÷s procedūros, kokių veiksmų reik÷tų imtis kilus rizikai neįgyvendinti N + 2 taisykl÷s 
reikalavimo. Tačiau min÷toje ataskaitoje buvo pasiūlyti keli veiksmai valdančiosioms institucijoms, 
kurių galima būtų imtis siekiant išvengti tokios situacijos. Pavyzdžiui:  

• l÷šų perskirstymas tarp prioritetinių sričių veiksmų programų; 
• programų taisyklių pakeitimas – potencialių išmokų gav÷jų grup÷s, reikalavimai ir pan. 
• aiškaus projekto paraiškos taisyklių aprašymas, kad būtų išvengta v÷lavimų tvirtinant 

paraiškas. 
•  informavimo ir informacijos skleidimo veikla, nukreipta į paramos gav÷jus; 
• konsultacijos su paraiškos teik÷jais prieš priimant sprendimą d÷l paraiškos patvirtinimo; 
• žmogiškųjų išteklių paj÷gumų apžvalga (pažym÷tina, kad problemų dažnai kyla d÷l 

neefektyvaus programos pareigybinio valdymo valdančiųjų institucijų lygmeniu, tod÷l reikia 
organizuoti nenutrūkstamus mokymus, didinti paj÷gumus, skatinti motyvaciją). 

Toliau išvardijamos didžiausios problemos, sukeliančios l÷tą ES struktūrin÷s paramos įsisavinimą. 
• Pernelyg griežtos taisykl÷s projekto vykdytojams. Yra nustatyti griežti kriterijai, kuriuos turi 

atitikti ES struktūrin÷s paramos gav÷jas, dideli dokumentacijos kiekiai, sud÷tingas paraiškos 
parengimo procesas. 

• Administracinių reikalavimų mastai tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms institucijoms. Paraiškų 
vertinimas, projektų administravimas yra gana sud÷tingas procesas, trunkantis daug laiko ir 
reikalaujantis nemažų žmogiškųjų išteklių. 

• Mažas potencialių paramos gav÷jų suinteresuotumas paraiškų patvirtinimu. Sunku pasakyti, 
ar Lietuvoje susiduriama su panašiais sunkumais, nes šioje ataskaitoje tai nebuvo 
analizuojama. Tačiau Čekijoje kaip viena iš problemų buvo įvardyta tai, kad paraiškų teik÷jai 
nesuinteresuoti gauti paramą. Ši problema itin aktuali viešajame sektoriuje, kur dalis žmonių 
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dirba priklausydami nuo šalį valdančių politinių j÷gų, tad n÷ra motyvuoti, kad projektai būtų 
tęsiami. 

• Mažas kandidatų, kuriems pasiseka, skaičius. Tai reiškia, kad nedaug patvirtinama paraiškų 
ir pasirašoma sutarčių. 

• V÷lavimai tvirtinant paraiškas ir pateikiant mok÷jimo prašymus. 
• Apribojimai, susiję su teis÷s aktais ir lyderio pozicijas užimančių vadovaujančiųjų institucijų 

pokyčiais. 

ES fondų l÷šos paskirstytos tarp programų pakankamai anksti, kai tik buvo prad÷ta steb÷ti įsisavinimo 
sparta d÷l N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo. Perskirstymai paprastai n÷ra itin dažni, nes jiems atlikti reikia 
daug laiko ir pastangų, nacionalin÷s teisin÷s baz÷s pakeitimų, programos dokumentacijos ir pan. 
Veiksmų programų prioritetų lygmeniu procesai kur kas paprastesni. Šiame lygmenyje jau pasitaik÷ 
l÷šų perskirstymo atvejų, o perskirstymų tarp veiksmų programų dar nebuvo.  

Esant prastiems įsisavinimo rodikliams institucijoms netaikoma jokia baudų sistema, tik jų laiku 
neįsisavinusios institucijos praranda l÷šas. Jeigu išmokų gav÷jai neatlieka savo įsipareigojimų 
finansinių išteklių pritraukimo srityje, projektui skiriamas finansavimas gali būti vertinamas kaip 
netinkamas, ir paraiškos gav÷jas gali netekti dalies skirto finansavimo. 

Čekijoje naudojama itin pažangi informacin÷ sistema, padedanti steb÷ti ir planuoti įsisavinimo spartą. 
Struktūrinių fondų MSC2007 priežiūros sistema yra puikus įrankis bendram finansavimui, skirtam 
paraiškos gav÷jams, valdyti. Sistemos pagrindin÷s funkcijos vykdant kontrol÷s procedūras yra šios: 

• finansinių l÷šų pritraukimas iš ES fondų; 
• finansinių l÷šų pritraukimas iš valstyb÷s biudžeto; 
• programų ir projektų priežiūra, vertinimas ir kontrol÷; 
• komunikavimas su EK ir reikiamos informacijos teikimas; 
• informacijos, skiriamos paramos gav÷jams, sklaidos priežiūra; 
• sąveika su kitomis reikalingomis valstyb÷s administravimo sistemomis; 
• parinktų sričių rodiklių priežiūra. 

Ji sudaroma iš trijų pagrindinių dalių: 
• centrinis / valdymo lygmuo – Centrin÷ informacijos sistema (IS MSC2007); 
• vykdantysis lygmuo – IS Monit7+; 
• paramos gav÷jų lygmuo – internetin÷ programa Benefit7 (informacin÷ sistema paramos 
gav÷jams). 

Steb÷senoje ši sistema naudojama lyginant kritinio įgyvendinimo lygmenį ir faktinius duomenis. Tai 
suteikia galimybę greitai nustatyti, kuriose srityse kyla N + 2 taisykl÷s pažeidimo rizika. Sistemos 
nustatymai leidžia automatiškai sudaryti ataskaitoms reikalingus duomenų pjūvius, o tai palengvina 
ataskaitų rengimo procedūras. 
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Estija 
 

ES struktūrinių fondų įsisavinimas kontroliuojamas kasmet periodiškai (2007–2013 m. laikotarpiu) 
atsižvelgiant į N + 2 keliamus pirminius reikalavimus. Vadinasi, pagrindin÷ strategija šioje ES nar÷je 
yra N + 2 reikalavimai. Be abejo, operatyviniais tikslais naudojami planai neapima viso laikotarpio, 
tačiau jų tikslas – efektyvus finansų valdymas, tvari biudžeto pad÷tis. Veiksmų programų planus 
sudaro du elementai. Pirmajame nurodoma, kiek l÷šų kokiems prioritetams skiriama per visą laikotarpį 
iš ES fondų, biudžeto ir privataus kapitalo. Antrajame nuo 2007 m. iki 2013 m. nurodomos skiriamos 
ES struktūrin÷s paramos l÷šos pamečiui bendrai visai programai. 
 
Metin÷ kontrol÷ susideda iš įsisavinimo m÷nesinių vertinimų ataskaitų. Šios ataskaitos pateikiamos 
Finansų ministerijos interneto svetain÷je. Kas ketvirtį atsiskaitoma Vyriausybei apie užsienio paramos 
panaudojimo rezultatus. Informacija teikiama kartu su valstyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimo 
ataskaitomis. Atsižvelgiant į 2007–2013 m. Struktūrin÷s paramos akto pakeitimus, kurie tur÷jo įsigalioti 
per 2010 m., yra pateikiamas įpareigojimas steb÷seną, nukreiptą į N + 2 keliamų užduočių 
įgyvendinimą ir tikslų atitikimą, atlikti kiekvienai prioritetinei krypčiai ir ministerijai atskirai. Šiuo metu 
Estijos Finansų ministerija tikina, kad pasieks suplanuotus rodiklius, tačiau mano, jog tam tikrų 
sunkumų gali kilti 2012 m. 
 
Iki šiol n÷ra sukurta jokio veiksmų plano, ką daryti, jei nebus pasiekti užsibr÷žti tikslai. Šios problemos 
bus sprendžiamos atskirai nagrin÷jant kiekvieną atvejį, galbūt įtraukiant l÷šų perskirstymo aspektą, jei 
įmanoma, tarp priemonių ir per prioritetines kryptis, jei ne – bus daromi veiksmų programų pakeitimai. 
Tokio plano n÷ra sukurta, nes Estija – viena iš pirmaujančių pagal ES l÷šų įsisavinimą valstybių, ir 
šiuo metu n÷ra jokių skubaus sprendimo reikalaujančių problemų d÷l įsipareigojimų nevykdymo. 
Estijos l÷šų įsisavinimo programos vykdymas vyksta sparčiau negu numatyta N + 2 ir N + 3  planuose. 
 
Vis d÷lto vadovaujančioji institucija yra atsakinga už N + 2 kontrolę ir reguliariomis ataskaitomis 
perduoda informaciją Vyriausybei. Tad matant, jog N + 2 reikalavimai nebus įvykdyti, pagrindinis 
veiksmų planas yra informuoti Vyriausybę ir perskirstyti fondo l÷šas. 
 
Tačiau stengiamasi, kad šios priemon÷s nebūtų dažnai naudojamos, nors vieną kartą per visą 
programavimo laikotarpį yra rengtas pasiūlymas modifikuoti veiksmų programą. Atsižvelgiant į 
vidutinio laikotarpio vertinimus 2011 m., didel÷ tikimyb÷, kad prireiks dar vieno perskirstymo siekiant iki 
galo įsisavinti didžiąją paramos dalį. Kol kas dar negautas galutinis Europos Komisijos sutikimas, tod÷l 
šiuo metu dar anksti kalb÷ti apie tokių veiksmų įtaką ar rezultatus. 
 
D÷l to didžiausia „bauda“ institucijoms, kurios l÷tai įsisavina l÷šas, yra perskirstymas. Paramos 
gav÷jams šiuo metu n÷ra taikoma jokių bausmių. Daugeliu atveju paramos gav÷jai gali pakeisti 
projektui sudarytus terminų grafikus ir biudžetą vieną kartą, jei tam atsiranda pagrįstas poreikis. 
 
Pagrindines l÷to įsisavinimo priežastys: 

• problemos ir delsimas d÷l viešųjų pirkimų;  
• problemos įgyvendinant sud÷tingas ir plataus masto programas; 
• problemos, susijusios su bendruoju finansavimu; 
• maži administracinio ir naudos gav÷jo lygmenų paj÷gumai. 

 
MIS informacin÷ sistema yra pagrindinis įrankis, kuriuo remiantis yra vykdoma įsisavinimo kontrol÷. 
Šiuo metu yra svarstoma apie galimybę modifikuoti IT sistemas ir sudaryti galimybę reguliariai 
kontroliuoti pirminių planų įgyvendinimą. Tikimasi, kad minimi pakeitimai bus įdiegti jau šiais metais.  
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Latvija 
 

Latvijoje įgyvendinamą planavimo ir kontrol÷s procedūrą sudaro dvi dalys. Pirmiausia valdančioji 
institucija sudaro finansinio įsisavinimo  pagrindinį planą (išlaidų profilį). Tuomet metiniai įsisavinimo 
planai, pagrįsti biudžeto asignavimais, sudaromi kiekvienai ministerijai.  
 
Finansinio įsisavinimo pagrindinis planas kiekvienam iš trijų fondų sudaromas apsvarstant tris 
scenarijus: 

a) optimalaus įsisavinimo profilis (nekyla jokių N + 2 / N + 3 rizikų, didžioji dalis finansavimo 
skiriama investicijoms, kad būtų skatinamas greitesnis atsigavimas po ekonomikos krizin÷s); 

b) įsisavinimas remiantis įsisavinimo tikslais, nustatytais EK specialioje paramos sutartyje, 
sudarytoje tarp Latvijos ir EK (mažiau ambicingas nei optimalaus įsisavinimo scenarijus, bet 
n÷ra jokių N + 2 / N + 3 rizikų); 

c) kritinių išlaidų profilis (aukšta N + 2 / N + 3 įsipareigojimų neįgyvendinimo rizika, jei 
įsisavinimas yra prastesnis nei numatyta pagal suplanuotus rodiklius). 

 

Kritinis profilis nustatomas remiantis vien tik N + 2 taisykl÷s reikalavimais, o kitiems dviems profiliams 
n÷ra tokių aiškių ir konkrečių nustatymo principų kaip Lietuvoje naudojami siektinas ir kritinis Master 
plano lygiai. Min÷ti įsisavinimo profiliai grindžiami daugiau ekspertiniais vertinimais nei konkrečiomis 
taisykl÷mis. Analitiniais tikslais planuojamas min÷tų profilių priimtinas pasiskirstymas yra proporcingai 
padalijamas už ES l÷šų įgyvendinimą atsakingoms ministerijoms. 

 
Finansų ministerija parengia metinį biudžeto plano projektą, kuriuo yra grindžiamas išlaidų profilis. Kai 
tik biudžetas patvirtinamas, valdančioji institucija kartu su ministerijomis parengia siekiamą m÷nesinių 
rodiklių planą kiekvienai ministerijai, kuris v÷liau patvirtinamas Vyriausyb÷s. Šių planų vykdymą 
kontroliuoja valdančioji institucija, ketvirtinius jų įgyvendinimo rodiklius perduodant šalies Vyriausybei. 
Taip pat kas m÷nesį EK yra teikiamos ataskaitos apie ES l÷šų įsisavinimą, kaip būtina tarptautin÷je 
paramos programoje nurodyta atskaitomyb÷s schemos dalis. 
 
Šiuo metu Latvija yra arti optimalaus išlaidų lygio. Yra duotas politinis ir administracinis įsipareigojimas 
atitikti optimalių išlaidų lygį, nes ES l÷šos yra gyvybiškai svarbus finansavimo šaltinis, reikalingas 
ekonomikai atsigauti. 
 
Tai reiškia, kad Latvija yra viena iš pirmaujančių valstybių l÷šų įsisavinimo aspektu, ir šiuo metu nekyla 
skubaus sprendimo reikalaujančių rizikų d÷l įsipareigojimų nevykdymo. Latvijos l÷šų įsisavinimo 
programos vykdymas vyksta sparčiau nei numatyta pagal N + 2 ir N + 3 kalendorinius planus. 
 
Tačiau fiskalin÷ pad÷tis Latvijoje yra sud÷tinga, nuolat jaučiamas valdančiosios institucijos daromas 
spaudimas maksimaliai panaudoti metines biudžeto l÷šas. D÷l šios priežasties reikšmingi nukrypimai 
nuo metinių ir m÷nesio planų yra kritiškai vertinami, apie juos informuojama Vyriausyb÷. Tokiu atveju 
dažniausiai imamasi politinio ir visuomen÷s spaudimo, yra perskirstomos fondų l÷šos ir (arba) 
biudžeto asignavimai. 
 
Už N + 2 programų priežiūrą ir informacijos pateikimą laiku Vyriausybei yra atsakinga valdančioji 
institucija. Kadangi šalyje taikomos tik trys veiksmų programos ir yra viena valdančioji institucija, 
užduočių paskirstymas nesudaro sunkumų.  
 
Didžiausios problemos, d÷l kurių l÷t÷ja įsisavinimo sparta: 

• sud÷tingos pirkimų procedūros;  
• labai daug slaptų konkurentų skundų (besiskundžiančios šalys nepatiria jokių kaštų, tačiau 

kuomet pasirodo skundas, patikrinimų procedūros tampa kur kas ilgesn÷s); 
• prastas finansinis planavimas; 
• maži administracinio ir naudos gav÷jo lygmenų paj÷gumai;  
• išmokų gav÷jams nepavyksta užtikrinti privačių l÷šų, reikalingų bendrai finansavimo sistemai. 

 
Svarbu atskirti fondo l÷šų perskirstymą nuo metinio biudžeto perskirstymo.  
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Fondų l÷šų perskirstymas (t. y. sprendimas l÷šas perskirstyti tarp prioritetų)  buvo vykdomas daugelį 
kartų. Tokie sprendimai yra priimami remiantis vertinimais, ekonominiu pagrįstumu ir bendros 
investavimo ekonomin÷s strategijos pasikeitimu, tačiau ne l÷šų įsisavinimo spartos kriterijumi. 
Visuomet yra galimyb÷ perskirstyti fondų l÷šas, jei kurios nors priemon÷s, prioritetai arba sektoriai jų 
neįsisavina, tačiau tokia galimybe iki šiol nebuvo pasinaudota, nes įsisavinimo rodikliai n÷ra pasiekę 
kritin÷s ribos.  
 
Biudžetas perskirstomas gana dažnai, ypač biudžetinių metų pabaigoje, kad biudžeto l÷šos būtų 
panaudotos kaip įmanoma geriau. (Latvijoje n÷ra galimyb÷s finansavimą pratęsti, t. y. perkelti į kitus 
biudžetinius metus. Jei skirtos l÷šos n÷ra panaudojamos iki finansinių metų pabaigos, likęs 
finansavimas yra atšaukiamas.) 
 
Latvijos atsakingi darbuotojai teig÷, kad ministerijoms didžiausia „bauda“ d÷l nepanaudojamų l÷šų yra 
g÷da prieš visuomenę. Yra galimos ir kitos bausm÷s (pvz., fondų perskirstymas), tačiau iki šiol jos 
nebuvo naudojamos. 
 
Išmokų gav÷jams kol kas n÷ra skiriama jokių bausmių, bet valdančioji institucija planuoja įgyvendinti 
„bausmių ir apdovanojimų“ sistemą. Ji tur÷tų prasid÷ti nuo šių biudžetinių metų.  
 
MIS informacin÷ sistema yra pagrindinis įrankis, kuriuo valdomas ES l÷šų fondų įsisavinimas. MIS 
teikia savaitines ir m÷nesines ataskaitas apie pasiekto įgyvendinimo etapo iškeltų finansinių tikslų 
atitikimą.  
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Bulgarija 
 
Bulgarijos vyriausyb÷ bendradarbiaudama su Europos Komisija m÷gino sukurti nesud÷tingą priemonių 
rinkinį, kuriuo būtų galima kontroliuoti Europos Sąjungos l÷šų įsisavinimo procesą. Kaip vienas 
svarbiausių s÷kmingą fondų l÷šų įsisavinimą lemiančių veiksnių buvo įvardijama nuolatin÷ situacijos 
steb÷sena, t. y. žinojimas, kokioje l÷šų valdymo stadijoje kiekvienu metu yra paramą įsisavinančios 
institucijos. Matuojant įsisavinimo efektyvumą pagal N + 2 iškeltus tikslus, daugiausia d÷mesio 
kreipiama į tris svarbiausius dydžius: 

• panaudojamą paramos sumą (tai itin svarbus rodiklis, nes 100 proc. sumos panaudojimas 
leidžia įsisavinti ES l÷šas 100 proc.); 

• išmokas paramos gav÷jui (taip matuojamas fizinis progresas ir numatoma, kad panaudotos 
l÷šos bus patvirtintos ir reikiamai dokumentuotos per keletą m÷nesių; tai tarsi paramos 
panaudojimo galimybes užtikrinantis veiksnys); 

• sutartimis įformintas pinigines sumas (pvz., fondų l÷šų paskirstymas projektams, atitinkantiems 
finansavimo sutarties sąlygas). 

Bulgarija įdieg÷ visą finansin÷s kontrol÷s ir prognozavimo sistemą, pagrįstą išvardytais  parametrais. 
Ši sistema, pavadinta LOTHAR (Long Term Harmonogramme), buvo sukurta Bulgarijos centrinio 
koordinavimo padalinio, bendradarbiaujant su DG REGIO. Sukurta sistema leidžia Bulgarijos 
valdančiosioms institucijoms prireikus gauti tikrą ir teisingą vaizdą apie paramos įsisavinimą ir jį 
palyginti su N + 2 keliamais reikalavimais. 

Sistema susideda iš pagal MS Excel veikimo principus parengtų programų, pasižyminčių lengvu ir 
laikui neimliu naudojimu. Programose kaupiama informacija apie l÷šų įsisavinimo proceso 
įgyvendinimą ir prognozes nuo paties žemiausio įgyvendinančiųjų institucijų lygio. V÷liau šiose 
programose esanti informacija yra sujungiama į pagrindinę kontrol÷s sistemą, pagal kurią yra 
vertinamas kiekvienos ministerijos įsisavinimo efektyvumas lyginant faktinius rezultatus su anksčiau 
padarytomis prognoz÷mis. Tokiu būdu m÷ginama padidinti techninio įsisavinimo ir politin÷s 
atsakomyb÷s laipsnį. 

43 paveikslas. LOTHAR sistema 

 

LOTHAR sistemos veikimas pagrįstas sisteminiu progreso atvaizdavimu ekrane ir yra sujungtas su 
sisteminiu išlaidų prognozavimu iki žemiausio galimo organizacinio lygio. Ši sistema padeda Bulgarijos 
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valdžios institucijoms analizuoti, kur l÷šų įsisavinimas vyksta pagal numatytus planus, o kur reikia imtis 
koreguojančių veiksmų, kad sparčiau vyktų įsisavinimo procesas. 

Jei koreguojantys veiksmai yra reikalingai, prieš tai atliekama išsami analiz÷ – nustatomos konkrečios 
v÷lavimo ar uždelsimo priežastys. Jei, pavyzdžiui, paaišk÷tų, kad priežastis – silpna projekto 
organizacin÷ struktūra, papildomai būtų skiriama išteklių (finansinių, žmogiškųjų, technin÷s paramos) 
tai sričiai, kad būtų sudarytos galimyb÷s pagreitinti įsisavinimo procesą ir pasiekti prognozuotą l÷šų 
įsisavinimo stadiją. Šiuos matavimus paprastai atlieka valdančiosios institucijos. Jei nutinka taip, kad 
l÷šos turi būti perskirstytos tarp nustatytų prioritetų, Veiksmų programos steb÷senos komitetas turi 
priimti tokius sprendimus. 

Pagrindin÷ priežastis, d÷l kurios ES fondų l÷šų įsisavinimas vis dar l÷tas, yra prastas išankstinis 
pasirengimas vyksiantiems projektams, silpnas rizikos valdymas projekto metu ir kartais vykstantys 
nereikalingi administraciniai sistemos pakeitimai. 
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Užsienio šali ų patirties apibendrinimas 
 

Vertinant Lietuvos ES fondų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s įgyvendinamumo steb÷seną 
pažym÷tina, kad mūsų šalyje naudojama sistema pasižymi daugeliu privalumų, kurie buvo įvardyti 
nagrin÷jamose šalyse. 

L÷to įsisavinimo priežastys tiek Lietuvoje, tiek Estijoje, Latvijoje, Čekijoje ar Bulgarijoje yra panašios. 
Tod÷l galima daryti išvadas, kad ES struktūrin÷s paramos įsisavinimas daugelyje šalių susiduria su 
panašiomis problemomis. 

Kalb÷dami apie informacines sistemas, kurios naudojamos ES struktūrin÷s paramos įsisavinimui 
administruoti, galime teigti, kad Lietuvoje naudojamas SFMIS funkcionalumu nenusileidžia kitų 
nagrin÷tų šalių technologiniams ištekliams. Tačiau reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kad Estijoje dar tik 
ketinama įdiegti funkciją, leidžiančią automatiškai atlikti įsisavintų l÷šų faktinių ir planuotų sumų 
palyginimus, o Lietuvoje tokia funkcija jau yra. Tai supaprastina ES fondų l÷šų naudojimo plano ir 
N + 2 taisykl÷s įgyvendinimo steb÷seną ir sumažina ekspertinio vertinimo poreikį. 

Visose nagrin÷tose šalyse skiriasi planavimo metodikos. Ypač nor÷tume atkreipti d÷mesį į Čekijoje 
naudojamą kritinių lygių nustatymą, nes jis gerokai pranašesnis prieš Lietuvoje naudojamas kritines 
reikšmes. Pagrindinis Čekijos planavimo prielaidų privalumas yra požiūris į N + 2 taisykl÷s laikymąsi 
ne tik kaip į viso įsisavinimo proceso rezultatą, bet kaip į sistemą apskritai. Tai reiškia, kad šioje šalyje 
planuojamas ne tik įsisavintų l÷šų kiekis, bet ir atskiri sistemos elementai, tokie kaip pateiktos 
paraiškos, patvirtintos paraiškos ir kt. Toks požiūris padeda gana tiksliai nustatyti N + 2 taisykl÷s 
pažeidimo rizikas, nes nepakankamas paraiškų (priimtų ar jau patvirtintų) kiekis leidžia nustatyti N + 2 
taisykl÷s pažeidimus gerokai anksčiau negu vertinant vien tik ES struktūrin÷s paramos deklaruojamas 
paramos sumas. Kita vertus, mūsų sudarytas ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo modelis būtent ir 
grindžiamas panašiomis prielaidomis apie istorinius paraiškų, vertinimo ar sutarčių pasirašymo 
duomenis.  

Vis d÷lto planavimas skirtingais lygmenimis prisid÷tų prie veiksmingesn÷s steb÷senos sistemos 
sukūrimo. Tod÷l rekomenduotina rengti kritinius planus ne tik deklaruotinoms sumoms, bet ir 
pasirašomoms sutartims, gaunamoms paraiškoms. 

Taip pat pažym÷tina, kad nagrin÷tose šalyse gana užtikrintai žvelgiama į galimybę panaudoti visą 
paramą laiku ir nepažeisti N + 2 taisykl÷s. Pagrindin÷ priemon÷, naudojama šiose šalyse kilus rizikai, 
yra l÷šų perskirstymas. Tačiau visose šalyse buvo nurodoma, jog tai tik kritiniais atvejais taikoma 
priemon÷ ir jos stengiamasi išvengti.  

Tam tikri konkretūs būdai, kaip būtų galima paspartinti įsisavinimo procesą, nebuvo įvardyti. 
Dažniausiai kiekvienai programai ar prioritetui individualiai stengiamasi rasti geriausius l÷tą įsisavinimą 
lemiančių veiksnių pašalinimo būdus. 

Apibendrinant galima įvardyti šias sritis, kuriose Lietuva gal÷tų perimti gerąją patirtį: 

• informacinių sistemų funkcija, leidžianti automatiškai atlikti įsisavintų l÷šų faktinių ir planuotų 
sumų palyginimą. 

• planuoti ne tik įsisavintų l÷šų kiekį, bet ir atskirus sistemos elementus, tokius kaip pateiktos 
paraiškos, patvirtintos paraiškos ir kt. 

• perskirstymų naudojimas tik kritiniais atvejais. 

• aiškesnis kritinio ir siektino lygmenų atskyrimas ir išaiškinimas atitinkamoms institucijoms. 
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5. Išvados 
 

 
Atlikus įsisavinamų l÷šų prognozes toliau pateikiamos šios ataskaitos išvados. 

• VP1 siektinas planas nebus įgyvendintas n÷ vienais metais. Didžiausias atotrūkis nuo šio 
plano prognozuojamas 2012 metais, v÷liau deklaruotų l÷šų apimtys tur÷tų art÷ti prie plane 
nurodyto siektino lygmens. Kritinis lygmuo VP1 programoje būtų pasiektas dar 2012 metais, 
tačiau 2015 metais atsirastų nedidelis nuokrypis nuo jo. Analogiška pad÷tis yra ir d÷l 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų vykdymo – visais metais iki pat 2015-ųjų bus susidaręs 
perviršis, tačiau paskutiniaisiais metais atsiras neigiamas nuokrypis nuo jo.  

• VP2 ERPF siektinas plano lygmuo taip pat nebūtų pasiektas, išskyrus 2013–2014 metų 
laikotarpį. Kalbant apie kritinį plano lygmenį pažym÷tina, jog jis VP2 bus įgyvendintas iki pat 
2015 metų, kaip, beje, ir N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai. Tačiau 2015 metais atsiras 
neigiamas nuokrypis.  

• VP2 SF siektino plano lygmens nuokrypiai pagal kryptis bus panašūs į ERPF. Tačiau N + 2 
taisykl÷ bus pažeista tik 2015 metais, kai susidarys 99 mln. Lt neįsisavintų l÷šų suma. 

• VP3 ERPF ir SF planų įvykdomumas bus panašus. Abiejų fondų prioritetai siektiną planą 
įgyvendins tik 2013–2014 metais. Kritinis lygmuo būtų pasiekiamas pora metų anksčiau, o 
N + 2 taisykl÷ įgyvendinama iki pat 2015 metų, kuomet ERPF liks neįsisavinta 19 mln. Lt, o 
Sanglaudos fonde – 29 mln. Lt. 

• VP4 nei siektinas, nei kritinis plano lygiai nebus pasiekti, o N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimai 
bus pažeisti jau 2014 metais. 

• Pažym÷tina, kad susidaręs nuokrypis 2015 metais nebus taip pat reikšmingas visose 
programose ir visuose fonduose. Palyginti didesn÷ dalis liks neįsisavinta VP4 programoje ir 
VP2 programos dalyje, finansuojamoje iš SF. 

Svarbiausios l÷tesnio negu planuojama planų įgyvendinimo priežastys: 

• v÷lavusi priemonių įgyvendinimo pradžia; 

• nuosavo kapitalo dalies trūkumas; 

• teisminiai procesai; 

• sutaupymai projektuose; 

• neefektyvus kvietimų išd÷stymas laiko aspektu; 

• paraiškų kokyb÷s netolygumai; 

• tik÷tinai per dideli Master plano rodikliai pirmaisiais įsisavinimo metais; 

• politin÷ aplinka; 

• individualios skirtingų prioritetų ir priemonių priežastys, tokios kaip tęstiniai konkursai, 
nesusiderinimas tarp tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų, reorganizacijos sektoriuose ir kt. 

Nors visoje ataskaitoje pateikta ir daugiau rekomendacijoje, apibendrindami toliau pateikiame 
svarbiausius siūlomus pakeitimus, galinčius pad÷ti optimizuoti l÷šų įsisavinimą ir atitikti N + 2 / N + 3 
taisykl÷s reikalavimus. 
 

• L÷šos, skirtos VP2 ir VP3 prioritetams finansuoti iš ERPF, netur÷tų būti perskirstomos.  
• L÷šos, skirtos VP1 ir VP4 prioritetams finansuoti iš ESF, tur÷tų būti perskirstytos tarp 

programų. Iš VP4 rekomenduojama skirti VP1 prioritetams įgyvendinti. Visas l÷šas perleidus 
Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai įsisavinimo sparta užtikrintų visų l÷šų panaudojimą ir 
N + 2 / N + 3 taisykl÷s reikalavimų laikymąsi. Kita vertus, Vidaus reikalų ministerijos ir 
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Švietimo ir mokslo  ministerijos vykdomi prioritetai taip pat turi potencialą panaudoti dalį šių 
l÷šų. Tod÷l Vyriausyb÷ turi nuspręsti, kokiomis proporcijomis padalyti tarp prioritetų, esančių 
VP-1 programoje, kad l÷šų panaudojimas būtų efektyvus ir atitiktų Lietuvos strategiją. 

• D÷l l÷šų, skirtų VP2 ir VP3 prioritetams finansuoti iš Sanglaudos fondo, problematikos galimi 
keli variantai arba jų kombinacijos: 

o VP2-5 prognozuojamas neįsisavinti l÷šas perleisti VP3-3 prioriteto priemon÷ms;  
o perskirstyti VP2-5 l÷šas prioritete, neperskirstant jų tarp atsakingų institucijų 
o perskirstyti VP2-6 ir VP3-4 l÷šas prioritetuose, neperskirstant jų tarp atsakingų 

institucijų ir prioritetų; 
o prad÷ti derybas su Europos Komisija d÷l terminų pratęsimo, nes l÷tus įsisavinimo 

tempus lemia finansuojamų projektų specifika. 
• Intensyvesni apmokymai paraiškų teik÷jams siekiant sumažinti teismų riziką ir gauti geresn÷s 

kokyb÷s paraiškas. Šiuose mokymuose svarbiausios temos tur÷tų būti viešųjų pirkimų 
taisykl÷s, paraiškų dokumentacija, tinkamos ar netinkamos finansuoti l÷šos, jų pagrindimas. 

• Skatinti tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų bendradarbiavimą sudarant kvietimų grafikus. 
• Griežtinti atsakomybę d÷l neteisingų viešųjų pirkimų. 

Galima pateikti šiuos pagrindinius esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinimo steb÷senos sistemos privalumus: 

• išsamios ataskaitos, teikiamos ketvirčiais Vyriausybei, kurios leidžia laiku pasteb÷ti faktinio 
įsisavinimo neatitikimus ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšm÷ms ir operatyviai imtis 
koreguojamųjų veiksmų; 

• gana aukštas detaliųjų planų tikslumas, leidžiantis atlikti efektyvią steb÷seną;  

• ES fondų l÷šų naudojimo plano kritinio lygmens pakankamai aukštos reikšm÷s pirmaisiais 
metais leidžia iš anksto numatyti galimas N + 2 taisykl÷s nesilaikymo rizikas; 

• pakankamai dažna ES struktūrin÷s paramos įsisavinimo spartos steb÷sena tarpin÷se ir 
įgyvendinančiosiose institucijose. 

Apibendrinant pateikiami svarbiausi esamos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinimo steb÷senos sistemos trūkumai. 

• Planavimo procese n÷ra susieti priemonių įgyvendinimo planai ir Master planas. 

• Nepakankamas detalizuojančiųjų planų panaudojimas vertinant N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinamumo riziką trumpuoju laikotarpiu. 

• Mažai reglamentuojamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas į plano laikymosi ir 
N + 2 taisykl÷s rizikos steb÷seną. 

• Netinkamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų požiūris į ES fondų l÷šų naudojimo plano 
reikšmes. 

• Kritinio plano tiesiškumas, neatsižvelgiama į atskirų prioritetų ir priemonių projektų vykdymo 
specifiką. 

• Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas tik rengiant detalizuojančiuosius planus, 
tačiau nedalyvavimas nustatant ES fondų l÷šų naudojimo plano reikšmes konkretiems 
metams. Priešinga situacija ne tik užtikrintų tikslesnius planus, bet ir papildomai motyvuotų 
institucijas. 

• N÷ra apibr÷žti aiškūs leistini nuokrypiai nuo planuojamų dydžių.



 

Rekomendacijos 
 

Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

Pagrindin ÷s sistemin ÷s rekomendacijos 

1. Rizika neįsisavinti dalies l÷šų VP4 
programoje.  

VP4 nedeklaruotų l÷šų dalis 2015 metais 
prognozuojama 76 mln. Lt – t. y. beveik 
ketvirtis šioje programoje numatytų l÷šų. Be 
to, problemų d÷l N + 2 / N + 3 taisykl÷s 
laikymosi iškils dar 2014 metais.  

Detaliau ši problema ir galimos alternatyvos 
aptariama klausimo Nr. 3 analiz÷je (žr. 
Ataskaitos 90–91 p.). 

Rekomenduojame 50 mln. Lt perskirstyti iš VP4 programos į 
VP1 programoje esančius prioritetus. Saugiausias variantas 
yra l÷šas skirti VP1-1 prioritetui, tačiau l÷šos gal÷tų būti 
panaudotos ir kituose prioritetuose. 

Pažym÷tina, kad VP4 n÷ra atskirų prioritetų ir institucijų, 
išskyrus Finansų ministeriją. Tod÷l n÷ra galimybių atlikti l÷šų 
perskirstymus programos viduje. Vienintelis variantas būtų 
l÷šas perskirstyti į VP1 esančius prioritetus. 

 

Finansų ministerija 2011 m. IV 
ketvirtis 

2. Rizika laiku neįsisavinti l÷šų iš Sanglaudos 
fondo.  

Nepaisant to, kad šiuo metu Sanglaudos 
fondo l÷šų panaudojimas yra itin spartus, 
verta atkreipti d÷mesį į galimas rizikas, ypač 
d÷l VP2-5 prioritete esančių geležinkelių 
projektų.  

Detaliau ši problema ir galimos alternatyvos 
aptariama klausimo Nr. 3 analiz÷je (žr. 
Ataskaitos 91–92 p.). 

 

Kol kas pakanka steb÷ti esamą situaciją, tačiau per 
einamuosius metus jai nepasikeitus, rekomenduojame atlikti 
l÷šų perskirstymą prioriteto viduje ir numatomą nesp÷ti 
įsisavinti l÷šų dalį panaudot rezerviniams projektams. 

 

 

Susisiekimo  
ministerija 

2012 m. I ketvirtis 
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Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

3. Netinkamas kvietimų grafiko planavimas. 

N÷ra sudarytos papildomos prielaidos 
įgyvendinančiųjų institucijų darbo krūviams 
optimizuoti ir taip sumažinti galimus paraiškų 
vertinimo uždelsimus. 

Detaliau ši problema ir galimos alternatyvos 
aptariama klausimų Nr. 6 ir Nr. 7 analiz÷je 
(žr. Ataskaitos 130 ir 136 p.). 

 

Rekomenduojame kvietimų teikti paraiškas grafikus sudaryti 
bendradarbiaujant tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms, juos tvirtinant abiejų institucijų atsakingiems ar 
įgaliotiems asmenims. Ši rekomendacija gali būti įgyvendinta 
išplečiant veiksmų programų administravimo ir finansavimo 
taisykles.  

Finansų ministerija, 
tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios 
institucijos 

2011 m. III ketvirtis 

4. Planavimo sistemos trūkumai. Rekomenduojame naudoti atnaujintus kritinį ir siektiną ES 
fondų l÷šų naudojimo plano lygius. Jie pateikiami ir 
argumentuojami atsakyme į klausimą Nr. 3 (žr. Ataskaitos 
72–93 p.). 

Finansų ministerija 2011 m. III ketvirtis 

5. Planavimo sistemos trūkumai. 

Detalizuojančiųjų planų nepanaudojimas 
steb÷senos procese.  

Plačiau detalizuojantieji planai aptarti 
atsakyme į klausimą Nr. 5 (žr. Ataskaitos 
100–102 p.). 

ES struktūrin÷s paramos administravimo sistemoje 
naudojami detalizuojantieji planai yra trumpalaikiai, tačiau 
gana tikslūs, kad būtų galima juos panaudoti N + 2 taisykl÷s 
steb÷senai. Įgyvendinančiosiose ir tarpin÷se institucijose gali 
būti parengiamos prognoz÷s remiantis detalizuojančiaisiais 
planais, skirtos operatyviai reaguoti į N + 2 taisykl÷s 
nesilaikymo riziką. Pagal mok÷jimo prašymų grafiką sudaryta 
prognoz÷ leistų vienais metais į priekį nustatyti deklaruojamą 
ES struktūrin÷s paramos l÷šų sumą ketvirčiais. 

Kadangi tarpinių institucijų detalizuojantieji planai jau ir 
grindžiami prognoz÷mis pagal mok÷jimų grafikus, 
planuojamas pasirašyti sutartis, šiam prognozavimui 
papildomų laiko sąnaudų nebereik÷tų, nes nebūtų kuriami 
nauji dokumentai.  Pakaktų lyginti, kiek detalizuojančiajame 
plane, rengiamame tarpin÷s institucijos, yra numatoma 

Finansų ministerija 2011 m. III ketvirtis 
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Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

įsisavinti l÷šų, ir kokie N + 2 taisykl÷s bei Master plano lygiai. 
Ši procedūra tur÷tų būti įtraukta į Vadovaujančiosios 
institucijos procedūrų vadovą kaip papildomas steb÷senos 
elementas.  

Tod÷l kaip papildomą N + 2 taisykl÷s steb÷senos priemonę 
rekomenduojame taikyti detalizuojančiuosius planus 
einamiesiems ir sekantiems metams.  

Norint užtikrinti jų pritaikymą reik÷tų išpl÷sti 
Vadovaujančiosios institucijos procedūrų vadovą. 

 

6. Planavimo sistemos trūkumai. 

Jei visa ES struktūrin÷s paramos 
panaudojimo sistema vertinama kaip 
nuoseklus procesas, kuomet skelbiami 
konkursai, gaunamos paraiškos, 
pasirašomos sutartys ir vykdomi projektai, 
planavimo sistema taip pat tur÷tų apimti visą 
šį procesą. Tačiau šiuo metu tarp vykdomų 
kvietimų ir pasirašomų sutarčių susidaro 
planavimo spraga. 

 

Į detalizuojančiuosius planus einamiesiems ir sekantiems 
metams siūlome įtraukti papildomą duomenų stulpelį apie 
planuojamas gauti paraiškas. Kad nebūtų apsunkinta visa 
planavimo sistema, pakaktų metinio detalumo pagal 
priemones.  

Kad būtų įgyvendinta ši rekomendacija, reikia pakeisti LR 
finansų ministro įsakymą „D÷l Europos Sąjungos fondų l÷šų 
naudojimo planą detalizuojančių planų formų  patvirtinimo“. 

Finansų ministerija, 
tarpin÷s institucijos 

2011 m. III ketvirtis 

7. Planavimo sistemos trūkumai. 

Planavimo sistemoje priemonių įgyvendinimo 
planai n÷ra susiejami su įsipareigojimų ir 
Master planais.  

Rekomenduojame priemonių įgyvendinimo planus derinti su 
vadovaujančiąja institucija. Derinant būtina atkreipti d÷mesį į 
tai, ar tokie planai nekomplikuos įsipareigojimų planų 
įgyvendinimo.  

Nors derinimas su įgyvendinančiosiomis institucijomis jau 
vyksta, apie bet kokius nuokrypius nuo priemonių 

Finansų ministerija, 
tarpin÷s institucijos 

2011 m. III ketvirtis 
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Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

 įgyvendinimo planų reik÷tų agentūras informuoti oficialiu 
raštu, vos tik šiems nuokrypiams išaišk÷jus. Tai pad÷tų 
užtikrinti būtų efektyvesnį įgyvendinančiųjų institucijų darbą ir 
adekvačius paraiškų srautus. 

Norint užtikrinti, kad planai būtų derinami, reik÷tų keisti 
Priemonių įgyvendinimo plano pildymo taisykles. 

8. Mažai reglamentuojamas tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų įsitraukimas į 
plano laikymosi ir N+2 taisykl÷s rizikos 
steb÷seną. 

Tarpinių ir įgyvendinančiųjų institucijų 
procedūrų vadovuose n÷ra apibr÷žiamos 
procedūros, kurios turi būti atliekamos stebint 
ES fondų l÷šų plano įgyvendinimą. Be abejo, 
tai, kad procedūros neaprašytos, nereiškia, 
jog steb÷sena n÷ra vykdoma, tačiau jos 
reglamentavimas pad÷tų griežčiau 
kontroliuoti visą procesą. 

 

Rekomenduojame tarpin÷ms ir įgyvendinančiosioms 
institucijoms savo procedūrų vadovuose įtraukti aiškų 
taikomos ES fondų l÷šų naudojimo plano ir N + 2 taisykl÷s 
įgyvendinimo steb÷senos aprašymą. Atsižvelgiant į 
administruojamų projektų ir prioritetų specifikos skirtumus 
steb÷senos vykdymas gali varijuoti skirtingose institucijose, 
tačiau būtina, kad būtų įtraukiami šie elementai: 

a) steb÷senos projekto lygmeniu procedūros, įtraukiant 
bet neapsiribojant kritinių projektų nustatymu, juose 
iškylančių problemų nustatymu, galimų veiksmų 
sąrašu nustatytoms problemoms spręsti sudarymu; 

b) terminai ir atsakingi asmenys informacijai surinkti ir 
pateikti kitoms steb÷senos sistemoje 
dalyvaujančioms institucijoms; 

c) vidinių susirinkimų, skirtų įvertinti planų atitikimą, 
nustatyti riziką ir rasti problemų sprendimo būdus, 
rengimo dažnis; 

d) ketvirtinių ir metinių ataskaitų rengimo metodikos. 

Tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios 
institucijos 

2011 m. IV ketvirtis 

9. N÷ra apibr÷žti aiškūs leistini nuokrypiai nuo 
planuojamų dydžių. 

Nesant nubr÷žtoms aiškioms riboms, kuri 

Tuo tikslu rekomenduojame: 

- nustatyti aiškias ribas, kada imamasi konkrečių 
veiksmų d÷l nukrypimų; 

Finansų ministerija 2011 m. III ketvirtis 
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Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

dalis ES fondų l÷šų naudojimo plano turi būti 
įgyvendinta ir kokių veiksmų bus imtasi esant 
kritiniams nukrypimams nuo plano, 
nesudaroma pakankamai stipri motyvavimo 
sistema, skatinanti institucijas laikytis 
sudarytų planų. 

Plačiau kritin÷s ribos yra aptartos atsakyme į 
klausimą Nr. 5 (žr. Ataskaitos 113–116 p.). 

 

- apibr÷žti galimų veiksmų rinkinį, kuris gal÷tų apimti: 

o plano koregavimą;  

o l÷šų perskirstymą; 

o rezultatų viešinimą – ataskaitas LR 
Vyriausybei. 

Rekomenduojame laikytis principo, kad kritin÷ riba yra 80 
proc., o galimų rizikų – 95 proc.  kritinio plano. Be to, reik÷tų 
derinti šias ribas tiek programos, tiek prioriteto lygmenimis. 
Taip pat reik÷tų atkreipti d÷mesį į tai, kad būtina tarpines ir 
įgyvendinančiąsias institucijas išsamiai supažindinti su 
galimais veiksmais, jei nebus pasiektos atitinkamos plano 
ribos.  

 

10. Nepakankamas tarpinių ir įgyvendinančiųjų 
institucijų įsitraukimas į planavimo procesą. 

  

Rekomenduojame rengti susitikimus su tarpinių ir 
įgyvendinančiųjų institucijų atstovais bent kartą per ketvirtį 
individualiai ir kartą per pusmetį kartu su visomis 
institucijomis.  

Ketvirtiniuose susitikimuose verta aptarti tiek strateginius, tiek 
taktinius planus, jų pasiekiamumą, galimus nuokrypius ir 
suderinti veiksmus, kurie pad÷tų paspartinti įsisavinimą. Per 
susitikimus reikia aptarti ne tik nuokrypius, bet ir aiškiai 
įvertinti galimas jų priežastis nusileidžiant iki projektų 
lygmens.  

Bendri susitikimai su visomis institucijomis būtų labiau 
aktualūs ne vadovaujančiajai institucijai, bet tarpin÷ms ir 
įgyvendinančiosioms institucijoms, nes pad÷tų dalytis gerąja 
praktika ir patirtimi, taip pat laiku įžvelgti galimas ne tik planų 

Finansų ministerija, 
tarpin÷s ir 
įgyvendinančiosios 
institucijos 

2011 m. III ketvirtis 
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Nr.  Problema ar rizika Rekomendacija ir si ūlomos priemon ÷s 
rekomendacijai įgyvendinti 

Atsakinga 
institucija 
(institucijos) 

Įgyvendinti iki 

laikymosi, bet ir pačių projektų įgyvendinimo problemas. 

Tam turi būti vadovaujančioje institucijoje sudaryta darbo 
grup÷, kuri koordinuotų tokius susitikimus. Šią grupę tur÷tų 
sudaryti atstovai iš kiekvienos programos valdymo skyriaus ir 
steb÷senos ir analiz÷s skyriaus.  

 

11. Išankstinis rizikų nustatymas. 

Nors N + 2 taisykl÷ aktuali d÷l deklaruojamų 
l÷šų Europos Komisijai apimties, tačiau 
steb÷senos sutelkimas į deklaruojamų l÷šų 
apimtis atskleidžia tik galutinį rezultatą, bet 
nesudaro prielaidų iš anksto numatyti 
galimas taisykl÷s pažeidimo rizikas. 

 

Tod÷l rekomenduojame vadovaujančiajai institucijai kas 
ketvirtį remiantis šioje ataskaitoje pateikta tyrimo 
metodologija atnaujinti ES struktūrin÷s paramos l÷šų 
deklaravimo prognozavimo modelio faktorius ir atlikti 
prognozes, tam, kad žinant per ketvirtį paskelbtų kvietimų 
skaičių būtų galima įvertinti, kada šios l÷šos bus įsisavintos.  

Tam, kad šios procedūros būtų užtikrintos, reikia papildyti 
Vadovaujančiosios institucijos procedūrų vadovą.  

Finansų ministerija 2011 m. III ketvirtis 

 



A PRIEDAS. Paraišk ų grafik ų apskai čiavimas 
 

VP 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

 
Prioritetas VP1-1
Ministerija SADM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus priemon÷s 
įgyvendinimo planus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 20.000.000 20.000.000
2011 m. 2 ketv. 71.907.338 71.907.338
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 103.000.000 103.000.000
2012 m. 1 ketv. 8.470.000 -3.581.906 4.888.094
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 199.795.432

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 425.931.863
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 625.727.295

Iš viso skirta finansavimo 625.727.295  
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Prioritetas VP1-1
Ministerija SADM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus priemon÷s 
įgyvendinimo planus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso skirto 
f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 36.589.433 36.589.433
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 10.000.000 10.000.000
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 150.000.000 150.000.000
2011 m. 4 ketv. 29.400.000 29.400.000
2012 m. 1 ketv. 10.000.000 10.000.000
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 10.000.000 -2.267.560 7.732.440
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 243.721.873

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 517.244.020
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 760.965.893

Iš viso skirta f inansavimo 760.965.893  
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Prioritetas VP1-2
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 17.000.000 -17.000.000 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 97.297.000 -6.707.826 90.589.174
2011 m. 2 ketv. 59.200.000 59.200.000
2011 m. 3 ketv. 28.877.000 28.877.000
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 178.666.174

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 71.664.347
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 24.297.479

Iš viso 274.628.000

Iš viso skirta f inansavimo 274.628.000  
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Prioritetas VP1-2
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 57.817.000 55.699.281 -53.025.734 60.490.547
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 56.902.000 56.902.000
2011 m. 2 ketv. 143.813.000 143.813.000
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 22.908.000 22.908.000
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 284.113.547

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 181.281.774
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 14.218.679

Iš viso 479.614.000

Iš viso skirta f inansavimo 479.614.000  
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Prioritetas VP1-3
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 30.349.163 -30.349.163 0
2011 m. 1 ketv. 20.133.000 -20.133.000 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 9.800.000 -5.110.993 4.689.007
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 4.689.007

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 14.497.251
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 35.043.741

Iš viso 54.230.000

Iš viso skirta f inansavimo 54.230.000  
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Prioritetas VP1-3
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 65.597.000 65.597.000
2010 m. 4 ketv. 13.257.000 13.257.000
2011 m. 1 ketv. 83.188.000 83.188.000
2011 m. 2 ketv. 0 0
2011 m. 3 ketv. 6.735.000 6.735.000
2011 m. 4 ketv. 103.841.000 103.841.000
2012 m. 1 ketv. 30.430.000 30.430.000
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 950.942 950.942
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 303.998.942

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 49.223.058
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 353.222.000

Iš viso skirta f inansavimo 353.222.000  
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Prioritetas VP1-4
Ministerija VRM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos 
pagal projektų 
sąrašus

Paraiškos pagal 
priemonių 
įgyvendinimo 
planus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuot
os l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 1.788.271 2.039.021 3.827.292
2010 m. 4 ketv. 2.048.502 2.182.069 4.230.572
2011 m. 1 ketv. 209.402 209.402
2011 m. 2 ketv. 284.959 27.240.484 27.525.443
2011 m. 3 ketv. 112.757 27.240.484 -1.259.684 26.093.557
2011 m. 4 ketv. 403.708 -403.708 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 112.757 -112.757 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 61.886.264

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 45.679.910
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 6.433.826

Iš viso 114.000.000

Iš viso skirta f inansavimo 114.000.000  
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Prioritetas VP1-4
Ministerija VRM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso skirto 
f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 2.889.320 2.889.320
2010 m. 4 ketv. 29.776.640 4.634.554 34.411.194
2011 m. 1 ketv. 47.440.824 47.440.824
2011 m. 2 ketv. 5.500.000 5.500.000
2011 m. 3 ketv. 23.924.999 -19.242.732 4.682.267
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 94.923.605

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 328.345.810
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 22.591.127

Iš viso 445.860.542

Iš viso skirta f inansavimo 445.860.542  
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VP 2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

Prioritetas VP2-1
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 2.715.000 2.715.000
2010 m. 4 ketv. 630.000 630.000
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 59.643.000 59.643.000
2011 m. 3 ketv. 39.060.000 -558.410 38.501.590
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 101.489.590

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 873.290.455
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 8.402.495

Iš viso 983.182.540

Iš viso skirta f inansavimo 983.182.540  
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Prioritetas VP2-1
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 50.000.000 50.000.000
2011 m. 2 ketv. 10.439.699 50.000.000 60.439.699
2011 m. 3 ketv. 50.000.000 50.000.000
2011 m. 4 ketv. 45.000.000 50.000.000 95.000.000
2012 m. 1 ketv. 50.000.000 50.000.000
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 70.941.658 70.941.658
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 376.381.357

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 173.792.700
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 229.547.563

Iš viso 779.721.621

Iš viso skirta f inansavimo 779.721.621  
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Prioritetas VP2-1
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 51.200.000 51.200.000
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 13.928.000 13.928.000
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 16410000 16.410.000
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 81.538.000

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 0
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 81.538.000

Iš viso skirta f inansavimo 81.538.000  



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

166 
 

Prioritetas VP2-2
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 10.000.000 10.000.000
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 41.152.546 -14.314.354 26.838.192
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 11.817.600 -11.817.600 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 36.838.192

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 508.482.135
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 125.539.808

Iš viso 670.860.135

Iš viso skirta f inansavimo 670.860.135  
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Prioritetas VP2-2
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 22.973.729 22.973.729
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 58.260.625 49.041.179 -33.248.436 74.053.368
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 22.200.250 -22.200.250 0
2013 m. 1 ketv. 2.661.081 -2.661.081 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 97.027.097

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 71.271.766
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 93.612.031

Iš viso 261.910.894

Iš viso skirta f inansavimo 261.910.894  
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Prioritetas VP2-3
Ministerija IVPK
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 66.674.586 66.674.586
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 85.000.000 85.000.000
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 151.674.586

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 0
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 151.674.586

Iš viso skirta f inansavimo 151.674.586  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-3
Ministerija IVPK
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso skirto 
f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 2.214.704 2.214.704
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 2.214.704

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 11.845.995
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 2.518.741

Iš viso 16.579.440

Iš viso skirta f inansavimo 16.579.440  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-3
Ministerija IVPK
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 20.873.660 20.873.660
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 117.330.718 117.330.718
2011 m. 2 ketv. 15.077.541 15.077.541
2011 m. 3 ketv. 8.000.000 8.000.000
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 19.293.551 19.293.551
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 180.575.470

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 388.437.443
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 91.705.023

Iš viso 660.717.936

Iš viso skirta f inansavimo 660.717.936  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-4
Ministerija SM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 5.634.191 5.634.191
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 33.566.150 33.566.150
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 93.242.294 93.242.294
2012 m. 1 ketv. 76.606.225 76.606.225
2012 m. 2 ketv. 23.111.904 23.111.904
2012 m. 3 ketv. 18.601.966 18.601.966
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 11.248.405 11.248.405
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 262.011.135

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 153.509.049
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 12.559.816

Iš viso 428.080.000

Iš viso skirta f inansavimo 428.080.000  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-4
Ministerija SM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus 
paraiškų grafikus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 39.117.150 39.117.150
2010 m. 4 ketv. 255.000 255.000
2011 m. 1 ketv. 57.522.940 -20.754.993 36.767.947
2011 m. 2 ketv. 42.915.549 -42.915.549 0
2011 m. 3 ketv. 32.741.452 -32.741.452 0
2011 m. 4 ketv. 8.245.350 -8.245.350 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 76.140.097

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 1.024.357.303
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 1.100.497.400

Iš viso skirta finansavimo 1.100.497.400  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-4
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 43.751.074 43.751.074
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 30.330.745 30.330.745
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 18.150.148 18.150.148
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 92.231.967

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 116.625.883
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 45.197.266

Iš viso 254.055.116

Iš viso skirta f inansavimo 254.055.116  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-4
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 80.000.000 80.000.000
2011 m. 2 ketv. 87.353.034 87.353.034
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 2.654.841 2.654.841
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 170.007.875

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 73.320.187
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 243.328.062

Iš viso skirta f inansavimo 243.328.062  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP2-5
Ministerija SM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus 
paraiškų grafikus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 85.445.553 85.445.553
2010 m. 4 ketv. 372.230.592 372.230.592
2011 m. 1 ketv. 438.961.465 438.961.465
2011 m. 2 ketv. 119.398.762 57.510.156 176.908.918
2011 m. 3 ketv. 196.087.502 57.510.156 253.597.658
2011 m. 4 ketv. 37.036.321 57.510.156 94.546.477
2012 m. 1 ketv. 57.510.156 57.510.156
2012 m. 2 ketv. 78.794.405 57.510.156 136.304.561
2012 m. 3 ketv. 539.325.000 57.510.156 596.835.156
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 2.212.340.539

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 1.448.589.441
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 93.874.688

Iš viso 3.754.804.668

Iš viso skirta f inansavimo 3.754.804.668  

 



 

VP 3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

Prioritetas VP3-1
Ministerija AM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 5.000.000 5.000.000
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 540.275 540.275
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 5.540.275

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 0
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 5.459.725

Iš viso 11.000.000

Iš viso skirta f inansavimo 11.000.000  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1
Ministerija AM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
paskelbtus projektų 
sąrašus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas tarp 
planuojamų paraiškų ir 
viso skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 23.590.948 23.590.948
2010 m. 4 ketv. 27.705.437 27.705.437
2011 m. 1 ketv. 21.087.536 21.087.536
2011 m. 2 ketv. 1.067.607 1.067.607
2011 m. 3 ketv. 1.118.226 1.118.226
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 24.806.842 24.806.842
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finasuotinų paraiškų (ES dalis) 99.376.597

Vertinimo dieną sudaryta sutartčių (ES dalis) 41.132.030
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 22.487.554

Iš viso 162.996.180

Iš viso skirta f inansavimo 162.996.180  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1

Ministerija AM

Paraiškos būdas V

Ketvirtis
Paraiškos pagal projektų 
sąrašus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas tarp 
planuojamų paraiškų ir 
viso skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 71.972.900 71.972.900

2010 m. 4 ketv. 2.427.260 2.427.260
2011 m. 1 ketv. 23.343.000 23.343.000
2011 m. 2 ketv. 4.828.000 4.828.000
2011 m. 3 ketv. 17.250.000 17.250.000
2011 m. 4 ketv. 25.885.000 25.885.000
2012 m. 1 ketv. 39.380.000 39.380.000
2012 m. 2 ketv. 1.700.000 1.700.000
2012 m. 3 ketv. 39.863.300 1.108.327 40.971.627
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finasuotinų paraiškų (ES dalis) 227.757.787

Vertinimo dieną sudaryta sutartčių (ES dalis) 219.672.144
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 797.262

Iš viso 448.227.193

Iš viso skirta f inansavimo 448.227.193  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 83.737 83.737
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 83.737

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 134.516.429
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 76.799.834

Iš viso 211.400.000

Iš viso skirta f inansavimo 211.400.000  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 15.411.485 15.411.485
2011 m. 1 ketv. 6.999.999 6.999.999
2011 m. 2 ketv. 4.714.567 4.714.567
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 8.110.223 8.110.223
2012 m. 4 ketv. 288.830 288.830
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 35.525.104

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 25.523.258
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 8.951.638

Iš viso 70.000.000

Iš viso skirta f inansavimo 70.000.000  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1

Ministerija ŪM

Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
paskelbtus 
projektų sąrašus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 715.905 715.905
2010 m. 4 ketv. 6.075.000 6.075.000
2011 m. 1 ketv. 2.027.500 2.027.500
2011 m. 2 ketv. 14.941.415 14.941.415
2011 m. 3 ketv. 14.941.415 14.941.415
2011 m. 4 ketv. 14.941.415 14.941.415
2012 m. 1 ketv. 14.941.415 14.941.415
2012 m. 2 ketv. 14.941.415 14.941.415
2012 m. 3 ketv. 14.941.415 14.941.415
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 98.466.897

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 368.189.781
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 37.812.482

Iš viso 504.469.160

Iš viso skirta f inansavimo 504.469.160  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-1
Ministerija VRM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis
Paraiškos pagal 
projektų sąrašus

Paraiškos pagal 
priemonių 
įgyvendinimo planus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas tarp 
planuojamų paraiškų ir 
viso skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 105.867.241 105.867.241
2010 m. 4 ketv. 98.955.469 98.955.469
2011 m. 1 ketv. 51.900.012 105.485.092 157.385.104
2011 m. 2 ketv. 17.137.166 132.570.706 149.707.872
2011 m. 3 ketv. 9.244.415 9.244.415
2011 m. 4 ketv. 26.672.439 26.672.439
2012 m. 1 ketv. 5.057.531 5.057.531
2012 m. 2 ketv. 1.494.768 1.494.768
2012 m. 3 ketv. 11.696.466 11.696.466
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 566.081.304

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 431.915.541
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 75.708.390

Iš viso 1.073.705.236

Iš viso skirta f inansavimo 1.073.705.236  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-2
Ministerija SADM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 69.825.624 69.825.624
2010 m. 4 ketv. 90.218.250 -76.732.189 13.486.061
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 83.311.685

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 64.780.878
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 4.877.437

Iš viso 152.970.000

Iš viso skirta finansavimo 152.970.000  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 
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Prioritetas VP3-2
Ministerija SADM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso skirto 
f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 135.250.805 135.250.805
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 1.609.426 1.609.426
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 136.860.231

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 149.143.769
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 286.004.000

Iš viso skirta f inansavimo 286.004.000  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija SAM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos 
pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 5.424.679 5.424.679
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 5.424.679

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 1.136.041
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 11.139.280

Iš viso 17.700.000

Iš viso skirta f inansavimo 17.700.000  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija SAM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso skirto 
finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 5.260.301 5.260.301
2010 m. 4 ketv. 10.870.892 10.870.892
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 15.058.649 15.058.649
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 31.189.842

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 27.474.515
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 13.335.643

Iš viso 72.000.000

Iš viso skirta f inansavimo 72.000.000  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija SAM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 26.024.406 26.024.406
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 30.164.000 30.164.000
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 28.052.000 28.052.000
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 13.884.144 13.884.144
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 98.124.550

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 566.632.799
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 33.514.615

Iš viso 698.271.963

Iš viso skirta f inansavimo 698.271.963  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 33.371.000 -18.135.539 15.235.461
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 15.235.461

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 10.397.274
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 18.135.365

Iš viso 43.768.100

Iš viso skirta f inansavimo 43.768.100  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 8.858.000 1.826.640 -10.684.640 0
2010 m. 4 ketv. 25.808.000 3.989.416 -29.797.416 0
2011 m. 1 ketv. 34.104.000 9.668.733 -43.772.733 0
2011 m. 2 ketv. 16.897.000 27.581.389 -6.445.797 38.032.592
2011 m. 3 ketv. 1.578.000 5.994.146 7.572.146
2011 m. 4 ketv. 11.488.000 14.080.365 25.568.365
2012 m. 1 ketv. 17.905.469 17.905.469
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 5.160.039 5.160.039
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 7.825.132 7.825.132
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 102.063.744

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 38.729.840
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 8.670.416

Iš viso 149.464.000

Iš viso skirta f inansavimo 149.464.000  
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Prioritetas VP3-2
Ministerija ŠMM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 54.299.000 42.601.179 -39.180.075 57.720.104
2010 m. 4 ketv. 33.150.000 33.150.000
2011 m. 1 ketv. 106.542.000 106.542.000
2011 m. 2 ketv. 222.033.000 222.033.000
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 1.400.000 1.400.000
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 420.845.104

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 332.893.913
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 0

Iš viso 753.739.017

Iš viso skirta finansavimo 753.739.017  
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Prioritetas VP3-3
Ministerija AM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas tarp 
planuojamų paraiškų ir 
viso skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 608.132.000 608.132.000

2010 m. 4 ketv. 62.407.060 62.407.060

2011 m. 1 ketv. 224.866.609 -188.332.884 36.533.725

2011 m. 2 ketv. 0

2011 m. 3 ketv. 0

2011 m. 4 ketv. 0

2012 m. 1 ketv. 0

2012 m. 2 ketv. 0

2012 m. 3 ketv. 0

2012 m. 4 ketv. 0

2013 m. 1 ketv. 0

2013 m. 2 ketv. 0

2013 m. 3 ketv. 0

2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finasuotinų paraiškų (ES dalis) 707.072.785

Vertinimo dieną sudaryta sutartčių (ES dalis) 1.518.669.179

Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 366.084.250

Iš viso 2.591.826.214

Iš viso skirta f inansavimo 2.591.826.214  
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Prioritetas VP3-3
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas K

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
graf ikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 0
2010 m. 4 ketv. 0
2011 m. 1 ketv. 75.000.000 -34.922.221 40.077.779
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 0
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 40.077.779

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 180.565.070
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 76.370.222

Iš viso 297.013.071

Iš viso skirta f inansavimo 297.013.071  

 



2007–2013 m. ES struktūrin÷s paramos finansavimo takoskyrų ir įsisavinimo 
spartos vertinimas 

Vertinimo ataskaita 

 

 

193 
 

Prioritetas VP3-3
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas R

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
pateiktus kvietimų 
grafikus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus

Nesuplanuotos 
 l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto f inansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 5.011.499 5.011.499
2010 m. 4 ketv. 4.490.202 4.490.202
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 53.313.519 53.313.519
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 3.742.095 -2.663.435 1.078.660
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 12.275.408 -12.275.408 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama f inansuotinų paraiškų (ES dalis) 63.893.879

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 162.284.804
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 44.666.317

Iš viso 270.845.000

Iš viso skirta f inansavimo 270.845.000  
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Prioritetas VP3-3
Ministerija ŪM
Paraiškos būdas V

Ketvirtis

Paraiškos pagal 
paskelbtus 
projektų sąrašus

Paraiškos pagal 
pateiktus priemon÷s 
įgyvendinimo 
planus

Paraiškos pagal 
galiojančius 
kvietimus Nesuplanuotos l÷šos

Likutis (skirtumas 
tarp planuojamų 
paraiškų ir viso 
skirto finansavimo) Iš viso

2010 m. 3 ketv. 9.000.000 9.000.000
2010 m. 4 ketv. 48.223.775 48.223.775
2011 m. 1 ketv. 0
2011 m. 2 ketv. 0
2011 m. 3 ketv. 0
2011 m. 4 ketv. 0
2012 m. 1 ketv. 0
2012 m. 2 ketv. 0
2012 m. 3 ketv. 3.627.864 7.112.128 10.739.991
2012 m. 4 ketv. 0
2013 m. 1 ketv. 0
2013 m. 2 ketv. 0
2013 m. 3 ketv. 0
2013 m. 4 ketv. 0

Iš viso planuojama finansuotinų paraiškų (ES dalis) 67.963.766

Vertinimo dieną sudaryta sutarčių (ES dalis) 520.720.949
Planuojamos sutartys pagal vertinimo dieną gautas paraiškas (ES dalis) 71.435.670

Iš viso 660.120.386

Iš viso skirta f inansavimo 660.120.386  
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B PRIEDAS. Sutar čių sudarymo faktori ų skai čiavimas  
 

prioritetas VP1-1
ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 120,887,214 450,000 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 10,775,690 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 30,600,000 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 124,299,000 59,931,449 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 42,500,000 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 20,200,000 0 0
2010 m. 2 ketv. 87,889,408 19,711,259

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 120,887,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214 121,337,214
2008 m. 3 ketv. 0 10,775,690 10,775,690 10,775,690 10,775,690 10,775,690 10,775,690 10,775,690
2008 m. 4 ketv. 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
2009 m. 1 ketv. 124,299,000 184,230,449 184,230,449 184,230,449 184,230,449 184,230,449
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 42,500,000 42,500,000 42,500,000
2010 m. 1 ketv. 20,200,000 20,200,000
2010 m. 2 ketv. 87,889,408

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 1.210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 1.210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 1.210 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sutarčių dalis pasirašyta 
atitinkamą ketvirtį 83% 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  

 

prioritetas VP1-1, VP1-2, VP1-3

ministerija SADM, ŠMM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 126,369,522 20,662,397 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 76,054,444 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 25,490,360 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 77,906,781 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 66,639,493 5,028,118 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 15,066,527 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 71,095,071 0
2010 m. 1 ketv. 0 27,780,748 0
2010 m. 2 ketv. 0 0

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 126,369,522 147,031,920 147,031,920 147,031,920 147,031,920
2008 m. 3 ketv. 0 0 76,054,444 76,054,444 76,054,444 76,054,444 76,054,444 76,054,444
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 25,490,360 25,490,360 25,490,360 25,490,360
2009 m. 1 ketv. 0 0 77,906,781 77,906,781 77,906,781 77,906,781
2009 m. 2 ketv. 0 66,639,493 71,667,611 71,667,611 71,667,611
2009 m. 3 ketv. 0 0 15,066,527 15,066,527
2009 m. 4 ketv. 0 0 71,095,071
2010 m. 1 ketv. 0 27,780,748
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 1E+29 4.679 1.106 1.503 1.068 1.000 1.000 1.000 1.000

Pasirinktas did÷jimo faktorius 1E+29 4.679 1.106 1.050 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 5.43297E+29 5.433 1.161 1.050 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sutarčių dalis pasirašyta 
atitinkamą ketvirtį 0% 18% 68% 9% 5% 0% 0% 0% 0%

Neatsižvelgta į 2008 m. 2 
ketvirčio padid÷jimą. 5% 

faktorius pasirinktas 
reminatis did÷jimais 

apskaičiuotais remiantis 
kitų ketvirčių duomenimis.
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prioritetas VP1-2, VP1-3, VP1-4
ministerija ŠMM, VRM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V ir R

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 2,401,760 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 51,453,521 22,498,927 25,500,000 2,598,934 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 11,470,353 6,130,642 12,904,208 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 13,140,928 18,657,965 9,356,101 877,853 0
2009 m. 3 ketv. 0 13,360,301 145,104,903 70,226,920 5,368,705
2009 m. 4 ketv. 0 13,985,478 23,195,598 10,420,113
2010 m. 1 ketv. 0 100,155,468 6,920,952
2010 m. 2 ketv. 0 38,800,923

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 2,401,760 2,401,760 2,401,760 2,401,760 2,401,760 2,401,760
2008 m. 4 ketv. 0 51,453,521 73,952,448 99,452,448 102,051,382 102,051,382 102,051,382
2009 m. 1 ketv. 11,470,353 17,600,995 30,505,203 30,505,203 30,505,203 30,505,203
2009 m. 2 ketv. 0 13,140,928 31,798,892 41,154,994 42,032,847
2009 m. 3 ketv. 0 13,360,301 158,465,204 228,692,124
2009 m. 4 ketv. 0 13,985,478 37,181,077
2010 m. 1 ketv. 0 100,155,468
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 18.282 3.052 1.354 1.020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 18.282 3.052 1.354 1.020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 77.038 4.214 1.381 1.020 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sutarčių dalis pasirašyta 
atitinkamą ketvirtį 1% 22% 49% 26% 2% 0% 0% 0% 0%  

 
prioritetas VP2-1, VP2-2, VP2-3 ir VP2-4
ministerija ŪM ir IVPK
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 158.228.642 103.196.088 0 0 4.024.238 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 5.803.191 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 4.973.587 1.754.239 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 101.754.408 121.036.682 26.357.466 19.898.901 4.353.991
2009 m. 2 ketv. 1.160.031 9.288.809 622.167 0 383.325 0
2009 m. 3 ketv. 1.916.715 7.941.035 17.822.401 160.119.871 13.321.696
2009 m. 4 ketv. 0 3.283.126 19.458.598 9.730.912
2010 m. 1 ketv. 0 0 2.336.549
2010 m. 2 ketv. 0 134.051

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 158.228.642 261.424.730 261.424.730 261.424.730 265.448.968 265.448.968 265.448.968
2008 m. 3 ketv. 0 0 5.803.191 5.803.191 5.803.191 5.803.191 5.803.191 5.803.191
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 4.973.587 6.727.826 6.727.826 6.727.826
2009 m. 1 ketv. 0 0 101.754.408 222.791.090 249.148.556 269.047.457
2009 m. 2 ketv. 1.160.031 10.448.840 11.071.007 11.071.007 11.454.332
2009 m. 3 ketv. 1.916.715 9.857.750 27.680.151 187.800.022
2009 m. 4 ketv. 0 3.283.126 22.741.724
2010 m. 1 ketv. 0 0
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 7,667 13,874 2,278 1,056 1,038 1,015 1,000 1,000 1,000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 7,667 13,874 2,278 1,056 1,038 1,015 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 269,648 35,170 2,535 1,113 1,053 1,015 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta 
atitinkamą ketvirtį 0% 2% 37% 50% 5% 4% 1% 0% 0%  
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prioritetas VP2-1, VP2-2, VP2-3 ir VP2-4
ministerija ŪM ir IVPK
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R ir V

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 975.332 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 20.072.286 59.516.408 0 2.626.588 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 81.153.785 0 206.085.616 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 104.000.000 0 690.560 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 1.397.965 15.403.503 0 0
2009 m. 4 ketv. 8.929.250 55.785.537 44.400.344 0
2010 m. 1 ketv. 0 21.620.962 26.050.411
2010 m. 2 ketv. 0 166.844

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 975.332 975.332 975.332 975.332 975.332 975.332
2008 m. 4 ketv. 0 20.072.286 79.588.694 79.588.694 82.215.282 82.215.282 82.215.282
2009 m. 1 ketv. 0 81.153.785 81.153.785 287.239.400 287.239.400 287.239.400
2009 m. 2 ketv. 104.000.000 104.000.000 104.690.560 104.690.560 104.690.560
2009 m. 3 ketv. 0 1.397.965 16.801.468 16.801.468
2009 m. 4 ketv. 8.929.250 64.714.787 109.115.131
2010 m. 1 ketv. 0 21.620.962
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 21,162 1,719 2,154 1,007 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 21,162 1,719 2,154 1,007 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 78,926 3,730 2,170 1,007 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta 
atitinkamą ketvirtį 1% 26% 19% 53% 1% 0% 0% 0% 0%  

 
prioritetas VP3-1 ir VP3-3
ministerija AM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R ir V

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 29.553.530 440.773.547 6.282.903 8.925.000 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 67.499.941 90.357.981 0 0 12.630.410 94.534.674
2009 m. 2 ketv. 3.494.787 1.730.852 564.113.233 61.157.844 0 2.488.712
2009 m. 3 ketv. 0 190.948.195 6.896.057 48.973.957 17.356.465
2009 m. 4 ketv. 0 12.946.770 7.436.615 11.570.558
2010 m. 1 ketv. 0 6.133.828 93.667.494
2010 m. 2 ketv. 0 0

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 29.553.530 470.327.077 476.609.980 485.534.980 485.534.980 485.534.980
2009 m. 1 ketv. 0 67.499.941 157.857.922 157.857.922 157.857.922 170.488.332
2009 m. 2 ketv. 3.494.787 5.225.639 569.338.872 630.496.716 630.496.716
2009 m. 3 ketv. 0 190.948.195 197.844.252 246.818.209
2009 m. 4 ketv. 0 12.946.770 20.383.385
2010 m. 1 ketv. 0 6.133.828
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 89,364 4,624 1,083 1,007 1,020 1,000 #DIV/0! #DIV/0! 1,000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 89,364 4,624 1,083 1,007 1,020 1,000 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 459,704 5,144 1,112 1,027 1,020 1,000 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta atitinkamą 
ketvirtį 0% 19% 70% 7% 1% 2% 0% 0% 0%  
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prioritetas VP3-1, VP3-2 ir VP3-3
ministerija AM, ŪM, SAM ir ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 74.620.350 0 1.204.475 0 0 2.841.324
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 23.722.034 128.490.786 24.700.000 0 0 3.652.250
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 56.986.321
2010 m. 1 ketv. 0 0 10.397.274
2010 m. 2 ketv. 0 0

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 74.620.350 74.620.350 75.824.825 75.824.825 75.824.825 78.666.149
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 23.722.034 152.212.820 176.912.820 176.912.820 176.912.820
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 1,00E+29 1,00E+29 9,562 1,109 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000
Pasirinktas did÷jimo faktorius 1,00E+29 1,00E+29 9,562 1,109 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 1,07E+59 1,07E+30 10,654 1,114 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta atitinkamą 
ketvirtį 0% 0% 9% 80% 10% 0% 0% 0% 0%  
prioritetas VP3-1, VP3-2 ir VP3-3
ministerija ŪM, SAM, VRM ir SM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R ir V

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 42.311.296 6.779.359 0 1.177.697 620.348 3.333.034 0 0
2008 m. 4 ketv. 4.280.144 10.428.829 174.458.005 3.400.000 722.500 6.687.742 0 0
2009 m. 1 ketv. 7.628.102 271.843.341 115.799.279 6.586.969 0 26.585.739 0
2009 m. 2 ketv. 10.224.835 86.383.297 222.968.072 73.694.426 134.024.619 16.842.153
2009 m. 3 ketv. 0 64.075.326 160.915.574 139.374.390 149.904.097
2009 m. 4 ketv. 0 50.630.116 127.582.843 26.152.121
2010 m. 1 ketv. 0 42.703.125 106.308.723
2010 m. 2 ketv. 0 8.315.548

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 42.311.296 49.090.656 49.090.656 50.268.353 50.888.701 54.221.734 54.221.734
2008 m. 4 ketv. 4.280.144 14.708.973 189.166.978 192.566.978 193.289.478 199.977.221 199.977.221
2009 m. 1 ketv. 7.628.102 279.471.443 395.270.722 401.857.691 401.857.691 428.443.430
2009 m. 2 ketv. 10.224.835 96.608.132 319.576.203 393.270.629 527.295.248
2009 m. 3 ketv. 0 64.075.326 224.990.899 364.365.290
2009 m. 4 ketv. 0 50.630.116 178.212.959
2010 m. 1 ketv. 0 42.703.125
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 26,680 2,476 1,189 1,131 1,053 1,013 1,000 1,000 1
Pasirinktas did÷jimo faktorius 26,680 2,476 1,189 1,131 1,053 1,013 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 94,773 3,552 1,435 1,206 1,066 1,013 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta atitinkamą 
ketvirtį 1% 27% 42% 13% 11% 5% 1% 0% 0%  
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prioritetas VP3-2
ministerija SADM ir ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R ir V

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 73.394.574 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 16.806.572 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 109.412.163 0 2.412.224 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 31.791.040 61.572.534 82.694.484 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 78.414.443 15.668.615 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 4.448.640 6.163.539 0
2010 m. 1 ketv. 0 74.851.224 14.119.053
2010 m. 2 ketv. 0 13.799.296

Paraiškos ketvirtis Sudarytos sutartys - akumuliuotai (ketvirčiai nuo paraiškos pateikimo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 73.394.574 73.394.574 73.394.574 73.394.574 73.394.574 73.394.574 73.394.574
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 16.806.572 16.806.572 16.806.572 16.806.572 16.806.572
2009 m. 1 ketv. 0 109.412.163 109.412.163 111.824.387 111.824.387 111.824.387
2009 m. 2 ketv. 31.791.040 93.363.574 176.058.058 176.058.058 176.058.058
2009 m. 3 ketv. 78.414.443 94.083.057 94.083.057 94.083.057
2009 m. 4 ketv. 0 4.448.640 10.612.179
2010 m. 1 ketv. 0 74.851.224
2010 m. 2 ketv. 0

Apskaičiuotas did÷jimo faktorius 3,413 1,594 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1
Pasirinktas did÷jimo faktorius 3,413 1,594 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Akumuliuotas did÷jimo faktorius 5,470 1,602 1,005 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
Sutarčių dalis pasirašyta atitinkamą 
ketvirtį 18% 44% 37% 1% 0% 0% 0% 0% 0%  
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C PRIEDAS. Mok÷jimo prašym ų deklaruotin ų sumų 
trikampiai  

 

Programos kodas VP1

prioritetas VP1-1
ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 188,018 3,194,270 6,431,664 8,280,343 8,628,726 6,526,877
2009 m. 2 ketv. 0 1,586,377 8,520,582 12,167,894 11,928,580 11,769,542
2009 m. 3 ketv. 0 3,161,071 8,602,230 19,917,487 16,184,297
2009 m. 4 ketv. 0 48,951 154,020 94,527
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP1-1
ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 407,742 8,411,937 9,674,278 19,350,921 16,017,513 10,678,041 5,417,504
2008 m. 3 ketv. 0 26,913 80,925 178,054 164,107 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 69,544 439,956 2,184,675 2,373,830 3,516,955 2,179,589 3,246,452
2009 m. 1 ketv. 0 2,594,190 11,744,041 31,231,265 33,185,819 19,235,556 15,029,631
2009 m. 2 ketv. 0 78,042 1,024,849 1,679,427 1,777,606 2,487,786
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 620,548 3,414,494 5,918,994
2010 m. 1 ketv. 0 2,789,098 6,263,760
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP1-1
ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) FI

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 50,000,000 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  
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prioritetas VP1-2
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 80,885 16,539
2010 m. 2 ketv. 103,536 960,641  

 

prioritetas VP1-2
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 410,387 1,348,635 2,768,622 4,396,138 4,053,073 1,454,763
2009 m. 2 ketv. 0 212,651 517,515 2,662,061 1,529,997 2,038,407
2009 m. 3 ketv. 0 100,183 770,104 882,403 507,805
2009 m. 4 ketv. 0 23,040 75,364 20,660
2010 m. 1 ketv. 0 69,604 104,180
2010 m. 2 ketv. 0 55,525  

 

prioritetas VP1-3
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 591,079  
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prioritetas VP1-3
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 584,901 379,963 2,550,533 877,830 1,450,465 732,058
2009 m. 2 ketv. 0 8,571 50,741 152,006 215,860 149,300
2009 m. 3 ketv. 0 2,076,530 7,104,533 3,879,174 1,903,763
2009 m. 4 ketv. 0 0 94,415 44,064
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP1-4
ministerija VRM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 654,293 779,029 206,237
2010 m. 1 ketv. 0 3,945,054 1,694,246
2010 m. 2 ketv. 146,965 1,167,002  

 

prioritetas VP1-4
ministerija VRM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 103,689 21,229 154,994 96,347 113,857
2009 m. 2 ketv. 0 0 119,220 102,665 250,026 71,134
2009 m. 3 ketv. 0 986 0 50,643 55,880
2009 m. 4 ketv. 0 1,505,721 422,276 625,904
2010 m. 1 ketv. 0 3,173,050 2,258,546
2010 m. 2 ketv. 185,147 7,827,607  
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Programos kodas VP2

prioritetas VP2-1

ministerija ŠMM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 140,311 192,995 165,262 6,606,831 281,469
2009 m. 2 ketv. 0 0 4,088,749 7,912,528 0 815,028
2009 m. 3 ketv. 0 4,085,972 83,939 1,714,479 194,855
2009 m. 4 ketv. 0 0 153,306 98,348
2010 m. 1 ketv. 0 1,408,464 5,564,192
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP2-1

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 4941.77 1,736,014 3,149,653 2,520,108 3,566,883 2,165,869 448,657
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 1637114.57 8,096,178 5,790,045 8,459,986 7,191,733
2009 m. 4 ketv. 1044525.75 1,281,747 2,210,245 2,182,627
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 61,735  

 

prioritetas VP2-2

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 8,230,791 13,157,890 15,842,652 8,535,508 4,445,939 5,168,130 1,963,524
2009 m. 1 ketv. 223,029 246,258 2,054,415 1,132,194 1,603,807 1,561,832 828,227
2009 m. 2 ketv. 0 143,170 134,243 184,590 134,944 193,676
2009 m. 3 ketv. 96,456 983,370 1,549,990 1,199,680 1,383,522
2009 m. 4 ketv. 797,691 3,544,870 4,430,142 3,567,485
2010 m. 1 ketv. 412,427 3,271,961 4,818,019
2010 m. 2 ketv. 344,583 3,416,403  
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prioritetas VP2-2

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 1,037,647 1,702,783 136,115 46,320 0 656,684
2009 m. 2 ketv. 0 2,429,701 4,760,293 1,463,954 1,552,382 717,850
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 1,104,056 1,793,750 4,595,381 3,180,726
2010 m. 1 ketv. 0 455,993 2,180,156
2010 m. 2 ketv. 0 1,538  

 

prioritetas VP2-2

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) FI

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 275,000,000 0 0 450,000,000 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 20,000,000 0 0 50,000,000 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP2-2

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) VD

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 8,292,381 3,926,001 3,677,617 3,095,986 2,734,148
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP2-3

ministerija IVPK

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 4,309 125,560 117,229
2010 m. 1 ketv. 601 172,774 167,090
2010 m. 2 ketv. 0 3,048  
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prioritetas VP2-3

ministerija IVPK

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 1,048,472 0
2009 m. 2 ketv. 1,280,630 2,785,405 3,956,668 5,412,014 2,549,136 5,013,471
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 48,633,533 1,087,789 0
2010 m. 1 ketv. 0 1,659,292 5,690,482
2010 m. 2 ketv. 0 89,638  

 

prioritetas VP2-4

ministerija SM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 3,202,482 3,329,230 187,221 795,695
2009 m. 4 ketv. 3,408,809 6,393,359 2,983,388 9,521,537
2010 m. 1 ketv. 0 155,756 1,319,826
2010 m. 2 ketv. 3,825 2,271,048  

 

prioritetas VP2-4

ministerija SM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 247,260,862 130,227,472 50,531,690 55,620,425 68,845,894 5,422,701 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 54,100,114 31,397,282 19,502,800 64,243,860
2010 m. 1 ketv. 0 51,866 77,543
2010 m. 2 ketv. 0 0  

prioritetas VP2-4

ministerija ŪM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 2,934,087 3,340,917 581,534 53,141 1,215,125
2009 m. 4 ketv. 2,209,332 1,713,449 1,217,366 3,878,286
2010 m. 1 ketv. 0 267,193 0
2010 m. 2 ketv. 0 370,642  
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prioritetas VP2-5

ministerija SM

Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 31,908,373 89,826,247 15,141,583 45,552,329 92,136,243 10,628,796 1,837,247 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 2,240,950 101,893,397 24,079,192 15,116,738 24,853,051 20,115,011
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 74,394,379 27,767,766 20,646,547 22,501,468
2010 m. 1 ketv. 142,800 0 0
2010 m. 2 ketv. 7,367,093 9,477,577  

 

prioritetas VP3-1

ministerija AM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 41,350 52,522 0
2009 m. 4 ketv. 0 64,736 242,365 27,404
2010 m. 1 ketv. 0 183,200 631,797
2010 m. 2 ketv. 0 122,294  

 

prioritetas VP3-1

ministerija AM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 207,649 193,339 603,836 366,185 0 503,473
2009 m. 2 ketv. 12,290,313 5,064,176 12,816,302 7,381,939 10,057,838 6,521,148
2009 m. 3 ketv. 0 470,050 0 268,787 0
2009 m. 4 ketv. 0 753,900 25,185 0
2010 m. 1 ketv. 0 64,590 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  
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prioritetas VP3-1

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 2,688,690 7,824,903 4,482,245 4,919,050 1,491,015 1,046,670 2,535,823
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 672,630  

 

prioritetas VP3-1

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 421,813 124,400 58,624 221,684
2009 m. 4 ketv. 0 565,319 129,159 0
2010 m. 1 ketv. 0 6,797 90,280
2010 m. 2 ketv. 28,565 786,046  

 

prioritetas VP3-1

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 336,999 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 1,845,728 6,595,743 8,123,343 9,434,930
2010 m. 1 ketv. 1,465,615 7,440,634 5,137,109
2010 m. 2 ketv. 902,501 21,203,451  
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prioritetas VP3-1

ministerija VRM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 17,462,397 5,310,190 2,830,768 796,438
2009 m. 4 ketv. 0 15,667,644 2,387,514 2,460,529
2010 m. 1 ketv. 0 101,436 2,016,913
2010 m. 2 ketv. 0 1,083,785  

 

prioritetas VP3-2

ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 165,060 1,714,623 1,853,860 1,720,942 3,075,930
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 158,379 364,864 472,680
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  

 

prioritetas VP3-2

ministerija SADM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 2,443,207 33,641,131 9,595,752 12,666,930 8,163,790 2,547,846 1,016,050
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 125,091 55,261 335,759 6,083,800
2009 m. 3 ketv. 0 142,524 257,106 3,193,016 157,898
2009 m. 4 ketv. 0 24,426 24,861 22,880
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  
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prioritetas VP3-2

ministerija SAM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 4,127  

 

prioritetas VP3-2

ministerija SAM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 16,452,107 2,677,558 4,080,336 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 49,110 17,849 0 127,024 258,099
2009 m. 2 ketv. 0 17,482 7,975,631 16,933,964 3,682,934 1,884,433
2009 m. 3 ketv. 0 18,765,414 4,756,653 2,613,684 3,410,270
2009 m. 4 ketv. 1,215,500 494,246 4,791,655 1,011,998
2010 m. 1 ketv. 0 1,371,713 5,039,003
2010 m. 2 ketv. 578,606 2,381,940  

 

prioritetas VP3-2

ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0
2009 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 0
2010 m. 1 ketv. 0 0 14,325
2010 m. 2 ketv. 0 735,238  
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prioritetas VP3-2

ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 463,456 22,571,639 5,659,483 10,104,540 2,844,994
2009 m. 3 ketv. 0 385,023 1,641,899 4,587,279 13,955,180
2009 m. 4 ketv. 0 151,419 461,911 1,062,335
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 267,183  

 

prioritetas VP3-3

ministerija AM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 2,819,151 1,686,602 3,946,914 3,518,528 2,378,489 2,549,430 2,942,210
2009 m. 2 ketv. 26,634,733 27,650,169 24,327,854 19,491,212 16,987,136 17,360,952
2009 m. 3 ketv. 9,757,561 0 450,505 1,817,200 283,462
2009 m. 4 ketv. 4,254,378 22,416,453 25,636,914 37,728,939
2010 m. 1 ketv. 0 9,319 627,650
2010 m. 2 ketv. 0 3,150,354  

 

prioritetas VP3-3

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) K

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 2 ketv. 0 0 3,859,189 2,451,145 4,750,349 0
2009 m. 3 ketv. 7,919,171 13,393,792 1,609,784 5,221,689 3,478,347
2009 m. 4 ketv. 0 0 0 177,500
2010 m. 1 ketv. 0 0 0
2010 m. 2 ketv. 0 0  
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prioritetas VP3-3

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) R

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 m. 1 ketv. 0 37,111 169,182 737,145 0 169,959 202,132
2009 m. 2 ketv. 252,864 11,911,919 18,294,124 6,153,830 7,433,726 5,584,190
2009 m. 3 ketv. 38,098 5,523,804 2,106,662 3,476,872 2,274,557
2009 m. 4 ketv. 717,998 380,547 279,147 594,264
2010 m. 1 ketv. 424,661 609,488 884,348
2010 m. 2 ketv. 41,625 2,008,665  

 

prioritetas VP3-3

ministerija ŪM
Paraiškos b ūdas (K, V ar R) V

Sutarties ketvirtis Įsisavinta parama (ketvirčiai nuo sutarties sudarymo)
0 1 2 3 4 5 6 7 8

2008 m. 2 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 3 ketv. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008 m. 4 ketv. 3,990,587 1,981,287 6,165,704 2,940,372 2,803,019 967,510 486,444 705,829
2009 m. 1 ketv. 2,716,784 2,247,040 259,632 1,511,440 970,559 704,066 553,489
2009 m. 2 ketv. 3,561,209 19,096,802 34,178,381 21,410,937 22,230,012 17,888,955
2009 m. 3 ketv. 220,024 5,438,607 685,039 503,550 2,540,321
2009 m. 4 ketv. 33,792 1,262,506 1,966,567 985,790
2010 m. 1 ketv. 84,937 7,756,265 6,957,607
2010 m. 2 ketv. 1,575,463 15,178,542  



D PRIEDAS. Paramos įsisavinimo faktori ų skai čiavimas  
AM: 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP3-1 AM K
VP3-1 AM R 0,00% 0,94% 3,38% 5,42%
VP3-1 AM V 1,62% 7,48% 12,47% 25,85% 31,85% 32,26%
Vidurkis (be FI) 1,35% 6,07% 10,93% 22,65% 31,85% 32,26%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 2,81% 5,11% 11,52% 14,98% 31,06% 44,80% 60,29% 74,97% 85,54% 91,44% 97,32% 97,39% 99,45% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (be FI) (akumuliuota) 1,35% 6 ,07% 10,93% 22,65% 31,85% 45,43% 60,74% 75,25% 85,71% 91,54% 97,35% 97,42% 99,46% 99,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 1,35% 4,72% 4,86% 11,72% 9,20% 13,58% 15,31% 14,51% 10,45% 5,83% 5,81% 0,07% 2,03% 0,03% 0,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  

2007-2013 m. faktoriai
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VP3-3 AM V VP3-1-AM-V 4,92% 9,39% 18,34% 29,10% 44,32% 66,79%
Average  (be 2009 1k ir 2k.) 2,74% 4,70% 9,07% 12,78%
Sanglaudos laikotarpio faktoriai (pastumti per 4k.) 2,99% 4,46% 5,27% 9,19% 12,93% 17,80% 20,41% 27,79% 34,39% 40,62% 46,52% 52,64% 59,00% 63,95% 70,38% 73,55%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 2,74% 4,70% 9,07% 12,78% 16,37% 21,04% 23,55% 30,64% 36,98% 42,97% 52,47% 61,98% 71,48% 80,99% 90,49% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 2,74% 1,96% 4,37% 3,71% 3,59% 4,67% 2,51% 7,09% 6,34% 5,99% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51% 9,51%  

 

IVPK: 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

VP2-3 IVPK K

VP2-3 IVPK R 0,00% 1,58% 9,29%

VP2-3 IVPK V 0,33% 8,60% 12,35% 8,70% 10,35% 6,17%
Vidurkis 0,33% 8,54% 12,31% 8,70% 10,35% 6,17%

BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 0,00% 0,00% 0,23% 1,34% 9,40% 21,07% 28,62% 34,15% 41,90% 52,62% 65,36% 77,67% 84,92% 89,69% 95,69% 99,62% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojam i faktoriai (akumuliuota) 0,33% 8,54% 12,3 1% 13,29% 20,37% 30,63% 37,26% 42,13% 48,94% 58,36% 69,56% 80,37% 86,75% 90,94% 96,22% 99,66% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojam i faktoriai 0,33% 8,21% 3,76% 0,98% 7,08% 10,26% 6,63% 4,86% 6,81% 9,42% 11,20% 10,82% 6,37% 4,19% 5,28% 3,45% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00%  



SADM: 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP1-1 SADM K 0,00% 1,03% 5,66% 15,71% 25,43% 35,14%
VP1-1 SADM V 0,00% 3,38% 8,07% 23,73% 39,70% 57,72% 56,86% 76,69%
Vidurkis 0,00% 3,16% 7,93% 22,51% 39,34% 53,58% 56,86% 76,69%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 0,00% 0,23% 0,69% 2,77% 9,26% 21,05% 38,19% 55,09% 67,17% 80,37% 88,95% 93,97% 96,34% 97,21% 98,76% 99,53% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,00% 3,16% 7,93 % 22,51% 39,34% 53,58% 63,65% 73,59% 80,70% 88,46% 93,50% 96,46% 97,85% 98,36% 99,27% 99,72% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,00% 3,16% 4,76% 14,58% 16,83% 14,24% 10,08% 9,94% 7,10% 7,76% 5,05% 2,95% 1,39% 0,51% 0,91% 0,45% 0,26% 0,02% 0,00% 0,00%  

 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP3-2 SADM R 0,00% 3,42% 12,40% 6,19% 9,04%
VP3-2 SADM V 0,00% 1,03% 12,87% 23,62% 40,78% 90,62% 94,09%
Vidurkis 0,00% 1,55% 14,95% 24,91% 43,25% 90,62% 94,09%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 0,01% 0,24% 1,70% 4,33% 12,79% 25,03% 40,00% 53,46% 71,22% 86,81% 95,05% 98,33% 99,14% 99,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,00% 1,55% 14,9 5% 24,91% 31,56% 41,16% 52,91% 63,47% 77,41% 89,65% 96,11% 98,69% 99,33% 99,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,00% 1,55% 13,40% 9,96% 6,65% 9,60% 11,75% 10,56% 13,94% 12,24% 6,46% 2,58% 0,64% 0,28% 0,39% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

SAM: 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

VP3-2 SAM K VP3-2-SAM-K
VP3-2 SAM R VP3-2-SAM-R 0,00%
VP3-2 SAM V VP3-2-SAM-V 0,67% 1,32% 11,38% 23,09% 25,51% 38,80%
Vidurkis 0,65% 1,32% 11,38% 23,09% 25,51% 38,80%
BPD 0,00% 0,08% 0,97% 5,14% 23,11% 29,00% 39,47% 50,42% 65,86% 68,96% 72,52% 80,78% 84,25% 84,31% 84,36% 85,13% 94,19% 100,00%

Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,84% 3,70% 9,44% 17,14% 26,04% 35,46% 44,88% 53,86% 62,12% 69,46% 75,84% 81,30% 86,04% 90,34% 94,64% 99,46% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,84% 2,87% 5,74% 7,71% 8,90% 9,43% 9,41% 8,99% 8,26% 7,35% 6,38% 5,46% 4,73% 4,30% 4,30% 4,82% 0,54%  



SM: 

 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP2-4 SM R 1,45% 14,53% 37,10% 54,04%
VP2-4 SM V 18,25% 28,73% 48,79% 80,97% 92,49% 93,40% 93,40%
VP2-4 SM V 6,68% 11,50% 25,92%
Vidurkis 10,76% 27,71% 49,85% 67,50%
Vidurkis (be 2008 4k.) 3,10% 15,88% 38,95% 54,04%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai (be 2004 4k.) 6,21% 14,30% 18,42% 24,99% 38,77% 52,94% 69,23% 83,11% 92,95% 97,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 3,10% 15,88% 19, 92% 26,37% 39,90% 53,81% 69,80% 83,42% 93,08% 97,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 3,10% 12,78% 4,04% 6,45% 13,53% 13,91% 15,99% 13,62% 9,66% 4,10% 2,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VP2-5 SM V VP2-5-SM-V 15,78% 33,25% 32,67% 45,40% 61,64% 78,82% 79,33%
VP2-5 SM V (be 2010 1k.) VP2-5-SM-V (be 2010 1k.) 7,22% 27,66% 32,67% 45,40% 61,64% 78,82% 79,33%
Sanglaudos laikotarpio faktoriai (pastumti per 4k.) 3,14% 6,21% 11,21% 13,28% 14,49% 23,11% 30,71% 34,79% 37,35% 48,73% 54,50% 57,87% 61,89% 65,71% 67,84% 72,02%
Prognozuojami faktoriai 3,14% 6,21% 11,21% 13,28% 14,49% 23,11% 30,71% 34,79% 37,35% 48,73% 57,28% 65,82% 74,37% 82,91% 91,46% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 3,14% 3,07% 5,00% 2,06% 1,21% 8,63% 7,59% 4,08% 2,56% 11,38% 8,54% 8,54% 8,54% 8,54% 8,54% 8,54%

Ar turime 
pagrindimą, kad 

įsisavinimas 
paspart÷jo?  

 

ŠMM: 

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VP1-2 ŠMM K VP1-2-ŠMM-K 0,09% 0,54%
VP1-2 ŠMM V VP1-2-ŠMM-V 0,00% 0,88% 4,49% 13,35% 22,70% 32,33%
VP1-3 ŠMM K VP1-3-ŠMM-K 0,00%
VP1-3 ŠMM V VP1-3-ŠMM-V 0,00% 2,89% 11,91% 28,07% 28,87% 31,77%
Vidurkis 0,01% 1,82% 9,15% 22,05% 23,26% 32,15%
BPD (pastumta per ketvirti) 0,05% 1,29% 4,76% 11,29% 19,47% 30,24% 41,73% 54,70% 66,64% 76,66% 82,53% 86,72% 91,89% 95,23% 99,45% 99,81% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,01% 1,82% 9,15 % 22,05% 23,26% 32,15% 43,33% 55,94% 67,55% 77,30% 83,01% 87,09% 92,11% 95,36% 99,46% 99,82% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,01% 1,81% 7,33% 12,90% 1,22% 8,89% 11,17% 12,61% 11,61% 9,75% 5,72% 4,08% 5,02% 3,25% 4,10% 0,36% 0,18%  

 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VP2-1 ŠMM V VP2-1-ŠMM-V 0,00% 8,13% 17,11% 45,84% 39,82% 8,36%
VP3-2 ŠMM K VP3-2-ŠMM-K
VP3-2 ŠMM R VP3-2-ŠMM-R 0,00% 0,00%
VP3-2 ŠMM V VP3-2-ŠMM-V 0,00% 0,40% 11,50% 23,24% 53,39%
Vidurkis 0,00% 1,04% 9,34% 19,55% 29,21% 8,36%
BPD (pastumta per ketvirti) 0,12% 3,05% 9,90% 19,26% 32,68% 46,13% 61,93% 77,16% 89,05% 90,93% 92,31% 94,09% 96,14% 99,77% 99,88% 99,88% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,00% 1,04% 9,34 % 19,55% 29,21% 43,35% 59,97% 75,99% 88,49% 90,46% 91,91% 93,78% 95,94% 99,76% 99,88% 99,88% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,00% 1,04% 8,31% 10,21% 9,65% 14,14% 16,62% 16,02% 12,50% 1,97% 1,45% 1,88% 2,16% 3,82% 0,12% 0,00% 0,12%   

ŪM: 
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Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP2-1 ŪM K 1,45% 7,84% 15,23% 21,62% 25,88% 30,99%
VP2-2 ŪM K 0,66% 8,21% 17,80% 25,76% 29,43% 20,99% 35,00%
VP2-2 ŪM V 0,69% 12,79% 42,33% 57,05% 61,49% 72,21%
VP2-2 ŪM VD 0,00% 7,97% 11,75% 15,28% 18,26%
Vidurkis 0,86% 7,60% 15,56% 20,63% 23,22% 25,99% 35,00%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 0,01% 2,89% 10,28% 17,21% 27,49% 40,84% 55,64% 73,43% 87,59% 90,68% 95,70% 96,20% 96,52% 98,34% 99,19% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 0,86% 7,60% 15,5 6% 20,63% 23,22% 25,99% 35,00% 61,06% 81,81% 86,35% 93,70% 94,44% 94,90% 97,57% 98,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 0,86% 6,74% 7,96% 5,07% 2,59% 2,77% 9,01% 26,06% 20,74% 4,54% 7,35% 0,74% 0,46% 2,67% 1,24% 1,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

 

Įsisavinimo ketvirtis
Prioritetas Ministerija Paraiškos būdas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
VP2-4 ŪM K 6,12% 18,22% 28,61% 50,60%
VP2-4 ŪM V 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
VP3-3 ŪM K 2,05% 5,53% 11,37% 24,25% 46,63%
VP3-3 ŪM R 4,45% 17,97% 24,87% 34,46% 27,47% 13,68%
VP3-3 ŪM V 5,53% 21,54% 35,52% 42,45% 53,36% 66,26% 82,69%
Vidurkis 5,71% 16,43% 25,51% 38,09% 48,93% 59,87% 82,69%
Vidurkis (be 2008 4k. Ir 2009 1k.) 2,35% 13,12% 17,78% 28,16% 34,76%
BPD laikotarpio įsisavinimo faktoriai 0,00% 0,16% 0,72% 1,71% 6,38% 16,36% 25,71% 45,33% 59,95% 74,62% 75,10% 83,76% 85,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 2,35% 13,12% 17, 78% 28,16% 34,76% 41,72% 48,23% 61,91% 72,09% 82,32% 82,65% 88,68% 89,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 2,35% 10,77% 4,65% 10,39% 6,60% 6,95% 6,51% 13,68% 10,19% 10,22% 0,33% 6,03% 1,15% 10,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VP3-1 ŪM K VP3-1-ŪM-K 1,20% 7,04% 10,05% 13,34% 28,69% 30,09%
VP3-1 ŪM R VP3-1-ŪM-R 0,05% 21,85% 41,58% 69,48%
VP3-1 ŪM V VP3-1-ŪM-V 0,99% 39,42% 56,35% 100,00%
Vidurkis 1,49% 15,97% 23,20% 32,87% 28,69% 30,09%
Vidurkis (be 2009 3k.) 1,86% 10,81% 16,49% 26,69% 28,69% 30,09%
BPD 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,47% 2,31% 7,28% 19,37% 45,41% 97,71% 97,71% 100,00% 100,00%
Prognozuojami faktoriai (akumuliuota) 1,86% 10,81% 16,49% 26,69% 34,63% 43,70% 52,20% 60,99% 69,63% 78,35% 87,03% 95,73% 100,00%
Prognozuojami faktoriai 1,86% 8,94% 5,69% 10,19% 7,94% 9,07% 8,50% 8,79% 8,65% 8,72% 8,68% 8,70% 4,27%   

 



E PRIEDAS. Projekt ų duomen ų baz÷s taisymai  
 

Vertinimui reikalingų prielaidų nustatymo tikslais projektų duomenų baz÷je buvo padaryti patikslinimai 
šiems atvejais: 

• Projekto būsena „Ruošiama sutartis“, tačiau n÷ra sprendimo rezultato (reikšm÷ „-„) ir 
sprendimo sumos. Buvo pataisytas sprendimo rezultatas (pakeičiant į reikšmę „taip“) bei 
naudojama sprendimo suma pagal aktualius duomenis, skelbiamus www.esparama.lt. 
Pataisymai atlikti šiems projektams: VP3-2.2-ŠMM-06-R-61-006, VP1-4.1-VRM-01-V-02-003, 
VP1-4.3-VRM-01-V-01-029, VP1-4.2-VRM-04-R-61-020, VP1-4.2-VRM-04-R-61-021, VP1-
4.2-VRM-04-R-61-022.  

• Gautuose duomenyse projekto VP1-1.1-SADM-07-K-01-009 būsena buvo „Ruošiama 
sutartis“, tačiau nebuvo sprendimo rezultato (reikšm÷ „-„) ir vertinimo sumos. Puslapyje 
www.esparama.lt sprendimas d÷l projekto finansavimo yra „Nefinansuoti“, tod÷l vertinimui 
duomenyse projekto būsena buvo pakeista iš „ruošiama sutartis“ į „Nuspręsta nefinansuoti“.  

• Projektų VP1-4.1-VRM-02-V-01-001 ir VP1-4.2-VRM-04-R-61-019 būsena “Ruošiama 
sutartis”, tačiau sprendimas n÷ra priimtas. www.esparama.lt duomenyse sprendimas rodomas 
kaip “finansuoti”, tačiau n÷ra nurodyta ES skirto finansavimo dalies suma. Tod÷l šiuo atveju 
vertinimo tikslais projekto būsena buvo keičiama iš “Ruošiama sutartis” į „pateikta paraiška“. 

• Projekto VP1-1.1-SADM-04-K-01-024 būsena „Atsisak÷ pasirašyti“. Darome prielaidą, kad 
pasirašyti buvo atsisakyta jau po sprendimo pri÷mimo, tod÷l vertinimo tikslais tais÷me 
sprendimo rezultato reikšmę į „taip“.  
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F PRIEDAS. Prognozuojama įsisavinimo sparta, 
nekoregavus dydži ų 2010 metų realiai įsisavintos 
paramos apimtimis  

 

VP 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLöTROS VEIKSMŲ PROGRAMA 

 
prioritetas VP1-1 VP1-1 VP1-1 VP1-1
ministerija SADM SADM SADM SADM
Paraiškos b ūdas K V FI Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas planas

2008 0 434.655 434.655 435 435 0 0 435
2009 23.081.982 105.618.128 50.000.000 178.700.110 179.135 120.000 59.135 90.000 89.135
2010 141.148.689 174.913.834 316.062.523 495.197 357.565 137.632 328.731 166.466
2011 152.478.840 153.182.729 305.661.569 800.859 588.239 212.620 547.406 253.453
2012 121.120.041 144.790.417 265.910.458 1.066.769 818.913 247.856 713.207 353.562
2013 90.848.728 127.414.031 218.262.759 1.285.032 1.039.975 245.057 900.226 384.806
2014 67.139.028 45.300.183 112.439.211 1.397.471 1.222.592 174.879 1.093.460 304.011
2015 26.786.432 8.725.135 35.511.566 1.432.983 1.286.693 146.290 1.286.693 146.290

Iš viso: 622.603.740 760.379.111 50.000.000 1.432.982.850

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 3.123.555 586.782 0 3.710.338 -3.710 -3.710
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 150.000 150.000
Paaiškintas skirtumas su planu 146.290 146.290  

prioritetas VP1-2 VP1-2 VP1-2
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 5.357.993 5.357.993 5.358 60.884 -55.526 60.884 -55.526
2010 8.517.242 37.616.252 46.133.493 51.491 238.300 -186.809 235.757 -184.266
2011 33.106.481 78.782.286 111.888.767 163.380 453.086 -289.706 353.636 -190.256
2012 84.693.648 135.531.497 220.225.145 383.605 699.668 -316.063 471.514 -87.909
2013 92.424.070 135.159.612 227.583.682 611.189 807.911 -196.722 589.393 21.796
2014 43.180.315 67.969.115 111.149.430 722.339 858.851 -136.512 729.065 -6.726
2015 12.559.595 18.735.298 31.294.893 753.633 879.240 -125.607 879.240 -125.607

274.481.351 479.152.053 753.633.404

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 146.649 461.947 608.596 -609 -609
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -125.000 -125.000
Paaiškintas skirtumas su planu -125.609 -125.609  
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prioritetas VP1-3 VP1-3 VP1-3
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 5.651.238 5.651.238 5.651 30.201 -24.550 30.201 -24.550
2010 1.854.055 20.601.260 22.455.315 28.107 111.604 -83.497 109.253 -81.146
2011 15.138.955 31.789.834 46.928.790 75.035 192.123 -117.088 163.880 -88.845
2012 22.253.811 71.819.540 94.073.351 169.109 292.287 -123.178 218.507 -49.398
2013 10.908.733 109.093.931 120.002.664 289.111 351.369 -62.258 273.133 15.978
2014 3.469.300 82.895.378 86.364.677 375.476 393.950 -18.474 337.860 37.616
2015 586.679 28.094.847 28.681.526 404.158 407.453 -3.295 407.453 -3.295

54.211.534 349.946.027 404.157.561

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 18.466 3.275.973 3.294.439 -3.294 -3.294
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.294 -3.294  

prioritetas VP1-4 VP1-4 VP1-4
ministerija VRM VRM VRM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planasSkirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 245.124 245.124 245 19.640 -19.395 19.640 -19.395
2010 10.844.332 53.911.969 64.756.301 65.001 105.840 -40.839 105.840 -40.839
2011 15.405.688 118.442.584 133.848.271 198.850 266.117 -67.267 235.114 -36.264
2012 31.451.205 151.027.507 182.478.713 381.328 461.664 -80.336 313.485 67.843
2013 29.406.582 87.841.707 117.248.288 498.577 534.310 -35.733 391.857 106.720
2014 19.551.461 28.113.182 47.664.643 546.241 568.996 -22.755 484.850 61.391
2015 6.892.224 6.171.860 13.064.084 559.305 584.861 -25.556 584.861 -25.556

113.551.492 445.753.932 559.305.424

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 448.508 106.610 555.118 -555 -555
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -25.000 -25.000
Paaiškintas skirtumas su planu -25.555 -25.555  

prioritetas VP1-5
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 3.503.545 3.504 14.037 -10.533 9.409 -5.905
2010 15.677.689 19.181 23.395 -4.214 18.819 362
2011 12.125.245 31.306 32.753 -1.447 28.228 3.078
2012 11.642.125 42.949 42.111 838 37.638 5.311
2013 12.316.915 55.266 51.469 3.797 47.047 8.219
2014 5.632.420 60.898 60.827 71 58.196 2.702
2015 1.200.000 62.098 70.183 -8.085 70.183 -8.085

62.097.938

Už periodo (sutartys) 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 0
Skirtumas su skirtu finansavimu 8.085.325 -8.085 -8.085
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -8.085 -8.085  
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Priemon ÷ VP1

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 434.655 435 435 0 0 435
2009 193.458.009 193.893 244.762 -50.869 210.134 -16.241
2010 465.085.321 658.978 836.704 -177.726 798.400 -139.422
2011 610.452.642 1.269.431 1.532.318 -262.887 1.328.264 -58.833 58.472 1.210.959
2012 774.329.792 2.043.760 2.314.643 -270.883 1.754.351 289.409 545.228 1.498.533
2013 695.414.308 2.739.175 2.785.034 -45.859 2.201.656 537.519 1.609.343 1.129.832
2014 363.250.381 3.102.425 3.105.216 -2.791 2.703.431 398.994 2.189.756 912.669
2015 109.752.069 3.212.177 3.228.430 -16.253 3.228.430 -16.253 3.228.430 -16.253

3.212.177.177

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 8.168.491 -8.168 -8.168 -8.168
Skirtumas su skirtu finansavimu 8.085.325 -8.085 -8.085 -8.085
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -16.254 -16.254  

VP 2. EKONOMIKOS AUGIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

prioritetas VP2-1
ministerija ŠMM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 8.508.027 8.508 48.390 -39.882 48.390 -39.882
2010 95.051.646 103.560 265.820 -162.260 263.628 -160.068
2011 242.699.917 346.260 467.197 -120.937 395.442 -49.183
2012 392.848.478 739.108 780.998 -41.890 527.256 211.852
2013 193.428.471 932.537 903.317 29.219 659.070 273.466
2014 38.755.713 971.292 965.451 5.841 815.254 156.038
2015 11.746.513 983.039 983.183 -144 983.183 -144

983.038.765

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 143.775 -144 -144
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -144 -144  

 

prioritetas VP2-1 VP2-1 VP2-1
ministerija ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 18.188.535 0 18.188.535 18.189 60.192 -42.003 60.192 -42.003
2010 52.079.318 118.727 52.198.045 70.387 225.014 -154.627 225.014 -154.627
2011 131.143.787 9.783.301 140.927.089 211.314 367.511 -156.197 346.404 -135.090
2012 189.088.982 20.654.360 209.743.342 421.057 628.002 -206.945 461.872 -40.815
2013 157.030.394 31.078.760 188.109.154 609.166 773.443 -164.277 577.340 31.826
2014 161.482.160 11.328.619 172.810.779 781.977 840.590 -58.613 714.156 67.821
2015 60.057.818 7.616.064 67.673.881 849.651 861.260 -11.609 861.260 -11.609

769.070.994 80.579.832 849.650.826

Už periodo (sutartys) 1.027.002 0 1.027.002 -1.027 -1.027
Už periodo (įsisavinimas) 9.623.625 958.168 10.581.793 -10.582 -10.582
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -11.609 -11.609  
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prioritetas VP2-2 VP2-2 VP2-2 VP2-2 VP2-2
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V FI VD Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planasSkirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 275.000.000 0 275.000.000 275.000 275.000 0 0 275.000
2009 51.577.667 11.170.595 670.000.000 12.218.382 744.966.644 1.019.967 1.065.437 -45.471 845.867 174.099
2010 171.136.260 20.745.684 50.000.000 19.816.931 261.698.876 1.281.666 1.462.238 -180.573 1.130.735 150.931
2011 152.305.201 57.407.989 59.000.000 64.985.299 333.698.489 1.615.364 1.767.713 -152.349 1.306.602 308.762
2012 222.395.610 88.024.992 0 5.658.637 316.079.239 1.931.443 1.958.933 -27.490 1.482.470 448.973
2013 45.176.645 68.979.261 0 1.320.751 115.476.657 2.046.920 2.056.903 -9.983 1.658.337 388.583
2014 24.461.647 13.016.024 0 0 37.477.670 2.084.398 2.085.641 -1.243 1.866.719 217.678
2015 3.205.088 2.566.349 0 0 5.771.437 2.090.169 2.090.771 -602 2.090.771 -602

670.258.118 261.910.894 1.054.000.000 104.000.000 2.090.169.012

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 602.017 0 602.017 -602 -602
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -602 -602  

 

 

prioritetas VP2-3 VP2-3 VP2-3 VP2-3
ministerija IVPK IVPK IVPK IVPK
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 8.022.704 8.022.704 8.023 46.706 -38.683 46.706 -38.683
2010 0 1.338.992 97.690.804 99.029.796 107.052 191.349 -84.297 173.953 -66.901
2011 2.753.998 3.851.203 133.716.401 140.321.602 247.374 346.381 -99.007 301.201 -53.827
2012 26.709.744 5.120.103 183.346.035 215.175.882 462.550 514.138 -51.588 428.448 34.102
2013 42.719.438 3.833.108 135.093.102 181.645.649 644.196 666.835 -22.639 555.696 88.500
2014 55.005.660 1.131.480 75.070.532 131.207.672 775.403 756.121 19.282 687.383 88.020
2015 23.547.289 792.512 23.150.692 47.490.494 822.894 828.972 -6.078 828.972 -6.078

150.736.129 16.067.399 656.090.270 822.893.799

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 938.457 512.041 4.627.666 6.078.163 -6.078 -6.078
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -6.078 -6.078  

 

prioritetas VP2-4 VP2-4 VP2-4
ministerija SM SM SM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 247.260.862 247.260.862 247.261 247.261 0 0 247.261
2009 6.611.291 359.325.594 365.936.884 613.198 366.326 246.872 204.934 408.264
2010 40.565.186 166.124.312 206.689.498 819.887 536.839 283.048 409.869 410.018
2011 85.621.916 237.858.325 323.480.241 1.143.367 714.235 429.132 614.803 528.564
2012 97.971.101 73.579.874 171.550.976 1.314.918 895.721 419.197 819.738 495.180
2013 122.428.756 16.028.495 138.457.252 1.453.376 1.117.672 335.704 1.024.672 428.704
2014 67.881.717 319.938 68.201.654 1.521.577 1.359.465 162.112 1.267.495 254.082
2015 6.902.270 0 6.902.270 1.528.480 1.528.577 -97 1.528.577 -97

427.982.237 1.100.497.400 1.528.479.637

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 97.763 0 97.763 -98 -98
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -98 -98  
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prioritetas VP2-4 VP2-4 VP2-4
ministerija ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 8.484.336 0 8.484.336 8.484 109.050 -100.566 66.684 -58.200
2010 29.206.499 13.683.105 42.889.605 51.374 293.160 -241.786 133.367 -81.993
2011 66.851.386 42.458.562 109.309.949 160.684 431.920 -271.236 200.051 -39.367
2012 67.198.910 72.736.277 139.935.187 300.619 472.380 -171.761 266.734 33.885
2013 49.785.124 68.254.983 118.040.107 418.659 490.390 -71.731 333.418 85.241
2014 20.214.547 33.673.199 53.887.746 472.547 496.590 -24.043 412.430 60.117
2015 9.276.104 12.166.944 21.443.048 493.990 497.383 -3.393 497.383 -3.393

251.016.907 242.973.070 493.989.977

Už periodo (sutartys) 262.755 0 262.755 -263 -263
Už periodo (įsisavinimas) 2.775.454 354.992 3.130.446 -3.130 -3.130
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.393 -3.393  

 

prioritetas VP2-5
ministerija SM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 31.908.373 31.908 31.908 0 0 31.908
2009 445.264.319 477.173 481.644 -4.471 474.999 2.174
2010 307.475.706 784.648 998.144 -213.496 949.997 -165.349
2011 624.250.819 1.408.899 1.584.055 -175.156 1.424.996 -16.097
2012 762.644.978 2.171.544 2.158.042 13.502 1.899.995 271.549
2013 757.682.238 2.929.226 2.725.858 203.368 2.374.994 554.232
2014 502.460.975 3.431.687 3.277.346 154.341 3.040.290 391.397
2015 253.747.430 3.685.435 3.754.805 -69.370 3.754.805 -69.370

3.685.434.837

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 69.369.831 -69.370 -69.370
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -69.370 -69.370  

 

prioritetas VP2-6
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 6.747.630 6.748 30.955 -24.207 19.579 -12.831
2010 17.906.027 24.654 51.591 -26.937 39.158 -14.504
2011 19.506.563 44.160 72.227 -28.067 58.738 -14.578
2012 19.212.375 63.373 92.863 -29.490 78.317 -14.944
2013 20.191.697 83.564 113.499 -29.935 97.896 -14.332
2014 20.582.420 104.147 134.135 -29.988 125.319 -21.172
2015 20.982.910 125.130 154.771 -29.641 154.771 -29.641

125.129.622

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 4.930.912 -4.931 -4.931
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -29.641 -29.641  
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Priemon ÷ VP2

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 554.169.235 554.169 554.169 0 0 554.169
2009 1.606.119.080 2.160.288 2.208.700 -48.412 1.767.351 392.937
2010 1.082.939.199 3.243.228 4.024.155 -780.928 3.325.721 -82.493
2011 1.934.194.667 5.177.422 5.751.238 -573.816 4.648.237 529.185 384.137 4.793.285
2012 2.227.190.457 7.404.613 7.501.077 -96.465 5.964.830 1.439.783 1.982.452 5.422.161
2013 1.713.031.224 9.117.644 8.847.917 269.727 7.281.423 1.836.220 5.532.124 3.585.520
2014 1.025.384.630 10.143.028 9.915.339 227.689 8.929.047 1.213.982 7.499.839 2.643.189
2015 435.757.983 10.578.786 10.699.722 -120.936 10.699.722 -120.936 10.699.721 -120.935

10.578.786.475

Už periodo (sutartys) 1.289.757 -1.290 -1.290 -1.290
Už periodo (įsisavinimas) 94.934.699 -94.935 -94.935 -94.935
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -120.935 -120.935 -120.935  

VP 3. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMA 

 

prioritetas VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1
ministerija AM AM AM AM AM
Paraiškos b ūdas K R V FI Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 31.645.666 438.505.600 470.151.266 470.151 516.631 -46.480 516.631
2010 90.471 7.066.214 76.631.019 83.787.705 553.939 597.842 -43.903 594.758
2011 1.663.585 38.660.126 109.932.773 150.256.485 704.195 721.691 -17.495 712.377
2012 3.468.345 58.837.134 78.289.964 140.595.443 844.791 806.045 38.746 790.503
2013 3.282.160 35.342.015 79.141.835 117.766.010 962.557 881.027 81.530 868.629
2014 2.118.739 16.766.440 57.314.715 76.199.894 1.038.757 974.754 64.003 961.198
2015 356.456 5.715.884 14.041.554 20.113.894 1.058.871 1.060.729 -1.858 1.060.729

10.979.757 162.387.813 446.997.526 438.505.600 1.058.870.697

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 20.243 608.367 1.229.667 1.858.276 -1.858
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -1.858  

 

prioritetas VP3-1 VP3-1 VP3-1 VP3-1
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 19.914.887 421.813 2.182.728 22.519.427 22.519 86.199 -63.680 86.199 -63.680
2010 32.292.642 4.643.418 87.312.752 124.248.812 146.768 232.037 -85.269 210.721 -63.952
2011 77.364.910 14.639.096 145.735.994 237.740.000 384.508 508.734 -124.225 316.081 68.427
2012 51.334.142 20.565.189 152.824.082 224.723.412 609.232 694.396 -85.164 421.441 187.790
2013 30.395.596 17.486.810 66.138.074 114.020.480 723.252 744.985 -21.733 526.803 196.449
2014 57.723 8.401.472 31.600.534 40.059.729 763.312 785.869 -22.557 651.642 111.670
2015 29.143 3.086.323 16.597.219 19.712.686 783.025 785.869 -2.844 785.869 -2.844

211.389.043 69.244.120 502.391.382 783.024.546

Už periodo (sutartys) 0 124.350 195.910 320.260 -320 -320
Už periodo (įsisavinimas) 10.957 631.530 1.881.867 2.524.354 -2.524 -2.524
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -2.845 -2.845  
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prioritetas VP3-1
ministerija VRM
Paraiškos b ūdas R

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 17.462.397 17.462 150.000 -132.538 143.876 -126.414
2010 90.426.275 107.889 349.266 -241.377 287.753 -179.864
2011 239.127.563 347.016 568.532 -221.516 431.629 -84.613
2012 322.933.360 669.950 754.947 -84.997 575.506 94.444
2013 263.953.419 933.903 922.713 11.190 719.382 214.521
2014 107.090.377 1.040.993 1.040.151 842 890.101 150.892
2015 29.273.780 1.070.267 1.073.705 -3.438 1.073.705 -3.438

1.070.267.172

Už periodo (sutartys) 153.363 -153 -153
Už periodo (įsisavinimas) 3.284.701 -3.285 -3.285
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -3.438 -3.438  

 

prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija SADM SADM SADM
Paraiškos b ūdas R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 1.879.683 58.614.634 60.494.317 60.494 50.000 10.494 41.737 18.758
2010 21.866.652 34.579.034 56.445.687 116.940 96.800 20.140 80.802 36.138
2011 62.539.279 51.953.026 114.492.305 231.432 203.800 27.632 170.119 61.313
2012 42.692.387 57.389.386 100.081.773 331.514 338.800 -7.286 282.808 48.706
2013 23.054.180 63.631.032 86.685.212 418.199 481.800 -63.601 439.738 -21.539
2014 937.551 18.846.959 19.784.511 437.984 635.800 -197.816 568.288 -130.304
2015 267 975.878 976.145 438.960 691.972 -253.012 691.972 -253.012

152.970.000 285.989.950 438.959.950

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 14.050 14.050 -14 -14
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -252.998 -252.998
Paaiškintas skirtumas su planu -253.012 -253.012  

 

prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija SAM SAM SAM SAM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 51.250.986 51.250.986 51.251 105.654 -54.403 105.654 -54.403
2010 413.868 1.441.877 89.598.798 91.454.543 142.706 284.940 -142.234 211.284 -68.579
2011 3.802.354 13.442.408 181.649.863 198.894.625 341.600 458.555 -116.955 316.928 24.673
2012 4.202.903 19.434.338 178.644.271 202.281.512 543.882 607.026 -63.144 422.570 121.312
2013 3.125.991 16.423.250 123.413.426 142.962.668 686.844 695.940 -9.095 528.212 158.632
2014 3.155.145 12.892.634 55.007.496 71.055.276 757.900 758.936 -1.036 653.386 104.514
2015 1.679.347 5.141.031 13.809.887 20.630.265 778.530 787.972 -9.442 787.972 -9.442

16.379.608 68.775.538 693.374.728 778.529.874

Už periodo (sutartys) 0 197.448 182.048 379.495 -379 -379
Už periodo (įsisavinimas) 1.320.392 3.027.015 4.715.187 9.062.594 -9.063 -9.063
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -9.442 -9.442  
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prioritetas VP3-2 VP3-2 VP3-2 VP3-2
ministerija ŠMM ŠMM ŠMM ŠMM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 23.420.119 23.420.119 23.420 48.173 -24.753 48.173 -24.753
2010 17.808 2.918.821 89.435.549 92.372.178 115.792 186.172 -70.380 186.080 -70.288
2011 8.801.800 22.666.489 197.596.064 229.064.353 344.857 428.279 -83.422 279.120 65.736
2012 23.974.945 41.285.066 235.861.263 301.121.273 645.978 614.909 31.069 372.160 273.818
2013 8.388.863 51.046.133 170.918.740 230.353.736 876.332 672.307 204.025 465.201 411.131
2014 2.547.604 21.995.223 32.460.641 57.003.468 933.335 688.608 244.727 575.442 357.893
2015 37.080 8.454.535 4.043.831 12.535.446 945.871 693.973 251.898 693.973 251.898

43.768.100 148.366.266 753.736.207 945.870.574

Už periodo (sutartys) 0 39.977 0 39.977 -40 -40
Už periodo (įsisavinimas) 0 1.057.756 2.810 1.060.566 -1.061 -1.061
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 252.998 252.998
Paaiškintas skirtumas su planu 251.897 251.897  

 

prioritetas VP3-3
ministerija AM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 104.595.889 104.596 346.853 -242.257 346.853 -242.257
2010 207.405.998 312.002 696.853 -384.851 693.705 -381.703
2011 446.921.239 758.923 1.096.853 -337.930 1.040.558 -281.635
2012 686.004.075 1.444.927 1.496.853 -51.926 1.387.411 57.516
2013 723.340.924 2.168.268 1.946.853 221.415 1.734.263 434.005
2014 400.985.561 2.569.254 2.446.853 122.401 2.220.075 349.179
2015 22.505.668 2.591.759 2.741.826 -150.067 2.741.826 -150.067

2.591.759.356

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 66.858 -67 -67
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) -150.000 -150.000
Paaiškintas skirtumas su planu -150.067 -150.067  

 

prioritetas VP3-3 VP3-3 VP3-3 VP3-3
ministerija ŪM ŪM ŪM ŪM
Paraiškos b ūdas K R V Iš viso

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. LtTūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 3.990.587 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 25.172.153 37.682.246 83.154.093 146.008.491 149.999 255.680 -105.681 128.146 21.853
2010 51.183.695 44.080.530 133.485.087 228.749.312 378.748 700.009 -321.261 291.713 87.035
2011 98.739.175 63.220.118 192.042.163 354.001.455 732.750 1.001.940 -269.190 437.570 295.180
2012 78.538.665 54.939.873 157.502.302 290.980.840 1.023.731 1.074.740 -51.009 583.426 440.304
2013 32.135.304 33.023.498 65.297.317 130.456.118 1.154.187 1.091.850 62.337 729.283 424.904
2014 7.493.521 24.898.779 19.211.084 51.603.384 1.205.790 1.117.510 88.280 933.574 272.216
2015 3.750.559 10.895.230 3.896.293 18.542.082 1.224.332 1.152.978 71.354 1.152.978 71.354

297.013.071 268.740.274 658.578.926 1.224.332.270

Už periodo (sutartys) 0 14.143 140.822 154.965 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 0 2.090.583 1.400.639 3.491.222 -3.491 -3.491
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 75.000 75.000
Paaiškintas skirtumas su planu 71.354 71.354  
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prioritetas VP3-3
ministerija SM
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 0 0 37 -37 37 -37
2010 0 0 131 -131 93 -93
2011 24.652 25 367 -342 139 -115
2012 13.748.199 13.773 367 13.406 186 13.587
2013 35.653.732 49.427 367 49.060 232 49.194
2014 24.179.043 73.606 367 73.239 297 73.308
2015 1.760.903 75.367 367 75.000 367 75.000

75.366.530

Už periodo (sutartys) 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 0 0 0
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0
Perskirstytos l÷šos (dar nesuplanuotos) 75.000 75.000
Paaiškintas skirtumas su planu 75.000 75.000  

prioritetas VP3-4
ministerija FM (TI)
Paraiškos b ūdas V

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas

2008 0 0 0 0 0 0
2009 6.415.612 6.416 30.955 -24.539 19.579 -13.163
2010 22.233.925 28.650 51.591 -22.941 39.158 -10.508
2011 19.489.180 48.139 72.227 -24.088 58.738 -10.599
2012 19.118.761 67.257 92.863 -25.606 78.317 -11.060
2013 20.238.931 87.496 113.499 -26.003 97.896 -10.400
2014 20.650.695 108.147 134.135 -25.988 125.319 -17.172
2015 21.072.752 129.220 154.771 -25.551 154.771 -25.551

129.219.856

Už periodo (sutartys) 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 4.769.729 -4.770 -4.770
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -25.551 -25.551  

 

Priemon ÷ VP3

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 902.318.504 906.309 1.590.182 -683.873 1.436.885 -530.576
2010 997.124.434 1.903.434 3.195.641 -1.292.208 2.596.067 -692.634
2011 1.990.011.857 3.893.445 5.060.978 -1.167.532 3.763.259 130.187 285.209 3.440.443
2012 2.301.588.650 6.195.034 6.480.947 -285.913 4.914.329 1.280.705 1.648.454 4.181.502
2013 1.865.431.231 8.060.465 7.551.340 509.125 6.109.638 1.950.827 4.686.227 2.640.493
2014 868.611.938 8.929.077 8.582.983 346.095 7.579.322 1.349.756 6.375.865 1.836.523
2015 167.123.623 9.096.201 9.144.162 -47.961 9.144.162 -47.961 9.144.163 -406.348

9.096.200.825

Už periodo (sutartys) 1.048.061 -1.048 -1.048 -1.048
Už periodo (įsisavinimas) 26.132.349 -26.132 -26.132 -26.132
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -47.962 -47.962 -47.962  

 

VP 4. TECHNINöS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMA 
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Priemon ÷ VP4
Fondas ESF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 0 0 0 0 0 0
2009 32.144.048 32.144 64.421 -32.277 43.185 -11.041
2010 32.880.780 65.025 107.369 -42.344 86.369 -21.344
2011 35.804.254 100.829 150.317 -49.488 129.554 -28.725 5.834 94.995
2012 38.631.972 139.461 193.265 -53.804 172.738 -33.277 54.399 85.063
2013 37.596.278 177.057 236.213 -59.156 215.923 -38.866 160.568 16.490
2014 36.248.817 213.306 279.161 -65.855 267.091 -53.785 218.477 -5.170
2015 33.304.743 246.611 322.107 -75.496 322.107 -75.496 322.107 -75.496

246.610.892

už finansavimo laikotarpio (sut.) 0 0 0
už finansavimo laikotarpio 6.440.690 -6.441 -6.441 -6.441
Skirtumas su planu 69.055.703 -69.056 -69.056 -69.056
Paaiškintas skirtumas su planu -75.496 -75.496 -75.496  

 

EUROPOS SOCIALINIS FONDAS 

 

Priemon ÷s VP1 ir VP4
Fondas ESF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 434.655 435 435 0 0 435
2009 225.602.057 226.037 309.183 -83.146 253.319 -27.282
2010 497.966.101 724.003 944.073 -220.070 884.769 -160.766
2011 646.256.896 1.370.260 1.682.635 -312.375 1.457.818 -87.558 64.306 1.305.954
2012 812.961.764 2.183.221 2.507.908 -324.687 1.927.089 256.132 599.626 1.583.595
2013 733.010.587 2.916.232 3.021.247 -105.015 2.417.579 498.653 1.769.911 1.146.321
2014 399.499.197 3.315.731 3.384.377 -68.646 2.970.522 345.209 2.408.233 907.498
2015 143.056.812 3.458.788 3.550.537 -91.749 3.550.537 -91.749 3.550.537 -91.749

3.458.788.069

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 14.609.181 -14.609 -14.609 -14.609
Skirtumas su skirtu finansavimu 77.141.028 -77.141 -77.141 -77.141
Paaiškintas skirtumas su planu -91.750 -91.750 -91.750  

EUROPOS REGIONINöS PLöTROS FONDAS 
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Priemon ÷ VP2
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 522.260.862 522.261 522.261 0 0 522.261
2009 1.154.107.131 1.676.368 1.696.101 -19.733 1.272.773 403.595
2010 757.557.465 2.433.925 2.974.420 -540.495 2.336.566 97.360
2011 1.290.437.286 3.724.363 4.094.956 -370.593 3.164.503 559.859 394.586 3.329.777
2012 1.445.333.104 5.169.696 5.250.172 -80.477 3.986.518 1.183.178 1.418.348 3.751.348
2013 935.157.288 6.104.853 6.008.560 96.293 4.808.533 1.296.320 3.656.432 2.448.422
2014 502.341.236 6.607.194 6.503.858 103.336 5.763.438 843.756 4.877.177 1.730.017
2015 161.027.643 6.768.222 6.790.146 -21.924 6.790.146 -21.924 6.790.146 -21.924

6.768.222.016

Už periodo (sutartys) 2.520.278 -2.520 -2.520 -2.520
Už periodo (įsisavinimas) 42.708.311 -42.708 -42.708 -42.708
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -45.229 -45.229 -45.229  

Priemon ÷ VP3
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 0 0 0 0 0 0
2009 645.298.512 645.299 956.657 -311.359 942.270 -296.971
2010 538.735.199 1.184.034 1.747.057 -563.024 1.571.398 -387.365
2011 1.169.575.330 2.353.609 2.889.591 -535.982 2.226.254 127.355 296.033 2.057.576
2012 1.291.736.775 3.645.346 3.816.124 -170.778 2.864.989 780.357 1.064.097 2.581.248
2013 955.741.525 4.601.087 4.398.771 202.316 3.547.964 1.053.123 2.743.191 1.857.896
2014 371.193.255 4.972.281 4.884.118 88.163 4.300.057 672.224 3.659.040 1.313.241
2015 103.242.216 5.075.523 5.094.220 -18.697 5.094.220 -18.697 5.094.220 -18.698

5.075.522.812

Už periodo (sutartys) 893.096 -893 -893 -893
Už periodo (įsisavinimas) 17.804.541 -17.805 -17.805 -17.805
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -18.698 -18.698 -18.698  

Priemon ÷ VP2 ir VP3
Fondas ERPF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 522.260.862 522.261 522.261 0 0 522.261
2009 1.799.405.642 2.321.667 2.652.758 -331.092 2.215.043 106.623
2010 1.296.292.664 3.617.959 4.721.478 -1.103.518 3.907.964 -290.005
2011 2.460.012.617 6.077.972 6.984.547 -906.575 5.390.757 687.215 690.619 5.387.353
2012 2.737.069.879 8.815.042 9.066.296 -251.254 6.851.507 1.963.535 2.482.445 6.332.596
2013 1.890.898.813 10.705.940 10.407.331 298.609 8.356.498 2.349.443 6.399.623 4.306.318
2014 873.534.491 11.579.475 11.387.976 191.499 10.063.495 1.515.980 8.536.217 3.043.258
2015 264.269.860 11.843.745 11.884.366 -40.621 11.884.366 -40.621 11.884.366 -40.621

11.843.744.828

Už periodo (sutartys) 3.413.374 -3.413 -3.413 -3.413
Už periodo (įsisavinimas) 60.512.852 -60.513 -60.513 -60.513
Skirtumas su skirtu finansavimu 0 0 0 0
Paaiškintas skirtumas su planu -63.926 -63.926 -63.926  
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SANGLAUDOS FONDAS 

Priemon ÷ VP2
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 31.908.373 31.908 31.908 0 0 31.908
2009 452.011.949 483.920 512.599 -28.679 494.578 -10.658
2010 325.381.733 809.302 1.049.735 -240.433 989.155 -179.853
2011 643.757.381 1.453.059 1.656.282 -203.223 1.483.734 -30.675 -10.449 1.463.508
2012 781.857.353 2.234.917 2.250.905 -15.988 1.978.312 256.605 564.104 1.670.813
2013 777.873.936 3.012.791 2.839.357 173.434 2.472.890 539.901 1.875.693 1.137.098
2014 523.043.394 3.535.834 3.411.481 124.353 3.165.609 370.225 2.622.662 913.172
2015 274.730.340 3.810.564 3.909.576 -99.012 3.909.576 -99.012 3.909.576 -99.011

3.810.564.459

Už periodo (sutartys) 0 0 0 0
Už periodo (įsisavinimas) 74.300.742 -74.301 -74.301 -74.301
Skirtumas su skirtu finansavimu 24.710.518 -24.711 -24.711 -24.711
Paaiškintas skirtumas su planu -99.011 -99.011 -99.011  

 

Priemon ÷ VP3
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 3.990.587 3.991 3.991 0 0 3.991
2009 257.019.993 261.011 633.525 -372.514 494.615 -233.604
2010 458.389.235 719.400 1.448.584 -729.184 1.024.669 -305.269
2011 820.436.527 1.539.836 2.171.387 -631.551 1.537.005 2.831 -10.824 1.550.660
2012 1.009.851.875 2.549.688 2.664.823 -115.135 2.049.340 500.348 584.357 1.965.331
2013 909.689.706 3.459.378 3.152.569 306.809 2.561.674 897.704 1.943.036 1.516.342
2014 497.418.683 3.956.797 3.698.865 257.932 3.279.265 677.532 2.716.825 1.239.972
2015 63.881.406 4.020.678 4.049.942 -29.264 4.049.942 -29.264 4.049.942 -29.264

4.020.678.012

Už periodo (sutartys) 154.965 -155 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 8.327.808 -8.328 -8.328 -8.328
Skirtumas su skirtu finansavimu 20.781.468 -20.781 -20.781 -20.781
Paaiškintas skirtumas su planu -29.264 -29.264 -29.264  

 

Priemon ÷ VP2 ir VP3
Fondas SF

Paramos įsisavinimas akumuliuotai pagal metus
Akumuliuotas, tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt Tūkst. Lt

Prognozuojamas Prognozuojamas Siektinas planas Skirtumas Kritinis planas Skirtumas N+2/ N+3 Skirtumas
įsisavinimas įsisavinimas taisykl÷

2008 35.898.960 35.899 35.899 0 0 35.899
2009 709.031.942 744.931 1.146.124 -401.193 989.193 -244.262
2010 783.770.969 1.528.702 2.498.319 -969.617 2.013.824 -485.122
2011 1.464.193.908 2.992.896 3.827.669 -834.773 3.020.739 -27.843 -21.272 3.014.168
2012 1.791.709.228 4.784.605 4.915.728 -131.123 4.027.652 756.953 1.148.461 3.636.144
2013 1.687.563.642 6.472.169 5.991.926 480.243 5.034.564 1.437.605 3.818.729 2.653.440
2014 1.020.462.077 7.492.631 7.110.346 382.285 6.444.874 1.047.757 5.339.487 2.153.144
2015 338.611.746 7.831.242 7.959.518 -128.276 7.959.518 -128.276 7.959.518 -128.276

7.831.242.471

Už periodo (sutartys) 154.965 -155 -155 -155
Už periodo (įsisavinimas) 82.628.550 -82.629 -82.629 -82.629
Skirtumas su skirtu finansavimu 45.491.986 -45.492 -45.492 -45.492
Paaiškintas skirtumas su planu -128.276 -128.276 -128.276  


