LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS 10 PRIORITETO „VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS IR
PAŽANGUS VIEŠASIS VALDYMAS“ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS
PRIEMONĖ NR. 10.1.1-ESFA-V-912 „NACIONALINIŲ REFORMŲ SKATINIMAS IR
VIEŠOJO VALDYMO INSTITUCIJŲ VEIKLOS GERINIMAS“
1. Priemonės aprašymas
1.1. Priemonės įgyvendinimas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
1.2. Įgyvendinant priemonę, prisidedama prie uždavinio „Padidinti valdymo orientaciją į
rezultatus“ įgyvendinimo.
1.3. Remiamos veiklos:
1.3.1. pasirengimo įgyvendinti nacionalines viešojo valdymo reformas veiksmai;
1.3.2. nacionalinių viešojo valdymo reformų įgyvendinimo koordinavimas;
1.3.3. atskirų viešosios politikos sričių valdymo procesams (t. y. planavimui, organizavimui,
koordinavimui, įgyvendinimui, stebėsenai, vertinimui) gerinti reikalingų priemonių (įrankių)
kūrimas, tobulinimas, diegimas, projekto metu sukurtų inovatyvių priemonių (įrankių)
išbandymas;
1.3.4. priemonių (įrankių) valstybės ištekliams efektyviau valdyti kūrimas, tobulinimas,
diegimas;
1.3.5. įrodymais grįsto valdymo priemonių koordinuotas taikymas;
1.3.6. pokyčių, susijusių su viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimu, skatinimas ir
koordinavimas;
1.3.7. viešojo valdymo institucijų darbuotojų kompetencijų stiprinimas (mokymo programų
rengimas, mokymas, keitimasis gerąja patirtimi), remiamas tiek, kiek jo reikia priemonės tikslui
pasiekti.
1.4. Galimi pareiškėjai:
1.4.1. valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos biudžetinės įstaigos, kurių savininkė –
valstybė ir kurios dalyvauja formuojant arba įgyvendinant valstybės politiką atskirose viešojo
valdymo srityse.
1.5. Galimi partneriai:
1.5.1. biudžetinės įstaigos, kurių savininkė – valstybė;
1.5.2. viešosios įstaigos, kurių savininkė ar dalininkė – valstybė (kai valstybė visuotiniame
dalininkų susirinkime turi daugiau nei 50 proc. balsų);
1.5.3. valstybės įmonės.
2. Priemonės finansavimo forma
Negrąžinamoji subsidija.
3. Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų planavimas.
4. Atsakinga įgyvendinančioji institucija
Viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.
5. Reikalavimai, taikomi priemonei atskirti nuo kitų iš ES bei kitos tarptautinės
finansinės paramos finansuojamų programų priemonių
5.1. Pagal priemonę nefinansuojama:
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5.1.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ar
kitos tarptautinės paramos programų vertinimas;
5.1.2. veiklos, kurios tinkamos finansuoti pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
administruojamą priemonę Nr. 07.3.2-ESFA-V-403 „Lietuvos darbo biržos administracinių
gebėjimų ugdymas“, taip pat švietimo politikos ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo,
neformalaus ugdymo, aukštojo mokslo, profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą srityse
stebėsena ir vertinimas, bei šiems procesams gerinti reikalingų priemonių (įrankių) kūrimas,
tobulinimas, diegimas, išskyrus veiksmus, susijusius su:
- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos administruojamos Stebėsenos informacinės
sistemos (SIS) plėtra,
- mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) infrastruktūros
plėtros, MTEPI politikos prioritetų įgyvendinimo ir švietimo pasiūlos planavimo, analizės ir (ar)
vertinimo sistemų sukūrimu;
5.1.3. žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimui gerinti reikalingų įrankių (priemonių)
plėtra;
5.1.4. veiksmai, skirti elektroninių viešųjų ir administracinių paslaugų, skirtų gyventojams ir
(arba) verslui, kūrimui, tobulinimui ir plėtrai, taip pat kitų informacinių technologijų sprendimų,
kurie numatyti Informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programos „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ įgyvendinimo tarpinstituciniame veiklos plane, kūrimas,
tobulinimas, diegimas.
6. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Stebėsenos
Stebėsenos rodiklio
Matavimo
rodiklio kodas
pavadinimas
vienetas
Rezultato rodikliai
R.S.394

R.N.901

R.N.903

„Valstybės ir
Proc.
savivaldybių
institucijų ir įstaigų,
kurios naudoja pagal
veiksmų programą
ESF lėšomis
įgyvendintas veiklos
valdymo tobulinimo
priemones, dalis“
„Valstybės ir
Skaičius
savivaldybių
institucijos ir
įstaigos, kurios
naudoja pagal
veiksmų programą
ESF lėšomis
įgyvendintas
veiklos valdymo
tobulinimo
priemones“
„Įgyvendintų
Proc.
rekomendacijų,
parengtų taikant
įrodymais grįsto
valdymo priemones,
dalis“

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.

-

33

-

175

63

70
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Produkto rodikliai
P.S.409

P.S.410

P.S.411

P.N.902

P.N.903

P.N.904

„Viešojo valdymo
institucijos, pagal
veiksmų programą
ESF lėšomis
įgyvendinusios
veiklos valdymo
tobulinimo
priemones“
„Įrodymais grįsto
valdymo priemonės,
kurias pagal
veiksmų programą
ESF lėšomis taikė
viešojo valdymo
institucijos“
„Viešojo valdymo
institucijų
darbuotojai, kurie
dalyvavo pagal
veiksmų programą
ESF lėšomis
vykdytose veiklose,
skirtose stiprinti
įrodymais grįsto
valdymo priemonių
taikymui ar
institucijų veiklos
valdymo
tobulinimui
reikalingas
kompetencijas“
„Pagal veiksmų
programą ESF
lėšomis sukurtos ir
(ar) įdiegtos veiklos
valdymo tobulinimo
priemonės“
„Įgyvendinti
projektai, skirti
pasirengti
nacionalinių viešojo
valdymo reformų
įgyvendinimui“
„Įgyvendintos
viešojo valdymo
pokyčių skatinimo ir
koordinavimo
priemonės“

Skaičius

-

30

Skaičius

20

80

Skaičius

500

1500

Skaičius

-

60

Skaičius

-

4

Skaičius

20

120

7. Priemonės finansavimo šaltiniai
(eurais)
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Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Projektams skiriamas
finansavimas

Nacionalinės lėšos
ES
Lietuvos
struktūrinių Respublikos
fondų lėšos valstybės
– iki
biudžeto
lėšos – iki

Projektų vykdytojų lėšos
Iš viso – ne
mažiau kaip

Lietuvos
Savivaldybės
Respublikos
biudžeto
Kitos
Privačios
valstybės
lėšos
viešosios
lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos
1. Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų
lėšų
34 145 834 6 137 226
2. Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos
9 239 246
1 518 965
3. Iš viso
43 385 080 7 656 191

