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Vilnius
Posėdžio pirmininkė – Loreta Maskaliovienė, finansų viceministrė, 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto
(toliau – Komitetas) pirmininkė.
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas,
2.
Vertinimo rezultatų pristatymai: Veiksmų programos pažangos ataskaita; Veiksmų
programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ataskaita; Horizontalių prioritetų
įgyvendinimo vertinimo rezultatų ataskaita,
3.
Sumanios specializacijos strategijos pažangos bei atnaujinimo pristatymas,
4.
Pasiūlymo keisti Komiteto darbo reglamentą svarstymas ir tvirtinimas. Komiteto
lankomumo pristatymas,
5.
Komunikacijos plano rezultatų pasiekimo pristatymas ir pasiūlymo keisti 2019–2021 m.
komunikacijos planą svarstymas ir tvirtinimas,
6.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis;
7.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis;
8.
Kiti klausimai.
SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Komiteto pirmininkė pristatė posėdžio darbotvarkę.
EK atstovė E. Dranseikaitė priminė, kad Komiteto nariams yra išsiųstas pakvietimas dalyvauti
EK organizuojamame Lietuvai skirtame derybų dėl 2021–2027 metų laikotarpio pradžios renginyje,
kuris įvyks 2019 m. balandžio 9 d. Pakvietė visus aktyviai registruotis ir dalyvauti renginyje.
Pažymėjo, kad EK labai svarbu girdėti ir ministerijų poziciją, pageidavimus.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/02/10.
2. Vertinimo rezultatų pristatymai: Veiksmų programos pažangos ataskaita; Veiksmų
programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių ataskaita; Horizontalių prioritetų įgyvendinimo
vertinimo rezultatų ataskaita.
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Finansų ministerijos atstovė V. Šemetienė bendrai pristatė atliktus vertinimus. UAB „ESTEP“
atstovai K. Maniokas ir N. Viršilienė pristatė Veiksmų programos pažangos vertinimo rezultatus bei
Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos rodiklių sistemos vertinimo rezultatus. UAB „Visionary
Analytics“ atstovė E. Jašinskaitė pristatė Horizontaliųjų principų įgyvendinimo vertinimą.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, K. Jankauskas, V. Šemetienė, A. Dragūnas, E.
Bingelis, K. Rekerta, K. Maniokas.
EK atstovas K. Rekerta atkreipė dėmesį į vertinimų rekomendacijų įgyvendinimą. Pažymėjo,
kad prieš kelerius metus Metinės peržiūros renginyje buvo svarstytas mokymosi visą gyvenimą
klausimas. Finansų ministerija tuo metu informavo apie atliktą vertinimą, kuris nustatė, kad veiksmų
programos intervencijos nėra pakankamos, būtini sisteminiai kokybiniai ir kiekybiniai pokyčiai. Tai
yra mokymosi visą gyvenimą problema jau buvo identifikuota prieš kurį laiką, tačiau rekomendacijos
tikėtina nebuvo tinkamai parengtos arba buvo netinkamai įgyvendintos, todėl vėl yra grįžtama prie tų
pačių išvadų. Pabrėžė, kad šiuo metu turėtume kalbėti apie pertvarkytos sistemos pažangą šioje srityje,
o ne apie tas pačias problemas. Pažymėjo, kad rekomendacijų įgyvendinimas turėtų būti sugriežtintas
arba keliami ambicingesni tikslai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija buvo pažymėjusi, kad ji viena
šios problemos neišspręs ir, kad būtinas įvairių ministerijų bendradarbiavimas. Palinkėjo efektyvesnio
rekomendacijų įgyvendinimo.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/02/31 iki 01/13/14.
3. Sumanios specializacijos strategijos pažangos bei atnaujinimo pristatymas.
Mokslo ir studijų analizės ir stebėsenos centro (MOSTA) atstovas R. Reimeris pristatė tarpinio
Sumanios specializacijos strategijos vertinimo rezultatus.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, R. Reimeris, J. Rojaka, E. Dranseikaitė, K.
Jankauskas.
EK atstovė E. Dranseikaitė pažymėjo, kad svarbiausias šio klausimo aspektas – žvilgsnis į
perspektyvą. ES reglamentavimas numato įgalinančias sąlygas. Paprašė jau šiuo metu peržiūrint
Sumanios specializacijos strategiją įvertinti ir užtikrinti, kad būtų įtraukti visi pagal naujuosius
Sanglaudos politikos reglamentus įgalinančiose sąlygoje nustatyti reikalaujami elementai ir į juos būtų
atsižvelgta. Pažymėjo, kad labai svarbu užtikrinti, kad regionų lygmenyje rengiamos sumanios
specializacijos atitiktų nacionalinės sumanios specializacijos reikalavimus bei kryptis ir gautų
finansavimą. Atkreipė dėmesį, kad be papildomo nacionalinio ar regioninio finansavimo bent priartėti
prie strateginių tikslų inovacijų srityje neįmanoma. Todėl būtina be ES investicijų fondų ieškoti ir kitų
finansavimo šaltinių.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/13/33 iki 01/33/40.
4. Pasiūlymo keisti Komiteto darbo reglamentą svarstymas ir tvirtinimas. Komiteto
lankomumo pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė N. Martinkėnienė pristatė pasiūlymą keisti Komiteto darbo
reglamentą ir 2018 m. Komiteto lankomumą.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, E. Bingelis, T. Tamulevičius, A. Dragūnas, E.
Regelskis, K. Jankauskas, E. Urbonienė, N. Martinkėnienė.
Nutarta bendru sutarimu su išlyga1 pritarti pasiūlymams dėl Komiteto darbo reglamento keitimo
(patvirtintas Komiteto darbo reglamentas pridedamas).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/34/09 iki 02/09/47.
5. Komunikacijos plano rezultatų pasiekimo pristatymas. Pasiūlymo keisti 2019–2021 m.
komunikacijos planą svarstymas ir tvirtinimas.
Komitetas pritarė pateiktiems Komiteto darbo reglamento pakeitimams, išskyrus pasiūlymą keisti 6 punkto nuostatą, kad
Komiteto posėdžiai šaukiami bent kartą per metus. Sutarta, kad ši nuostata nekeičiama, t. y. posėdžiai šaukiami bent du
kartus per metus.
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Finansų ministerijos atstovė E. Balčytienė pristatė Komunikacijos plano įgyvendinimo pažangą
ir pasiūlymą keisti 2019–2021 m. komunikacijos planą.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, E. Bingelis, E. Vizbaraitė, A. Dragūnas, E.
Balčytienė, E. Dranseikaitė, K. Jankauskas.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas K. Jankauskas nuo balsavimo nusišalino.
EK atstovė E. Dranseikaitė paprašė dalintis Sanglaudos politikos sėkmės istorijomis ir taip
prisidėti prie komunikacijos ES lygiu. Pasiūlė interneto svetainę www.esinvesticijos.lt papildyti nauja
rubrika, kurioje būtų talpinama EK skirta informacija (tame tarpe ir vizualinė) gerųjų pavyzdžių
komunikavimui. Pageidautina, kad pavyzdžiai atspindėtų skirtingo pobūdžio investicijas.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl 2019–2021 m. komunikacijos plano keitimo.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/10/41 iki 02/35/57.
6. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.2 „Padidinti vandens
tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą“ Aplinkos
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.2.1 „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo
sertifikatas LT“ trijų projektų atrankos kriterijų keitimo,
3) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkrečių uždavinių 3.1.1 „Padidinti verslumo lygį“ ir 3.3.1
„Padidinti MVĮ produktyvumą“ bei 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1 „Sumažinti energijos
vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos
jungtinės priemonės Nr. J03-IVG-T (susidedančios iš priemonių Nr. 03.1.1-IVG-T-809, Nr. 03.3.1IVG-T-810 ir Nr. 04.2.1-IVG-T-811 „Dalinis palūkanų kompensavimas“) trijų projektų atrankos
kriterijų keitimo.
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į
ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-832 „Eco-inovacijos LT“ vieno
projektų atrankos kriterijaus nustatymo ir penkių projektų atrankos kriterijų keitimo.
5) pasiūlymas dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų
darbuotojams“ vieno projektų atrankos kriterijaus nustatymo ir trijų projektų atrankos kriterijų
keitimo.
6) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-848 „Smart FDI“ dviejų projektų atrankos kriterijų
nustatymo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/35/58 iki 02/37/25.
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7. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ konkretaus uždavinio 8.5.1 „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę
atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „Parama socialiniam verslui“ aštuonių
projektų atrankos kriterijų nustatymo.
Diskusijoje pasisakė L. Maskaliovienė, E. Regelskis, K. Rekerta, R. Armonienė, E. Bingelis,
J. Rojaka, A. Dragūnas, K. Jankauskas, A. Varanauskas, L. Paškevičiūtė, E. Urbonienė.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas K. Jankauskas nuo balsavimo nusišalino.
EK atstovas K. Rekerta pažymėjo, kad geriausias sprendimas būtų iš pradžių parengti teisinę
bazę, t. y. patvirtinti įstatymą, o po to pradėti remti socialinius verslus. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad
tai yra pilotinis projektas, kurio tikslas yra skleisti žinią bei aktyvinti ekonominius partnerius ir
sprendimų priėmėjus, galima jam pritarti ir pradėti jį įgyvendinti. Atkreipė dėmesį tai, kad ši priemonė
yra socialinės įtraukties tematiniame tiksle ir nurodoma, kad prioritetas bus teikiamas pagal darnaus
vystymosi tikslus, kurių yra gana daug. Socialinės įmonės pagal tokį platų apibrėžimą ir veiklų sritis
apimtų labai daug sektorių. Suabejojo, ar jos visos prisidėtų prie socialinės atskirties mažinimo.
Pasiūlė koncentruotis į socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių paslaugų
kataloge nustatytą socialinių paslaugų teikimą arba į projektų atrankos kriterijaus Nr. 4 vertinimo
aspektų ir paaiškinimo 9 punktą „Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei
naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas“. Neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas
duotų sinergiją su pagal tą patį tematinį tikslą vykdoma institucijų, globos namų pertvarka, kur labai
didelis poreikis paslaugų teikimui iš nevyriausybinių organizacijų, socialinių organizacijų. Atrankos
kriterijai turėtų koncentruotis ne į aplinkosaugą ar žaliąją ekonomiką, o į socialinę atskirtį ir socialines
paslaugas.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/37/55 iki 03/15/22.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir
žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.4.3 „Padidinti dirbančių
žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814
„Kompetencijos LT“ keturių projektų atrankos kriterijų nustatymo ir aštuonių projektų atrankos
kriterijų keitimo.
Lietuvos verslo konfederacijos atstovas K. Jankauskas nuo balsavimo nusišalino.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 03/15/24 iki 03/21/33.
8. Kiti klausimai.
Komiteto pirmininkė informavo, kad kitas Komiteto posėdis planuojamas 2019 m. birželio 21 d.
(penktadienį).
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/SK_AI/SK_20190328.mp3)
PRIDEDAMA:
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1. 1 priedas prie Komiteto 2019 m. kovo 28 d. posėdžio protokolinio sprendimo Nr. 44P-3 (39),
14 lapų.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2019 m. kovo 28 d. posėdžio dalyvių sąrašas, 7 lapai.
3. Komiteto darbo reglamentas, 4 lapai.

Komiteto pirmininkė

Loreta Maskaliovienė

Sekretoriato vadovas

Paulius Baniūnas
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