2014–2020 M. VEIKSMŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMO APŽVALGA
2016 m. gegužės 19 d.
Vilnius

2014–2020 m. veiksmų programų finansiniai rodikliai (mln. eurų ES
fondų lėšų, procentas nuo skirtų lėšų)

2014–2020 m. ES struktūrinių fondų panaudojimo apžvalga pagal
fondus (procentas nuo skirtų lėšų, 2016-05-12 duomenys)

ES struktūrinių fondų lėšų, pripažintų deklaruotinomis EK, palyginimas pagal ES
šalis nares (EK duomenys, procentai nuo skirtų lėšų, 2015-12-31 duomenys)

I prioritetas: Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Parengta sumanios specializacijos
strategija

II prioritetas: Informacinės visuomenės skatinimas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)

Strateginiai dokumentai:
• Informacinės visuomenės plėtros
2014–2020 metų programa „Lietuvos
Respublikos skaitmeninė darbotvarkė”
• Naujos kartos interneto prieigos
plėtros 2014–2020 m. planas

III prioritetas: Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Lietuvos inovacijų plėtros programa
• Lietuvos eksporto plėtros 2014-2020 metų gairės
• Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020
metų programa

Pasiekimai pagal sutartis:
• Gamybinės investicijos: subsidijas gaunančių įmonių
skaičius – 458 įmonės
• Gamybinės investicijos: privačiosios investicijos,
atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos) –
57.850.323 Eur

IV prioritetas: Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa
• Atnaujinta daugiabučių namų atnaujinimo
(modernizavimo) programa
• Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programa

• Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–2022 metų
programos priemonių įgyvendinimo planas

Pasiekimai pagal sutartis:
• Įsteigti 3 finansinių priemonių fondai
• Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo
efektyvumo klasei, skaičius - 1 608 namų ūkiai
• Bendras metinis ŠESD sumažėjimas - 2 439 tonos CO2

Daugiabučių namų modernizavimo fondas

Siektina rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio reikšmė

Įgyvendinimas, proc.

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos
vartojimo efektyvumo klasei (namų ūkiai)

4906

594

13 %

Bendras
metinis
šiltnamio
efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas (CO2)

14046

0

0%

Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučių
namų atnaujinimui (skaičius)

223

221

99 %

Sudarytos sutartys su galutiniais naudos
gavėjais dėl paskolų (eurais)

71 532 903

33 867 385

47 %

Produkto rodiklis

Daugiabučių namų modernizavimo „Jessica II“ fondų fondas

Siektina rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas, proc.

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo
efektyvumo klasei (namų ūkiai)

16750

1014

6%

Bendras metinis išmetamų šiltnamio
sukeliančių dujų kiekio sumažinimas

44584

2439

6%

Paskolų ar garantijų, suteiktų daugiabučių namų
atnaujinimui (skaičius)

759

270

36%

Sudarytos sutartys su galutiniais naudos gavėjais
dėl paskolų (eurais)

67 901 700

38 688 295

57%

Produkto rodiklis

efektą

Energijos efektyvumo fondas

Siektina rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas, proc.

Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo
eksploatavimo ir energijos sąnaudos (vnt.)

-

-

-

Metinis
pirminės
energijos
suvartojimo
viešuosiuose pastatuose sumažėjimas (kWh/per
metus)

-

-

-

Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų
kiekio sumažėjimas (CO2)

-

-

-

Sudarytos sutartys su galutiniais naudos gavėjais
dėl paskolų (eurais)

60 212 001

0

0%

Produkto rodiklis

V prioritetas: Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Aplinkos sektoriaus 2014–2020 m.
viešinimo priemonių programa

• Kraštovaizdžio ir biologinės
įvairovės išsaugojimo 2015–2020
metų veiksmų planas
• Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo
plėtros programa

VI prioritetas: Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Nacionalinio elektros ir gamtinių dujų
perdavimo infrastruktūros projektų
įgyvendinimo planas
• Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programa

• Nacionalinės susisiekimo plėtros 2014–
2022 metų programos priemonių
įgyvendinimo planas
Pasiekimai pagal sutartis:
• Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros
perdavimo linijų ilgis - 82,47 km

VII prioritetas: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Patvirtintos 4 didžiųjų miestų ir 10 šalies regionų
integruotų teritorijų vystymo programos
Pasiekimai:
• Įsteigtas Verslumo skatinimo fondas;
• Neįgalieji, dalyvavę ESF remiamoje
profesinės reabilitacijos programoje –
395 asmenys
• Jaunesni nei 25 metų amžiaus asmenys,
dalyvavę ESF remiamose veiklose – 1620
asmenys;
• Ilgalaikiai bedarbiai dalyvavę ESF
remiamose veiklose – 2556 asmenys

Verslumo skatinimo fondas
Siektina rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

„Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo
pradžiai“

1000

0

0%

„Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo
pradžiai, iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys
asmenys ir įmonės“

440

0

0%

„Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
(versluose)“

1800

0

0%

„Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse
(versluose), iš kurių: su sunkumais darbo rinkoje
susiduriančių asmenų naujai įsteigtose įmonėse, versluose“

810

0

0%

Produkto rodiklis

VIII prioritetas: Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Sveikatos netolygumų mažinimo veiksmų
planas
•

Sveiko senėjimo užtikrinimo Lietuvoje
2014–2023 m. veiksmų planas

• Vėžio profilaktikos ir kontrolės programos
priemonių veiksmų planas
Pasiekimai:
• Įsidarbinimo galimybių didinimo
programoje dalyvavo 3379
neįgalieji asmenys

IX prioritetas: Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)
Strateginiai dokumentai:
• Bendrojo ugdymo mokyklų, vykdančių pradinio
ir pagrindinio ugdymo programų, stiprinimo ir
inkliuzinio ugdymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų planas
• Rekomendacijos lygioms vyrų ir moterų
galimybėms
• Profesinio mokymo plėtros 2014–2016 metų
veiksmų planas
• Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros
2014–2016 metų veiksmų planas

Pasiekimai pagal sutartis:
• Paramą gavusios vaikų priežiūros arba švietimo
infrastruktūros pajėgumas - 42 189 asmenys

X prioritetas: Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešas
valdymas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2015-12-31)

Strateginiai dokumentai:
• Lietuvos Respublikos nacionalinės
kovos su korupcija 2015–2025 metų
programos įgyvendinimo 2015–2019
metų tarpinstitucinis veiklos planas

Didelės apimties projektų įgyvendinimo būklė (iki 2016-05-12)
Pareiškėjas
Projekto pavadinimas

Tinkamų finansuoti
išlaidų vertė, mln. EUR (iš
jų ES lėšų, mln. EUR)

(Numatoma) paraiškos
pateikimo data EK

Informacija apie projekto
įgyvendinimą (jei
taikoma)

1. Vilniaus vakarinio aplinkelio tiesimo III
etapas

Vilniaus miesto
savivaldybė

100,82

84,06

2016 m. liepos mėn.

Atlikta darbų už 30 mln.
eurų

2. IX koridoriaus elektrifikavimo II etapas
(Kaišiadorys–Radviliškis)

Lietuvos geležinkeliai

85,86

72,98

2018 II ketvirtis

Dar nepradėtas projekto
įgyvendinimas

3. Įplaukos kanalo tobulinimas (gilinimas ir
platinimas)

VĮ Klaipėdos
valstybinio jūrų
uosto direkcija

156,44

39,52

2019 II ketvirtis

Dar nepradėtas projekto
įgyvendinimas

Vyksta viešieji pirkimai

4. Vilniaus miesto centralizuoto šilumos
gamybos ūkio modernizavimas,
įrengiant/modernizuojant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančias kogeneracines elektrines

Lietuvos energija

381,2

150,3

2016 IV ketvirtis

5. Kauno miesto centralizuoto šilumos
gamybos ūkio modernizavimas,
įrengiant/modernizuojant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančias kogeneracines elektrines

Lietuvos energija

149,9

69

2017 I ketvirtis

Rengiama pirkimo
dokumentacija

XI prioritetas: Techninė parama veiksmų programai administruoti

•Valdymo ir kontrolės sistema

•Žmogiškųjų ir finansinių išteklių analizė
•Administracinės naštos mažinimo veiklos
•Gebėjimai, kompetencijos ir bendradarbiavimas

Administravimo veiklos, skirtos veiksmų programai įgyvendinti
Valdymo ir kontrolės sistema:
• Parengti ir patvirtinti pagrindiniai 2014-2020 m. VP įgyvendinimą reglamentuojantys teisės
aktai
• Įvertintas VKS institucijų pasirengimas ir atitiktis teisės aktuose nustatytiems reikalavimams
(self assessment)
• Įdiegta ES reglamentų reikalavimus atitinkanti IS (SFMIS2014)
• Įtrauktos naujos ne VKS institucijos: FNTT ir STT

Administracinės naštos mažinimo veiklos:
• Standartizuojami VP administravimo procesai
• Numatyta ĮI privalomai taikyti išlaidų patikrinimams atrankines metodikas
• Įgyvendinant VP priemones bus taikomi išlaidų apmokėjimo supaprastinimai. Kuriamas CVP IS
posistemis, kuriame bus e. forma kaupiami projektuose vykdytų viešųjų pirkimų duomenys ir
dokumentai. Kuriama sąsaja tarp SFMIS2014 ir CVP IS

Administravimo veiklos, skirtos veiksmų programai įgyvendinti

Žmogiškųjų ir finansinių išteklių analizė:
• Siekiant efektyviau naudoti TP lėšas, buvo atlikta TP projektų įgyvendinimui reikalingų finansinių ir
žmogiškųjų išteklių analizė, kurios pagrindu apskaičiuotos sistemos institucijoms TP sumos visam
finansavimo laikotarpiui

Gebėjimai, kompetencijos ir bendradarbiavimas:
• Tęsiamos ir VI organizuojamų centralizuotų mokymų veiklos
• Tęstos 2017-2013 m. finansavimo laikotarpiu pradėtos veiklos – „Vadovų klubo“ renginiai, ĮI
organizuojamas „Kokybės forumas“
• Sukurtas ES investicijas administruojančių institucijų vidinis tinklas – SAIT

XII prioritetas: Informavimas apie veiksmų programą
Komunikacijos tikslas – prisidėti prie 2014–2020 m. ES investicijų VP numatytų socialinių ir
ekonominių pokyčių įgyvendinimo
• Patvirtinta 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategija
• Įgyvendinta reklaminė kampanija, informuojanti apie VP įgyvendinimo pradžią
• ES investicijų portalas www.esinvesticijos.lt
• Kontaktų mugė

• Informacinė kampanija pareiškėjams

Komunikacijos strategijos principai

• Komunikacija tiesiogiai nukreipta į socialinių
pokyčių įgyvendinimą (veikia kartu su
investicijomis ir kitomis priemonėmis
siekiant tų pačių rodiklių)
• Padidinamas potencialas pasiekti gerovės
rodiklius per aktualius visuomenės pokyčius

• Nuoseklus komunikacijos veiklų vykdymas.
Ilgalaikis požiūris ir aiškios kryptys.
Kryptingesnis institucijų veikimas

Reklaminė kampanija apie VP įgyvendinimo pradžią

Tikslas - formuoti požiūrį, kad ES fondai nėra „nemokami“ pinigai, o socialinę ir
ekonominę grąžą nešančios investicijos

Reklama transliuota TV, radijuje, internete

Kontaktų mugė
9-ąjį kartą organizuotas tradicinis renginys projektų vykdytojams

Interaktyvi erdvė apie geriausius ES struktūrinių fondų lėšomis
įgyvendintus projektus.

Portalas www.esinvesticijos.lt
• Skelbiami visi teisės aktai, kvietimai teikti paraiškas, pirkimų skelbimai, renginių
kalendorius ir kt.
• 145 tūkstančiai lankytojų per 2015 metus

Informacinė kampanija pareiškėjams

Įgyvendinta:
• Renginiai savivaldybėse

• Apskrito stalo diskusijos
• Informacinės rubrikos interneto
portaluose (15min.lt, lrytas.lt, delfi.lt)

2014 ir 2015 m. vertinimo koordinavimo veiklos
VI veikla:
• Patvirtintas 2014–2020 m. vertinimo planas bei 2015 ir 2016 m. vertinimo planai
• Parengta rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos sistema
• Iš suplanuotų 25 vertinimų 11 vertinimų vykdomi vertinimai, 1 vertinimas yra jau
atliktas
VKG veikla:
• Organizuoti VKG posėdžiai, kuriuose buvo apsvarstyti 2014–2020 m. vertinimo plano
projektas, 2015 bei 2016 m vertinimo planai, planuojami vertinimai bei jau atliekami
vertinimai
• Suorganizuota diskusija, kaip geriau panaudoti ES fondų investicijų vertinimų
rezultatus
• Pristatyta vertinimų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos sistema

VGS veikla
• Suorganizuota 6-oji tarptautinė vertinimo konferencija ,,Vertinimo rezultatai sprendimams
priimti: nauda, iššūkiai ir pavyzdžiai“
• Įvyko diskusija su sprendimų priėmėjais „Šventojo Gralio beieškant“, diskusija „Kaip
teisingai pristatyti ir viešinti ES SF investicijų vertinimo rezultatus“
• Parengtas straipsnis ir pranešimas apie vertinimą
atnaujintos ES SF investicijų vertinimo metodines gaires ir surengti mokymai apie jas
• Įvyko interviu/diskusija radijo stotyje apie ES SF investicijų vertinimo naudą

2015 m. atlikti vertinimai ir jų išvados bei nauda
• 2015 m. buvo įgyvendintas „Europos socialinio fondo paramos ir Jaunimo užimtumo
iniciatyvos veiksmingumo, efektyvumo ir poveikio, įskaitant jaunimo garantijų iniciatyvos
įgyvendinimą, vertinimas“
• Nustatyta, kad JUI įgyvendinimo sėkmė priklausys nuo Lietuvos darbo biržos (LDB) ir Jaunimo
reikalų departamento (JRD) gebėjimų ir pastangų identifikuoti, pasiekti ir motyvuoti tikslinę
grupę – NEET jaunimą

• Vertinimo rekomendacijų panaudojimas padės tobulinti JUI intervencijų įgyvendinimą
• JUI projektai prisidės ir prie Jaunimo garantijų iniciatyvos (JGI) tikslų pasiekimo

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ !

www.esinvesticijos.lt

