2014–2020 M. ES INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
UŽ 2016 M.
2017 m. birželio 15 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, 2017-05-31 duomenys)

Mln. eurų

Pateiktų EK tarpinių paraiškų palyginimas pagal ES šalis nares (procentai nuo
skirtų lėšų, 2016-12-31 duomenys)

Stebėsenos rodiklių pasiekimas

2, ERPF
1, ERPF

4, SaF

5, SaF
3, ERPF 4, ERPF

Nėra rizikos

7, JUI 7, ERPF 8, ERPF 9, ERPF
6, ERPF

9, ESF
8, ESF

5, ERPF
6, SaF

Vidutinė rizika

10, ESF

7, ESF

Didelė rizika

I prioritetas: Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų
skatinimas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Pasiekimai pagal sutartis:
• 80 tyrėjų, dirbančių pagerintoje mokslinių tyrimų infrastruktūros patalpose;
• 180 nefinansinę paramą gaunančių įmonių;
• Pritraukti 4, 77 mln. eurų privačių investicijų, atitinkančių viešąją paramą įmonėms
(ne subsidijų);
• Pritraukti 3,64 mln. eurų privačių investicijų, atitinkančios viešąją paramą
inovacijoms arba MTEP projektams.

II prioritetas: Informacinės visuomenės skatinimas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Pasiekimai pagal sutartis:
Sukurtos 7 elektroninės paslaugos

III prioritetas: Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai:
• 50 įmonių gavo subsidijas
• Įdiegus e-verslo sprendimus, optimizuoti 209 verslo procesai;
• Investicijas gavusios įmonės sertifikavo 12 produktų.

Pasiekimai pagal sutartis:
• Pritraukta 95,10 mln. eurų privačių investicijų, atitinkančių viešąją paramą įmonėms
(subsidijų);
• Pritraukta 220,41 mln. eurų privačių investicijų, atitinkančių viešąją paramą įmonėms
(ne subsidijų);

Fondų fondas „Verslo finansavimo fondas, finansuojamas iš
Europos regioninės plėtros fondo“

Produkto rodiklis
„Kitos formos nei subsidiją finansinę paramą
gaunančių įmonių skaičius“

Siektina
rodiklio
reikšmė

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

1448

0

0%

0

0%

0

0%

„Privačios investicijos, atitinkančios viešąją
paramą įmonėms (ne subsidijos)“ (eurai)
225 180 000
„Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“
5

IV prioritetas: Energijos efektyvumo ir AIE gamybos ir naudojimo
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai
14 465 namų ūkiai priskirti geresnei
energijos vartojimo efektyvumo
klasei;
Pasiekimai pagal sutartis:
• 32,26 mln. kWh per metus
sumažėjęs metinis viešuosiuose
pastatuose suvartotos pirminės
energijos kiekis;
• 357,63 tūkst. šilumos
vartotojams šiluma tiekiama
patikimiau ir pagerėjo tiekimo
kokybė;
• 413,02 km modernizuotų
centralizuotų šilumos tiekimo
tinklų

Daugiabučių namų modernizavimo fondas, finansuojamas iš Europos
regioninės plėtros fondo

Siektina
rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

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

4906

5185

106 %

Bendras metinis šiltnamio efektą
sukeliančių dujų kiekio sumažėjimas
(CO2)

14046

9530

68 %

Paskolų ar garantijų, suteiktų
daugiabučių namų atnaujinimui
(skaičius)

223

237

106 %

Produkto rodiklis

„Jessica II“ fondų fondas, finansuojamas iš Europos regioninės plėtros
fondo
Siektina
rodiklio
reikšmė

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

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

16 750

9280

55 %

Bendras metinis išmetamų šiltnamio
efektą
sukeliančių
dujų
kiekio
sumažinimas

35 369

20 154

57 %

759

639

84 %

Produkto rodiklis

Paskolų
ar
daugiabučių
(skaičius)

garantijų,
suteiktų
namų
atnaujinimui

Energijos efektyvumo fondas, finansuojamas iš Europos regioninės
plėtros fondo

Produkto rodiklis
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)

Siektina
rodiklio
reikšmė

Pasiekta rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

3

0

0%

32 258 065

0

0%

10 400

0

0%

V prioritetas: Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir
prisitaikymas prie klimato kaitos
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai:
• 135,03 tūkst. gyventojų teikiamos geresnės vandens tiekimo paslaugos;
• 2,90 tūkst. gyventojų naudojasi pagerintomis nuotekų valymo paslaugomis;
Pasiekimai pagal sutartis:
• numatomo apsilankymų paramą gavusiuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų
lankytinose vietose skaičiaus padidėjimas 107,81 tūkst. apsilankymų per metus;
• Įgyvendintos 454 turizmo rinkodaros priemonės;
• Sutvarkyta 300 m3 radioaktyviųjų atliekų.

VI prioritetas: Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros
plėtra
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai:
• Įdiegtos 2 saugų eismą gerinančios ir aplinkosaugos priemonės geležinkelių pervažose

Pasiekimai pagal sutartis:
• 81,51 km bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis;
• Bus nutiesta ir (arba) rekonstruota 82,47 km elektros perdavimo linijų

VII prioritetas: Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje
skatinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)
Pasiekimai pagal sutartis:
• Sukurta arba atnaujinta
362,40 tūkst. m2 atvirų erdvių
miestų teritorijose;
• Planuojama pastatyti arba
atnaujinti 2,45 tūkst. m2
viešųjų arba komercinių
pastatų.

Faktiniai pasiekimai:
• Sukurta arba atnaujinta 660,28 m2 atvirų erdvių miestų teritorijose;
• ESF veiklose dalyvavo 58,43 tūkst. bedarbių (iš jų – 17,05 tūkst. ilgalaikių bedarbių), 12,68 tūkst.
asmenų (iš jų – 6,95 tūkst. per 2016 m.) vyresnių nei 54 metai.
• 22,22 tūkst. asmenų po dalyvavimo ESF veiklose įgijo kvalifikaciją, o 26,25 tūkst. pradėjo dirbti,
įskaitant savarankišką darbą,
• 1,01 tūkst. ilgalaikių bedarbių baigę dalyvavimą gavo pasiūlymą dėl darbo, tolesnio mokymosi,
pameistrystės ar stažuotės.

Fondų fondas „Verslumo skatinimo fondas, finansuojamas iš
Europos socialinio fondo“

Produkto rodiklis
„Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine
priemone verslo pradžiai“
„Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine
priemone verslo pradžiai, iš kurių: su
sunkumais darbo rinkoje susiduriantys
asmenys ir įmonės“
„Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai
įsteigtose įmonėse (versluose)“
„Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai
įsteigtose įmonėse (versluose), iš kurių: su
sunkumais darbo rinkoje susiduriančių
asmenų naujai įsteigtose įmonėse, versluose“

Siektina rodiklio
reikšmė

Pasiekta
rodiklio
reikšmė

Įgyvendinimas,
proc.

1000

1

0,001%

440

1

0,002%

1800

0

0%

810

0

0%

VIII prioritetas: Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai:
• ESF finansuojamose veiklose dalyvavo: 15,43 tūkst. neįgaliųjų, 812 bedarbių (iš jų –
426 ilgalaikiai bedarbiai), 7,04 tūkst. vyresnių nei 54 m. asmenų.
• 104 dalyviai, kurių padėtis yra nepalanki baigę dalyvauti veiklose pradėjo ieškoti darbo,
mokytis, įgijo kvalifikaciją arba pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą
Pasiekimai pagal sutartis:
Naujai įrengti ar įsigyti 1 668 socialiniai būstai

IX prioritetas: Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas
Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Faktiniai pasiekimai:
• 110,21 tūkst. jaunesnių nei 25 m. asmenų dalyvavimo ESF veiklose;
• 930 socialiai jautrių, socialinės atskirties ir mažai atstovaujamų grupių studentams buvo skirta
tikslinė išmoka studijų prieinamumui gerinti;
• 4 aukštosioms mokykloms pagal veiksmų programą ESF lėšomis atliktas išorinis vertinimas
• 560 mokymosi visą gyvenimą sistemos institucijų administracijos darbuotojai dalyvavo ESF
veiklose, skirtose mokytis pagal neformaliojo švietimo programas;
• 298 asmenys dalyvavo ESF veiklose skirtose doktorantūrai

X prioritetas: Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešas
valdymas

Prioriteto įgyvendinimo būklė (proc. nuo ministerijai prioritetui skirtų ES fondų lėšų, 2016-12-31)

Pasiekimai:
• 3560 viešojo valdymo institucijų darbuotojų dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti geresnio
reglamentavimo diegimui ar ūkio subjektų veiklos priežiūros efektyvumo didinimui
reikalingas kompetencijas;
• 509 viešojo valdymo institucijų darbuotojai dalyvavo veiklose, skirtose stiprinti
įrodymais grįsto valdymo priemonių taikymui ar institucijų veiklos valdymo tobulinimui
reikalingas kompetencijas.

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

Projekto pavadinimas

Planuojama
įgyvendinimo
pradžios data
(metai, ketvirtis)

1. Vilniaus vakarinio aplinkelio tiesimo
III etapas

2015 m. III ketv.

2. Didelio naudingumo kogeneracijos
pajėgumų, naudojančių
atsinaujinančius energijos išteklius,
sukūrimas Vilniaus mieste

3. Magistralinio dujotiekio Klaipėda Kuršėnai antros gijos statyba
(magistralinio dujotiekio Klaipėda Kiemėnai pajėgumų didinimas)
4. Kauno miesto centralizuoto šilumos
gamybos ūkio modernizavimas,
įrengiant/modernizuojant vietinius ir
atsinaujinančius energijos išteklius
naudojančias kogeneracines elektrines

2016 m. IV
ketv.

2014 III ketv.

Planuojama
įgyvendinimo
pabaigos data
(metai, ketvirtis)

2017 m. IV ketv.

2020 m. IV ket.

2015 m. III ketv.

Visos
tinkamos
finansuoti
išlaidos, mln.
EUR

Informacija apie projekto įgyvendinimą (jei
taikoma)

94,45

2016 m. gruodį atidarytas Vilniaus vakarinis
aplinkkelis, aplinkkelio ilgis – 12,6 km.

381 (AEI dalis
210)

2016 m. rugsėjo mėn. suderinta su EK
valstybės pagalbos suma projektui sprendimas C(2016) 5943 final,; vyksta
sklypo parengimo darbai, rengiama didelės
apimties projekto paraiška, vyksta
konsultacijos su JASPERS; pasirašyta rangos
sutartis dėl aikštelės įrengimo.

31,86

Projektas įgyvendintas. Projektui
finansavimas skirtas iš Europos
infrastruktūros tinklų priemonės (angl. CEF)
lėšomis.

Projektas nebus įgyvendinamas

XI prioritetas: Techninė parama veiksmų programai administruoti

• Patvirtinta valdymo

ir kontrolės sistema

• Ypatingas dėmesys veiklos efektyvumui

• Administracinės naštos mažinimo veiklos
• Kompetencijos ir bendradarbiavimas

XII prioritetas: Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų
programą ir jai vertinti

2016 m. vertinimo koordinavimo veiklos
VI veikla:

•SK patvirtinti 2014–2020 m. vertinimo plano pakeitimai bei finansų ministro įsakymu
patvirtintas 2017 m. vertinimo planas
• Pagal 2015 – 2017 m. VrtP numatyta atlikti 29 vertinimai (15 poveikio ir 14 įgyvendinimo
vertinimų) + 1 VGS projektas, jų finansavimui suplanuota skirti iki 1,8 mln. eurų; įgyvendinta
30 proc. suplanuotų vertinimų
VKG veikla:
•VKG posėdžiuose svarstyta 2014–2020 m. VrtP pakeitimo projektas, 2017 m. VrtP vertinimai;
aptarti vertinimų rezultatai; įvyko diskusijos dėl VGS priemonių plano 2014–2020 m. ir dėl
dalyvavimu grįsto vertinimo būdo panaudojimo

VGS veikla
•parengta 2007–2015 m. įgyvendintų VGS priemonių analizė, nustatytas jų veiksmingumas ir
tolesnės kryptys;
•atliktas meta-vertinimas dėl dalyvavimu grįsto vertinimo panaudojimo galimybių;
•organizuoti 2 mokymai apie vertinimo planus, vertinimo rezultatų naudojimą ir viešinimą.

Vertinimų išvados ir rekomendacijos (2015-2016 m.)

•Reguliariai vykdoma rekomendacijų stebėsena :
63 % rekomendacijų, pateiktų 2015–2016 m. atliktuose vertinimuose, įtrauktos į
rekomendacijų įgyvendinimo veiklos planus
18 % rekomendacijų jau įgyvendinta
•Vertinimuose pateikti siūlymai ir rekomendacijos dėl:
darnaus vystymosi sustiprinimo
intervencijų teritorinio pobūdžio ir prielaidų kompleksiškai spręsti konkrečioms teritorijoms
aktualias problemas
demografinės situacijos ir struktūrinio nedarbo kylančių iššūkių sprendimo
kūrybiškumą ugdančio švietimo iniciatyvos ir praktikos, užtikrinant Kultūros bei Švietimo ir
mokslo ministerijų bendradarbiavimą
priemonių ir iniciatyvų, skirtų skatinti jaunimo užimtumą
tarpinstitucinio bendradarbiavimo derinant įvairias investicijas į sveikatos apsaugos sritį
VP lėšų perskirstymo

Įgyvendintos komunikacijos kampanijos
•
•
•
•

Jubiliejinė – 10-oji kontaktų mugė.
Įvadinė reklaminė kampanija.
ESFA kampanija „Pasimatuok profesiją“.
AM ir APVA kampanija „Išsinuomok gamtą
neterminuotai“.
• SM kampanijos pagal kryptis „E-paslaugos“

Didelės apimties projektų įgyvendinimo būklė (iki 2017-05-31)
Pareiškėjas
Projekto pavadinimas

1. Vilniaus vakarinio aplinkelio tiesimo III
etapas

2. Didelio naudingumo kogeneracijos
pajėgumų, naudojančių atsinaujinančius
energijos išteklius, sukūrimas Vilniaus
mieste

3. Komunalinių atliekų naudojimo energijai
gauti pajėgumų sukūrimas Vilniaus mieste

Vilniaus miesto
savivaldybė

Lietuvos energija

Lietuvos energija

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

(Numatoma) paraiškos
pateikimo data EK

Informacija apie projekto
įgyvendinimą (jei
taikoma)

100,82

84,06

2017 m. birželio 23 d.

Atlikta darbų už 76,9
mln. Eurų. Planuojama
projekto darbų pabaiga
planuojama 2017-09-15.

201,91

90,86

2017 III ketv. pab.

Dar nepradėtas projekto
įgyvendinimas.

141,93

48,55

2017 III ket. pab.

Dar nepradėtas projekto
įgyvendinimas. Šiuo
metu vyksta paraiškos
vertinimas.

DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ !

www.esinvesticijos.lt

