LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA
2014–2020

LIETUVOS REGIONINĖS POLITIKA
•

Nacionalinės regioninės politikos tikslai, uždaviniai, įgyvendinimas, funkcijų
pasidalinimas, įgaliojimai ir kt. – Regioninės plėtros įstatyme, VRM
koordinuoja regioninės politikos įgyvendinimą. Įstatymas įgyvendinamas per
“Nacionalinės regioninės politikos strategijos gaires 2007 – 2013 m.”

•

Tikslas: užtikrinti aukštą gyvenimo kokybę visos šalies teritorijos gyventojams,
mažinant socialinius ekonominius skirtumus regionuose ir jų viduje

•

Regioninė politika Lietuvoje yra kompensacinio pobūdžio, skirta sumažinti
neigiamą išorinių veiksnių poveikį ir orientuota į skirtumų tarp regionų ir jų viduje
mažinimą (1% visų materialinių investicijų).

•

Pagrindinis regioninės politikos įgyvendinimo instrumentas: regionų socialinių
ekonominių skirtumo mažinimo programa. Turint omenyje ribotus resursus,
programa įgyvendinama laikantis dviejų esminių principų:
subsidiarumo ir koncentravimo

REGIONINĖS POLITIKOS PROGRAMINIAI
DOKUMENTAI 2007-2013 METAIS
Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo programa.
• Planuotas programos biudžetas 2007–2013 m. laikotarpiui – 2,5 mlrd. Lt.
(2011–2013 m. laikotarpiui – 1 mlrd. Lt.).
• Faktiškai parama sieks apie 2,7 mlrd. Lt
14 probleminių teritorijų plėtros programų
(Akmenės , Druskininkų, Ignalinos, Jonavos, Joniškio, Jurbarko, Kelmės,
Lazdijų, Mažeikių, Pasvalio, Rokiškio, Skuodo, Šalčininkų, Švenčionių
rajonų savivaldybės)
7 regioninių ekonomikos augimo centrų programos
(Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Utenos, Telšių, Mažeikių ir Visagino m.)

Regionų socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo
programa, situacija 2011 m. pabaigoje
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Iki 2012 m. sausio 1 d. projektų vykdytojams išmokėta 1075 mln. Lt. paramos (vien per
2011 m. – 510 mln. lt). ES paramos dalis – 898 mln. Lt.

VRM
PARAMA TIKSLINĖMS
TERITORIJOMS

– 396,5 mln. Lt:
Regioniniai centrai (250,9
mln. Lt)
Probleminės teritorijos
(63,2 mln. Lt)
Daugiabučiai
probleminėse teritorijose
(68,5 mln. Lt)
Soc. būstas (13,9 mln.)
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Regionų plėtros tarybos

SM ir IVPK
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*Transporto
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(vietiniai keliai ir
gatvės) (237,4
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*Interaktyvios
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– 62,2 mln. Lt:

Kiti instrumentai

Administraciniai
gebėjimai, strateginiai
planai, teritorijų
planavimas

VRM
22 mln. Lt

Savivaldybė 1

Atrenka finansuojamus projektus

<.....>

Savivaldybė 60

EEE ir Norvegijos
finansiniai mechanizmai
SADM
13,6 mln. Lt
Vietinės užimtumo
iniciatyvos
ŽŪM
LEADER parama

NACIONALINĖ REGIONINĖ POLITIKA:
ESAMA SITUACIJA
Tarpinė
institucija
VRM
SADM

Institucijų administruojamos struktūrinės paramos
dalis skiriama projektams per regionų plėtros tarybas
100% ERPF, 19.4% ESF (4.9% visos ES struktūrinės
paramos LT)
34.8% ERPF, 0% ESF

SM

28% ERPF

AM

16.0% ERPF, 0% SF

SAM

9.1% EPPF, 0% ESF

ŠMM

7.6% ERPF, 0% ESF

ŪM
IVPK

6.2% (ERPF + SF)
2% ERPF

TARPTAUTINĖ PATIRTIS
Europos Sąjungos valstybėse narėse, kuriose yra regioninės veiksmų
programos (Lietuvoje nėra), regionams skiriama (regioninio planavimo
būdu) visos struktūrinės paramos dalis 2007-2013 m. laikotarpiu:
• Čekija – 18,3 proc.
• Lenkija – 24,6 proc.
• Vengrija – 22,9 proc.
• Slovėnija - 40 proc.
• Slovakija - 13,3 proc.
• Rumunija – 19 proc.
• Bulgarija – 19,8 proc.
Lietuvoje regioniniams projektams (per regionų plėtros tarybas) – 11 proc.

Regioninių projektų atrankos ir įgyvendinimo
privalumai
• Subsidiarumo principo įgyvendinimas
• Efektyvesni ir naudingesni sprendimai
• Kompleksiškumo užtikrinimas
• Teritorinės, ekonominės ir socialinės
sanglaudos didinimas
• Skaidrumo užtikrinimas
• Paramą gauna turto savininkas - savivaldybė

SAVIVALDYBIŲ, REGIONŲ PLĖTROS TARYBŲ
SOCIALINIŲ BEI EKONOMINIŲ PARTNERIŲ
APKLAUSOS REZULTATAI

• 2011 m. sausio 19 d. Vidaus reikalų ministerija kreipėsi į
savivaldybes, regionų plėtros tarybas ir socialinius bei
ekonominius partnerius bei pateikė klausimus dėl regioninės
projektų atrankos modelio taikymo, aktualiausių ES paramos
sričių bei paramos tikslinėms teritorijoms.
• Gautos ir apibendrintos 57 savivaldybių, 10 regionų plėtros
tarybų bei 3 socialinių ir ekonominių partnerių organizacijų
užpildytos anketos.

Ar pritariate regioninės projektų atrankos mechanizmo
taikymui ir 2014–2020 m.?

• Regionų plėtros tarybos – taip.
• Savivaldybės – taip.
Vienbalsiai.
Visos regionų plėtros tarybos ir 56 iš 57 anketas
pateikusių savivaldybių siūlo taikyti daugiau
regioninio planavimo priemonių, jas finansuoti
didesniu intensyvumu.

Savivaldybių paprašėme įvertinti regionines ir su
savivaldybių kompetencija susijusias valstybės
planavimo priemones:
• Kokios dabartinės priemonės aktualiausios
savivaldybėms?
• Kokios mažiausiai aktualios?
• Kurias reikėtų tęsti?
• Kurias tobulinti (ir kaip)?
• Kurių galima atsisakyti?
• Kaip turi būti atrenkami šių priemonių projektai?
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10 aktualiausių savivaldybėms valstybės planavimo priemonių
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir
plėtra

4,91

4,89

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas
Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos
gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra

4,85

Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas,
miestų aplinkkelių tiesimas

4,77

4,70

Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas
Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas
pritaikymas turizmo reikmėms

4,69

Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos
priežiūros pagalbos infrastruktūros atnaujinimas

4,66

4,48

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros
bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas

4,38

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra
bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

4,36
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Iš viso vidutiniškai daugiau kaip 4 balais įvertintos 5 regioninio planavimo ir 17
valstybės planavimo priemonių
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Valstybės planavimo priemonės, kurių projektų atrankos būdą dažniausiai siūloma keisti
į regionų planavimą (pateiktų savivaldybių pasiūlymų skaičius)
Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir
sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra
Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų
kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

46
42

Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas

35

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra
Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros
plėtra
Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros
diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas
Viešosios paskirties pastatų renovavimas
nacionaliniu lygiu

32
31
26
25

Elektroninės valdžios paslaugos savivaldybėse

23

Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra

22

Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo
įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra

22
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Priemonės, dažniausiai siūlytos tobulinti (savivaldybės)
15

Vandens telkinių būklės gerinimas
Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra
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Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos
tobulinimas
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Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas
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Praeityje užterštų teritorijų tvarkymas
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Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu"
Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir
savivaldybių (ilgalaikiai/trumpalaikiai) strateginiai plėtros
planai
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Pagrindiniai savivaldybių nurodyti tobulinti
aspektai:
 Reikalingas didesnis kompleksiškumas.
Pvz. renovuojant viešuosius pastatus, ar modernizuojant darželius pripažįstamos
tinkamomis tik dalis reikalingų išlaidų. Tai neleidžia sutvarkyti objekto iš esmės.

 Aktualiausioms sritims turėtų būti skiriamas didesnis finansavimas.
Pvz. teritorijų planavimo dokumentų rengimui, viešajai turizmo infrastruktūrai, transportui.
Atskirais atvejais regionui skiriamų lėšų tiesiog neužtenka stambesnių, regioninės
reikšmės projektų finansavimui.
 Numatyti „tiražavimo“ galimybę, remti pilotinius projektus. Kad vienoje
savivaldybėje sukurtai produktai (pvz. informacinės sistemos) galėtų būti nemokamai
naudojami ir kitose.
 Plėsti remiamų veiklų sąrašus (bešeimininkių pastatų griovimas, dirbtinių vandens
telkinių valymas, valymo įrenginių įrengimas, viešųjų pastatų aplinkos ir vidaus
sutvarkymas ir kt.)

Pagrindiniai savivaldybių nurodyti tobulinti
aspektai:
 Vykdant administracinių gebėjimų tobulinimo priemones (gebėjimų
tobulinimas, planų rengimas) orientuotis į ilgalaikius rezultatus (atsisakyti
veiklos planų rengimo finansavimo, lėšas mokymams koncentruoti į esmines
kompetencijas, skirti lėšų sektorinių studijų rengimui, finansuoti institucijų
bendradarbiavimo projektus ir kt.)
 Reikalingi mažesnės apimties, mažesnėse vietovėse vykdomi projektai (mini
pramoniniai parkai, saugaus eismo priemonės ne tik didžiuosiuose miestuose,
vandentvarkos projektai kaimo vietovėse ir pan.)
 „Reikalaujama dokumentacija“ ne visada yra „reikalinga dokumentacija“.
 Aiškiai atskirti „regionines“ ir „valstybines“ dedamasias atskirose
priemonėse (turizmo, pastatų renovavimo). Valstybės lygiu planuoti paramą
valstybinės reikšmės objektams, o investicijoms į savivaldybių turtą taikyti
regioninę projektų atranką.

Kokias savivaldybės siūlo naujas, iki šiol nefinansuotas intervencijas?
Viso 174 pasiūlymai. Regioninio planavimo priemonės siūlytos 126,
valstybės – 35, abiejų atrankos būdų - 8 kartus.
•

kompleksinės urbanistinės plėtros priemonės arba atskiros jų dalys (parkų,
viešųjų erdvių, pramoninių teritorijų, apšvietimo, lietaus nuotekų tinklų
tvarkymas) paminėtos dažniausiai – 42 kartus.
• Dar 16 kartų nurodytos naujos priemonės, susijusios su sporto infrastruktūros
vystymu.
2007–2013 m. tokios veiklos buvo remiamos tik regioniniuose centruose,
probleminėse teritorijose ir kaime.
• Didelė dalis savivaldybių pasiūlė naujas priemones, susijusias su
atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, energijos gamybos ir vartojimo
efektyvumo didinimu – 20 kartų;
• Kultūros infrastruktūra – 15 kartų.

Savivaldybių siūlomos naujos priemonės/intervencijų sritys
0

5

10

15

20

25

Kompleksinė urbanistinė plėtra, arba atskiri…

35

40

45

42

Sporto infrastruktūra

16

Atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas,…

20

Kultūros infrastruktūra

15

Tiesioginė ir netiesioginė parama verslui

10

Daugiabučių renovavimas

12

Turizmas (naujos priemonės)

5

Vandentvarka (naujos priemonės, vietovės)

5

Socialinio būsto plėtra

5

Melioracija

3

Asbesto dangų keitimas

3

Žvyrkelių asfaltavimas

3

Kita (nuo mažųjų aerodromų iki romų integracijos)

30

24

Ar regioninės projektų atrankos mechanizmą ateityje
reikėtų taikyti ir kitų nacionalinių finansavimo šaltinių
(ne tik ES struktūrinių fondų) paramos planavimui?
• Taip. Galimus finansavimo šaltinius šiam
mechanizmui nurodė visų 10 regionų plėtros tarybų
nariai.
• Dažniausiai paminėti finansavimo šaltiniai – Valstybės
investicijų programa ir Kelių priežiūros ir plėtros programos
lėšų dalis – visų 10 RPT nariai.

Kaip turėtų būti apibrėžiamas „regioninis projektas“?
Klausimas buvo užduotas regionų plėtros taryboms ir
savivaldybėms. Buvo galima pasirinkti keletą tokio projekto
požymių.
Dažniausiai paminėtas požymis –
Tai projektas, atrenkamas ir siūlomas finansuoti regiono
plėtros tarybos (vykdant regioninę projektų atranką) – 9
tarybos ir 37 savivaldybės.
Kiti dažniau paminėti požymiai –
•numatytas regiono plėtros plane, kaip savarankiška priemonė (6 RPT, 18
savivaldybių);
•skirtas sukurti infrastruktūrą ar paslaugą, kuria naudosis kelių savivaldybių ar
viso regiono gyventojai (5 RPT, 20 savivaldybių).

Ar regioninių projektų įgyvendinimui
paskatinti, turėtų būti taikomos papildomos
motyvavimo priemonės?
Nepaisant to, kad regioninį projektą dauguma apklausos dalyvių
pasiūlė apibrėžti kaip:
„Bet kurį projektą, atrenkamą ir siūlomą finansuoti regiono
plėtros tarybos“

Buvo pasiūlytos ir papildomos bendrų, kelių
savivaldybių teritorijas apimančių ar interesus
tenkinančių projektų motyvavimo galimybės.

e.

kita

d.

atskirų priemonių finansavimo sąlygose,
programavimo metu, nustatyti formalius reikalavimus,
kuriuos atitiktų tik regioniniai projektai;

c.

regioninius projektus finansuoti didesniu intensyvumu,
negu pavienių savivaldybių projektus;

7

b.

papildomai rezervuoti lėšų dalį projektams,
įgyvendinamiems kelių ar visų regiono savivaldybių
administracijų;

7
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Ar regioniniams projektams turėtų būti taikomos papildomos
motyvavimo priemonės?
Regionų plėtros tarybos
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Kaip turėtų būti finansuojami regioninio
planavimo projektai?
•Dabartinė tvarka, kai regionui skiriama fiksuota ES paramos priemonės lėšų
dalis netenkina daugelio regionų plėtros tarybų narių ir savivaldybių atstovų.
Jai pritartų tik trijų RPT nariai (pažymėta kaip vienas iš galimų variantų) ir 7 iš
57 anketas pateikusių savivaldybių.
•Didžiausio palaikymo sulaukia lėšų skyrimas vadinamojo „krepšelio“ principu
– kuomet kiekvienas regionas gali pasirinkti sau aktualiausias priemones ir
proporcingai paskirstyti lėšas.

2007–2013 m. laikotarpiu taikomos papildomos ES
lėšomis finansuojamos priemonės, skirtos iš anksto
išskirtų tikslinių teritorijų – regioninių centrų ir
probleminių teritorijų plėtrai paskatinti.
Apklaustos Regionų plėtros tarybos ir savivaldybės
siūlo ši modelį peržiūrėti – t.y. atsisakyti iš anksto
sudaromo tikslinių teritorijų sąrašo.

e.

kita.

d.

savivaldybės turėtų konkuruoti dėl skiriamos tikslinės
paramos. Finansuotinos geriausiai pagrįstos,
efektyviausios, novatoriškos ir pan. iniciatyvos;

c.

tikslinių teritorijų išskirti nereikėtų apskritai. Į paramą
galėtų pretenduoti visi tinkamo dydžio teritoriniai
vienetai, kuriuose pasireiškia spręstina problema;

b.

skirti finansavimą konkrečių problemų sprendimui.
Tikslinės teritorijos išskiriamos ir finansavimas joms
skiriamas pagal pasireiškiančios problemos (ar jų…

a.

Kokias siūlote tikslinių teritorijų išskyrimo, tikslinės paramos
(vertikaliųjų intervencijų) mechanizmo tobulinimo kryptis?
Regionų plėtros tarybos

Laikytis šiuo metu taikomos tvarkos, kai parama
skiriama fiksuotam skaičiui iš anksto iškirtų teritorijų
(probleminėms teritorijoms, regioniniams centrams);
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e.

kita (Druskininkų ir Palangos miesto savivaldybės siūlo
papildomai remti kurortines vietoves).

d.

savivaldybės turėtų konkuruoti dėl skiriamos tikslinės
paramos. Finansuotinos geriausiai pagrįstos,
efektyviausios, novatoriškos ir pan. iniciatyvos;

c.

tikslinių teritorijų išskirti nereikėtų apskritai. Į paramą
galėtų pretenduoti visi tinkamo dydžio teritoriniai
vienetai, kuriuose pasireiškia spręstina problema;

b.

skirti finansavimą konkrečių problemų sprendimui.
Tikslinės teritorijos išskiriamos ir finansavimas joms
skiriamas pagal pasireiškiančios problemos (ar jų…

a.

Kokias siūlote tikslinių teritorijų išskyrimo, tikslinės
paramos (vertikaliųjų intervencijų) mechanizmo
tobulinimo kryptis?
Savivaldybės

Laikytis šiuo metu taikomos tvarkos, kai parama skiriama
fiksuotam skaičiui iš anksto iškirtų teritorijų
(probleminėms teritorijoms, regioniniams centrams);
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Įvardinkite galimas tikslines teritorijas, jose spręstinas problemas – savivaldybių
siūlymai
Miesto dalis probleminis
gyvenamasis
mikrorajonas; 3

Miesto Miesto dalis/traukos
dalis/pramoninė centras; 1
zona; 1

Miestas/regiono
centras; 4

Nenurodė/nesiūlo
Be teritorijos (problemos)
Savivaldybė (visa)
Kurortas

Miestas/savivaldybės
centras; 7
Nenurodė/nesiūlo; 25

Kaimo vietovės/miesteliai/nuo
centro labiausiai nutolusios
teritorijos
Miestas/savivaldybės centras
Miestas/regiono centras

Be teritorijos
(problemos); 12

Miesto dalis/pramoninė zona

Kurortas; 2
Kaimo
vietovės/miesteliai/nu
o centro labiausiai
nutolusios teritorijos;
11

Miesto dalis - probleminis
gyvenamasis mikrorajonas

Miesto dalis/traukos centras
Savivaldybė (visa); 5

Problemos tikslinėse teritorijose (savivaldybių pasiūlymai)
•25 iš 57 anketas pateikusių savivaldybių neiškėlė jokių problemų, būdingų
galimoms tikslinėms teritorijoms.
•12 savivaldybių – nurodė bendro pobūdžio problemas – nedarbas, nusidėvėjusitrūkstama infrastruktūra, mažos investicijos, verslumas... Tačiau nenurodė, kokiose
teritorijose šias problemas reikėtų spręsti.
•Dažniausiai įvardintos galimos tikslinės vietovės:
–kaimai ir miesteliai (iki 3000 gyv.), nutolusios nuo savivaldybės centro vietovės (11).
Problematika: viešosios transporto infrastruktūros kokybė. Neišvystytos vandentiekio ir komunalinių atliekų sistemos;
nesutvarkyta viešoji infrastruktūra; gyventojų skaičiaus mažėjimas, senėjimas, nedarbas.

–Miestai (savivaldybių (7) ir regionų (4) centrai)
Problemos: nesutvarkyta inžinerinė, transporto, viešosios erdvės, gyvenamoji aplinka, viešieji pastatai, poreikis
renovuoti daugiabučius; investicijų trūkumas, nedarbas.

–Visa savivaldybė (5)
Viešieji pastatai, viešosios erdvės, transportas...

–Kurortai (2)
pagrindinė problema – sezoniškumas.

g.

kita (2 kartus pasiūlyta neišskirti tikslinių teritorijų, 1 tikslinti d. variantą - atvejui kai daugiau tinkamų teritorijų,
negu skiriama lėšų limito).

f.

teminiai konkursai (finansuojant geriausius kiekvienos
teritorijų grupės projektus).

e.

konkurso būdu. Iš visų kriterijus atitinkančių teritorijų,
atrenkamos parengusios geriausias programas;

d.

regioninio planavimo būdu. Nustačius lėšų limitą, iš visų
kriterijus atitinkančių teritorijų, atrenka regiono plėtros
taryba;

c.

planavimo būdu. Nustačius lėšų limitą, iš visų kriterijus
atitinkančių teritorijų, pasirenka savivaldybė;

b.

Vietoves pasiūlytų regionų plėtros tarybos. Galutinį sąrašą
sudarytų VRM, atsižvelgdama į iš anksto nustatytus
kriterijus ar kriterijų grupes;

a.

Kaip turėtų būti atrenkamos tikslinės teritorijos?
Regionų plėtros tarybos

Paprastu reitingavimu. Geriausiai atitinkančios iš anksto
nustatytus kriterijus teritorijos;
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Apibendrinus, savivaldybės ir regionų plėtros
tarybos siūlo:
•Išankstinis tikslinių teritorijų (probleminių, plėtros centrų ir
pan.) sąrašas neturėtų būti sudaromas;
•Paramos skyrimo sąlyga – atitinkamo dydžio/tipo teritorijai
būdinga problema.
•Tinkamų finansuoti kompleksinių projektų atranką galėtų
vykdyti regionų plėtros tarybos.

Kiti pasiūlymai:
•
•
•
•
•
•

•
•

Regioninei dimensijai skirti ne mažiau 20-30 proc. visos Lietuvai skiriamos ES
paramos (3 RPT);
Leisti regionams planuoti ir siektinus rodiklius (Tauragės RPT);
Reikalinga regioninė veiksmų programa (Tauragės RPT);
Reikalingos regionų kompleksinės programos (visai regioninei dimensijai)
(Tauragės RPT);
Padalinti lėšas visiems po lygiai (Varėnos r. sav.);
Nedalinti lėšų po lygiai, o atsižvelgti į vidinius netolygumus (Klaipėdos regiono
plėtros tarybos narys A. Burkšas). Koncentruoti paramą... (Klaipėdos miesto
sav.)
Tikslinių teritorijų 2014–2020 m. etape neturėtų būti (2 RPT)
Įtraukti socialinius ir ekonominius partnerius...

• ....

Kiti pasiūlymai (socialiniai ir ekonominiai
partneriai):
• ...
• Visose programose be išimties turi būti numatyta parama
ilgalaikių ir kuriančių pridėtinę vertę darbo vietų kūrimui
(Pramonininkų konfederacija);
• Skatinti daugiau inovatyvių pilotinių projektų, vėliau juos
multiplikuoti regionuose; skatinti verslo kooperaciją
regionuose (Lietuvos verslo darbdavių konfederacija)
• Ir dar daug įvairių pasiūlymų...

LIETUVOS REGIONINĖ POLITIKA:
PASIŪLYMAI 2014-2020 METŲ
LAIKOTARPIUI

Savivaldybių ir regionų plėtros tarybų apklausos
rezultatai
• Vieningas pritarimas regioninės projektų atrankos tęstinumui,
tobulinant projektų atrankos mechanizmą ir didinant apimtis
• Didesnis regionų plėtros tarybų vaidmuo programuojant ir
planuojant lėšų panaudojimą bei perskirstant lėšas
• Regioniniais projektais turėtų vadinami būti visi regionų
plėtros planuose esantys projektai

Pasirengimas naujam programavimo periodui

• Komisija dėl 2014 – 2020 m. ES paramos
panaudojimo – pristatymai, apskriti stalai ir kt.
• NRPT, LRV ir LRS pristatytos regioninės politikos
gairės.
• Pristatymas LSA, soc. partneriam ir ministerijom.
• Gairių pristatymas 10 – čiai RPT nuo kovo vidurio.
• Nacionalinė pažangos programa.

REGIONINĖS POLITIKOS KRYPTYS 2014-2020
METAMS
2014-2020 m. laikotarpiu nacionalinę regioninę politiką siūloma vykdyti šiomis
kryptimis:
Specifinių problemų sprendimas tikslinėse teritorijose
Tikslinės teritorijos būtų išskiriamos siekiant spręsti šioms teritorijoms būdingas problemas ir parama
joms būtų teikiama pagal suderintas jų plėtros strategijas (programas).

- kompleksiškumas ir tvarumas
Regioninių ir vietinių iniciatyvų skatinimas
Siūloma stiprinti regionų plėtros tarybų vaidmenį kartu su socialiniais ir ekonominiais partneriais
rengiant regionų plėtros planus bei atrenkant ir įgyvendinant regionams svarbius projektus.

- partnerystė ir sinergija

SPECIFINIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS TIKSLINĖSE
TERITORIJOSE
Gyvenamosios
vietovės tipas

Teritorijų specifinės problemos

Sprendimo būdai/kryptys

Iki 1000
gyventojų

Aukštas nedarbo lygis atskirose savivaldybių dalyse (gyvenamosiose vietovėse)

LEADER tipo priemonės

1-3 tūkst.
gyventojų

Aukštas nedarbo lygis atskirose savivaldybių dalyse (gyvenamosiose vietovėse)
Neišvystyta (arba nusidėvėjusi) viešoji infrastruktūra
Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, didėjantys specialistų pasiūlos netolygumai
tarp regionų.
Netolygus savivaldybių investicinis pajėgumas (viešieji pirkimai, projektų
administravimas)

Kompleksinės vietinės plėtros priemonės
Parama mikro verslui (de minimis)
Viešosios infrastruktūros tobulinimas
LEADER tipo priemonės ?

3-100
tūkst.
gyventojų

Neišvystyta (arba nusidėvėjusi) viešoji infrastruktūra
Netolygus savivaldybių investicinis pajėgumas (viešieji pirkimai, projektų
administravimas)
Mažas produktyvumas (sukuriamos pridėtinės vertės/dirbančiųjų santykis) kai
kuriuose šalies regionuose, didelis užimtumas neproduktyviuose sektoriuose
Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas, didėjantys specialistų pasiūlos netolygumai
tarp regionų

Kompleksinės urbanistinės plėtros priemonės
Parama profesiniam mokymui ir perkvalifikavimui
Bazinės ir viešosios infrastruktūros tobulinimas
Parama mikro ir smulkiam verslui (de minimis)
Investicijų pritraukimo skatinimo priemonės

Virš 100
tūkst.
gyventojų

Mažas dalies didžiausių pramonės centrų patrauklumas gyventojams, auganti
emigracija iš kai kurių stambių urbanistinių centrų
Žemas tarptautinio konkurencingumo lygis

Miestų atgaivinimo ir plėtros priemonės
Parama mokslui, moksliniams tyrimams ir
inovacijoms
Bazinės ir viešosios infrastruktūros tobulinimas

REGIONINĖS POLITIKOS ĮGYVENDINIMAS 20142020 METAIS
Regioninės politikos įgyvendinimo 2014-2020 m. aspektai:
- Kompleksiškumas (kompleksinės programos ir projektai – apimantys kelias veiklos
sritis)
-

Esamų pastatų ir teritorijų konversija (ne naujų statyba) ir modernizavimas
Pritaikymas verslo poreikiams, sporto infrastruktūrai (baseinai, stadionai, sporto salės...), socialiniam būstui,
bendruomenės poreikiam...

-

„Minkštų” ir „kietų” investicijų derinimas

-

Įvairių sričių investicijų koncentravimas teritoriniu principu

Druskininkų
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Nuo 2014 m.(1)
• Nacionalinėj pažangos programoje – regioninės politikos
įgyvendinimo prioritetas (veiksmų programa)
• Regioninio planavimo priemonės (R)dviejų tipų:
1. Tikslinės teritorijos pagal problemas (vertikalios)
2. Bendruomenių poreikiams (horizontalios)
• Regioninis projektas:
1. Įtrauktas į RPP
2. Kelių savivaldybių projektas
3. Vienos savivaldybės, bet aktualus kitoms
• Probleminių teritorijų, kurios apima visą savivaldybės teritoriją
siūlome atsisakyti;
• Ekonomikos augimo centrų programos baigiamos, naujų
nesiūlome, lėšos skiriamos 2014-2015 m. užbaigimui

Nuo 2014 m.(2)
• Išskiriamos naujos teritorijos pagal gyventojų skaičių ir problemas:1-3 tūkst. iš 300
esamų, atrinkti apie 80 - 100 gyvenviečių, skiriant po 2-5 mln. Lt (300 mln.Lt), nuo 3
– 100 tūkst. iš 80 atrinkti apie 20 miestelių ir rajono centrų, skiriant 5- 10 mln. Lt
(200 mln. Lt) virš 100 tūkst. – 5 miestai (apie 400 mln. Lt)
• Regiono plėtros taryba :
1. Tvirtina RPT planą (nustato regiono prioritetus, pagal šakinių ministerijų galimas
kryptis ir priemones)
2. Sudaro Regioninių projektų sąrašus
3. atrenka tikslines teritorijas
4. Perskirsto lėšas regiono viduje
•
FM ir kitos ministerijos:
1. Planuoja regionines priemones pagal PRT nustatytus prioritetus
2. Suformuoja regionams krepšelį
3. Nustato reikalavimus regioniniams projektams
4. Skiria finansavimą
5. Kartu su ĮI prižiūri projektų įgyvendinimą

EK PASIŪLYMAS MIESTAMS: TVARI MIESTŲ PLĖTRA
• Europos regioninės plėtros fondas per veiksmų programas remia tvarią miestų plėtrą
taikant strategiją, kuria nustatomi integruotieji veiksmai ekonominėms, aplinkos,
klimato ir socialinėms miestų vietovių problemoms spręsti.
• Kiekviena valstybė narė savo partnerystės sutartyje sudaro miestų, kuriuose reikėtų
įgyvendinti integruotuosius tvarios miestų plėtros veiksmus, sąrašą ir orientacinius
metinius asignavimus šiems veiksmams nacionaliniu lygmeniu.
• Bent 5 proc. nacionaliniu lygmeniu skirtų ERPF išteklių skiriama
integruotiesiems tvarios miestų plėtros veiksmams, kurie pavesti miestams,
valdymui taikant Reglamento (ES) Nr. […]/2012 [BNR] 99 straipsnyje nurodytas
integruotąsias teritorines investicijas (ITI).

•Nuo 2014 kompleksines programas siūlome taikyti 5 didžiuosiuose
miestuose, tvarkant su tam tikromis problemomis susiduriančias miesto
teritorijos dalis – Vilniui, Kaunui, Klaipėdai, Šiauliams ir Panevėžiui.

Dėl ko reikia susitarti?
• Regioninis prioritetas (VP) Nacionalinėj pažangos programoje.
• Tikslinės teritorijos išskiriamos pagal spręstinas problemas ir vietos
iniciatyvas.
• Atsisakyti probleminių teritorijų, kurios apima visą savivaldybę.
• Užbaigti ekonomikos augimo centrų programas 2014 – 2015 m.
• Pasiūlyti 5 didiesiems miestams parengti kompleksines tam tikrų teritorijų
atgaivinimo investicines programas.
• Regioniniai projektai – tie, kurie įtraukti į RPP, pagal atskiras priemones
įgyvendinami keliose savivaldybėse ir (arba) naudingi ne tik vienai
savivaldybei.
• Daugiau teisių suteikti RPT, sprendžiant ES struktūrinės paramos
planavimo ir įgyvendinimo klausimus.
• Pagal RPP nustatytus prioritetus, suformuoti regiono lėšų pasiskirstymą
pagal priemones.

Ačiū už dėmesį!

