2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinė parama

Turinys
• 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos
apimtis
• ES struktūrinės paramos panaudojimo
reglamentų projektai
• Pasirengimas 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo laikotarpiui

Geografinė paramos apimtis
•

Regionų kategorijos:
– Mažiau išsivystę regionai
(BVP vienam gyventojui
<75% ES vidurkio)
– Pereinamojo laikotarpio
(tarpiniai) regionai (BVP
vienam gyventojui tarp
75% ir 90% ES vidurkio)
– Labiau išsivystę regionai
(BVP vienam gyventojui
> 90% ES vidurkio)

•

Specialios ES paramos
paskirstymo taisyklės:

– “Capping”;
– “Safety net”.

2014–2020 m. Sanglaudos politikos
struktūra

336.020
mlrd. €

162.59
mlrd. €

Iš jų –
25 % ESF

38.952
mlrd. €

Iš jų –
40 % ESF

53.143
mlrd. €

Iš jų –
52 % ESF

Mažiau išsivystę regionai
(BVP vienam gyventojui neviršija 75 % ES vidurkio)

Tarpiniai regionai
(BVP vienam gyventojui tarp 75 ir 90 % ES vidurkio)

Labiau pažengę regionai
(BVP vienam gyventojui virš 90 % ES vidurkio)

11.7
mlrd. €

Teritorinio bendradarbiavimo tikslas

0.926
mlrd. €

Nutolę ir retai apgyvendinti regionai

Iš jų –
25 % ESF

68.71
mlrd. €
+10
mlrd. €

Sanglaudos fondas

(šalies BVP vienam gyventojui neviršija 90 % ES
vidurkio)

Infrastruktūrinis instrumentas –
40.0 mlrd. € (Connecting Europe Facility)

EK pasiūlymai dėl 2014–2020 m. periodo ES
struktūrinės paramos panaudojimo
reglamentų projektų
•

EK pasiūlymas dėl Bendrojo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas
Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006

•

EK pasiūlymas dėl Sanglaudos fondo reglamento projekto, kuriuo panaikinamas
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006

•

EK pasiūlymas dėl Europos regioninės plėtros fondo reglamento projekto, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006

•

EK pasiūlymas dėl Europos socialinio fondo reglamento projektas, kuriuo
panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1081/2006

Reglamentai yra tiesioginio taikymo teisės aktai, todėl jų nuostatų nereikia perkelti į
Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Pagrindinis reglamentas

Bendras strateginis dokumentas (BSD)

• Rengiama nacionaliniu lygiu
bendradarbiaujant su
partneriais;
• Taikoma visai BSD fondų
paramai valstybėje narėje;

Partnerystės sutartis

• Pateikiama EK per 3
mėnesius nuo BSD priėmimo.
Kartu su ja pateikiamos ir
veiksmų programos;
• Sutariama dėl pasirinktų
tematinių tikslų, integruotos
teritorinio vystymosi strategijos,
ex ante sąlygų, ex ante
vertinimo, veiksmų programų
turinio.

Veiksmų programos

BSD nustato:
• bendrą investavimo
strategiją visiems
BSD fondams;
• kiekvieno BSD
fondo remtinus
pagrindinius veiksmus
pagal kiekvieną
tematinį tikslą;
• bendradarbiavimo
veiklos prioritetines
sritis.

Pagrindinis reglamentas

Tematiniai tikslai (11)
1.
2.

mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir
kokybės gerinimas;
3. MVĮ, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) bei žuvininkystės ir akvakultūros
sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas;
4. perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas;
5. prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;
6. aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
7. tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas;
8. užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas;
9. socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu;
10. investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
11. institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

ERPF reglamentas

ERPF tematinė koncentracija

Mažiau išsivystę
regionai

Pereinamojo
laikotarpio regionai

Labiau išsivystę
regionai

50 proc.

60 proc.

80 proc.

Skirta 3 tematiniams tikslams:
1. Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų stiprinimui;
2. MVĮ konkurencingumo stiprinimui;
3. Perėjimui prie mažai anglies dioksido išskiriančios ekonomikos.
Iš jų 6 proc. – perėjimui prie
mažai anglies dioksido
išskiriančios ekonomikos

Iš jų 20 proc. – perėjimui prie mažai anglies dioksido
išskiriančios ekonomikos

Mažiausiai 5 proc. nacionaliniu lygiu – tvariai miestų plėtrai

ESF reglamentas

ESF tematinė koncentracija

Mažiau išsivystę
regionai

Pereinamojo
laikotarpio regionai

Labiau išsivystę
regionai

60 proc.

70 proc.

80 proc.

Daugiausiai keturiems investavimo prioritetams (iš 18), pagal šiuos tematinius tikslus:
1.
Užimtumo didinimas ir parama darbo jėgos judumui;
2.
Investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą;
3.
Kova su skurdu ir socialinės įtraukties skatinimas;
4.
Institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

20 proc. – kovos su skurdu ir socialinės įtraukties skatinimo tematiniam tikslui
nacionaliniu lygmeniu

SaF reglamentas

Sanglaudos fondo apimtis ir tematinė
koncentracija

•

SaF paramą gali gauti regionai, kurių BVP vienam gyventojui (2007-2009 m.
duomenimis) < 90% 27 ES VN vidurkio

•

SaF remia tinkamai subalansuotas investicijas į aplinką ir TEN-T transporto
tinklus bei techninę paramą;

•

SaF neremia atominių elektrinių eksploatavimo nutraukimo, šiltnamio efektą
sukeliančių dujų emisijos mažinimo ir aprūpinimo būstu.

•

SaF gali remti 5 tematinius tikslus (16 investicinių prioritetų):
– perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas
– prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas;
– aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas;
– tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas;
– institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.

Pagrindinis reglamentas

Įgyvendinimo sąlygos
Įgyvendinimo
sąlygos
Makroekonominės sąlygos
(ekonominis valdymas)
Reglamentavimas:
Bendrojo reglamento
projekto 21-22 str.
Siejama su ekonominiu
valdymu (pvz., Stabilumo ir
Augimo pakto įgyvendinimo
priemonės).
Nevykdymo pasekmės:
Stabdomi mokėjimai, keičiama
Partnerystės Sutartis ir veiksmų
programos

Ex-ante sąlygos
(bendrosios ir tematinės)
Reglamentavimas:
Bendrojo reglamento
projekto 17 str. Bendrųjų ir
tematinių sąrašas -IV priedas

Siejama su Sanglaudos politikos
įgyvendinimo efektyvinimu.
Sąlygos turi būti įgyvendintos iki
Partnerystės sutarties pateikimo.
Galimas pereinamasis laikotarpis.
Nevykdymo pasekmės:
gali būti stabdomi mokėjimai
valstybei narei

Ex-post sąlygos
(veiklos rezultatai)
Reglamentavimas:
Bendrojo reglamento
projekto 18-20 str.
5% lėšų atidedama į veiklos
rezultatų rezervą ir skiriama
atlikus laikotarpio veiklos
rezultatų peržiūrą, jei tikslai
pasiekti.
Nevykdymo pasekmės: atidėtų
5 % neatgavimas + gali būti
stabdomi mokėjimai. Jei visai
nepasiekiama tikslų pritaikomos
finansinės korekcijos.

Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą – atlikti darbai
2010 m. įsteigta Komisija 2014–2020 metų Europos Sąjungos
struktūrinės paramos klausimams spręsti (toliau – Komisija).
Komisijos nariai:










ministerijų, įgyvendinančių agentūrų, socialinių, ekonominių ir regioninių partnerių atstovai;
47 atstovai, iš jų 22 socialiniai, ekonominiai ir regioniniai partneriai (pvz., Savivaldybių
asociacija).
Atlikti darbai:
Patvirtintas pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą darbų
tvarkaraštis;
pristatyti galimi ES struktūrinės paramos panaudojimo prioritetai po 2013 m.
švietimo, transporto, socialinės apsaugos ir užimtumo, sveikatos apsaugos, aplinkosaugos,
ūkio, energetikos, informacinės visuomenės, žemės ūkio, žuvininkystės, regioninės plėtros,
kultūros, žinių visuomenės ir jaunimo srityse;
pristatyti Europos Komisijos pasiūlymai dėl 2014–2020 m. daugiametės finansinės
programos;
svarstytas ES Baltijos jūros regiono strategijos vaidmuo 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo laikotarpiu;
pristatyti Europos Komisijos pateiktų 2014–2020 m. ES sanglaudos politikos reglamentų
projektai.

Pasirengimo panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą kalendorius
ES lygmuo

EK pasiūlymai dėl 2014–2020 m.
ES sanglaudos politikos
reglamentų
EK pasiūlymai dėl
2014–2020 m. DFP

Sutarimas dėl DFP tarp
EP ir Tarybos

Derybos dėl 2014–2020 m DFP ir.
sanglaudos politikos reglamentų

2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo dokumentų
patvirtinimas

ES sanglaudos politikos
reglamentų priėmimas

2014–2020 m.
laikotarpio pradžia

LRV/ LR S

2014–2020 m. ES
struktūrinės paramos
programavimo
dokumentų projektų
svarstymas ir
patvirtinimas

Lietuvos pozicijos
dėl 2014–2020 m.
DFP svarstymas ir
patvirtinimas

FM/Komisija

Nacionalinis lygmuo

2014–2020 m. ES struktūrinės paramos programavimo dokumentų rengimas

Struktūrinės paramos
panaudojimo prioritetų
svarstymas ir
pritarimas/sektorinės paramos
SSGG

2011 m.

Struktūrinės paramos
programavimo
dokumentų projektų
svarstymas ir pritarimas

2012 m.

Struktūrinės paramos
valdymo ir kontrolės
sistemos svarstymas ir
pritarimas

2013 m.

2014 m.

Lietuvos nacionalinių strateginių
dokumentų struktūra
Strategija
„Europa 2020”

Bendrasis
strateginis
dokumentas

Vystymosi ir
investicijų
partnerystės
sutartis

Nacionalinė
reformų
programa

Valstybės pažangos
strategija
(Lietuva 2030)

Tarpiniai Valstybės
pažangos strategijos
tikslai iki 2020 m.

Nacionalinės pažangos programa (2014–2020 m.)
(ESF, ERPF, SF, EJŽF, EŽŪFKP ir kitos ES finansinės priemonės bei nacionalinis finansavimas),
nurodomos ilgalaikių valstybės prioritetų įgyvendinimo kryptys, numatomas ES finansinės paramos panaudojimas
ilgalaikiams valstybės prioritetams įgyvendinti

Europos
teritorinio
bendradarbiavimo
tikslo

Konvergencijos
tikslo
Veiksmų
programos

Kaimo
plėtros
Veiksmų
programos

Veiksmų
programos

Žuvininkys
-tės
Veiksmų
programos

Kitų ES
politikų
finansinėmis
priemonėmis
finansuojami
projektai

ES lygmens
transporto,
energetios, IT
projektai

Bendrojo finansavimo lėšos

Kitos biudžetinės lėšos

ES lėšos

Bendrojo finansavimo lėšos

Nacionalinio biudžeto ištekliai

ES lėšos

ES lėšos

ES lėšos

Privačios lėšos

Privačios lėšos

Pasirengimas panaudoti 2014–2020 m. ES
struktūrinę paramą: pagrindiniai 2012 m.
darbai Lietuvoje
•

Pasiūlymų dėl galimų 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
prioritetų svarstymas ir nustatymas;

•

Viešieji aptarimai dėl 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
prioritetų (planuojama liepos mėnesį);

•

Nacionalinės pažangos programos ir 2014–2020 m. ES struktūrinės
paramos panaudojimo dokumentų rengimas;

•

Išankstinio (ex-ante) 2014–2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo
dokumentų vertinimas.

Ačiū už dėmesį!
www.esparama.lt

