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PARTNERYSTĖS SUTARTIES IR 2014–2020 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS KEITIMAI

Siūlomu keitimu TARP PRIORITETŲ PERSKIRSTOMA

17.000.000 eurų lėšų suma remiantis:
ET rekomendacijomis Lietuvai 2019 m.;
EK šalies ataskaita 2019 m.;
Tarptautinių organizacijų rekomendacijomis.

DIDINAMOS VP 5 PR. (ERPF) LĖŠOS:
PADARINIŲ LIKVIDAVIMAS

KLIMATO KAITOS SUKELTŲ REIŠKINIŲ

Lėšos į 5 prioritetą perkeliamos iš 6 prioriteto
KEIČIAMA:

Strategija “Europa 2020” pavyzdinė iniciatyva
„Tausiai išteklius naudojanti Europa “ – siekti
pereiti prie klimato pokyčiams pažangaus ūkio,
užtikrinant reagavimą į stichines nelaimes,
kovojant su klimato kaita.
ET rekomendacijos 2019 m. – vykdant su
investicijomis susijusią ekonominę politiką,
didinti viešųjų investicijų efektyvumą.

+13.900.000

Didinamas produkto rodiklis (5.1
investiciniame prioritete: Įsigyta gyventojų
perspėjimo įranga ir gelbėjimo technika 97
(22)
Tikslinamas peržiūros planas
Tikslinamas išlaidų pasiskirstymas tarp
kategorijų

DIDINAMOS VP 8 PR. (ERPF) LĖŠOS: TELEMEDICINOS PASLAUGOS
Lėšos į 8 prioritetą perkeliamos iš 6 ir 7 prioritetų
ET rekomendacijos 2019 m. – racionalizuoti
išteklių naudojimą, gerinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę bei sistemos efektyvumą.
EK šalies ataskaita 2019 m. – sveikatos priežiūros
rezultatai tebėra vieni iš prasčiausių ES.
Numatoma viso gyvenimo trukmė yra 6 metais
trumpesnė nei ES vidurkis, o skirtumas tarp moterų
ir vyrų numatomos viso gyvenimo trukmės –
didelis.
+3.100.000
EBPO ir Europos sveikatos sistemų ir politikos
observatorijos platformos rekomendacijos – šalyje
pradėtas modernizavimo procesas būtinosios
(skubiosios) medicinos pagalbos srityje, tačiau
išlieka spręstinos skubiosios medicinos pagalbos
paslaugų prieinamumo ir kokybės problemos.

KEIČIAMA:

Tikslinamas peržiūros planas
Tikslinamas išlaidų pasiskirstymas tarp
kategorijų

MAŽINAMOS VP 6 PR. (ERPF) LĖŠOS: GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMAS,
SKIRSTYMAS IR APSKAITA
Lėšos iš 6 prioriteto perkeliamos į 5 ir 8 prioritetus
Dėl ribotų techninių galimybių ir
laiko trūkumo atsisakoma gamtinių
dujų perdavimo sistemų
modernizavimo ir plėtros veiklų.

-16.000.000

Įvertinus riziką, kad veiklos nebus įgyvendintos
iki 2023 m., atsisakoma investicijų į dvi veiklų
grupes.

REKOMENDACIJOS

Užtrukus kaštų naudos analizės
studijos parengimui bei investicijų
derinimui su Valstybinės energetikos
reguliavimo tarnyba atsisakoma dujų
skirstymo tinklų sužiedinimo ir
išmaniosios dujų apskaitos įdiegimo
veiklų.

VERTINIMAI

KEIČIAMA

Mažinamas produkto rodiklis (6.3 investicinis
prioritetas) Įdiegus pažangius infrastruktūros
elementus modernizuoti arba įrengti gamtinių
dujų perdavimo sistemos technologiniai
priklausiniai 18 (20)
Tikslinamas peržiūros planas
Tikslinamas išlaidų pasiskirstymas tarp
kategorijų

MAŽINAMOS VP 7 PR. (ERPF) LĖŠOS: UŽIMTUMAS
Lėšos iš prioriteto perkeliamos į 8 prioritetą

-1.000.000

Rengiant ir derinant investicinį
projektą įvertintos visos galimos
alternatyvos ir priimtas
optimaliausias sprendimas,
kurio įgyvendinimui pakanka
mažesnės nei planuota
investicijų sumos.

Atsisakoma dalies lėšų, kadangi numatyti
rezultatai bus pasiekti su mažesnėmis
investicijomis.

REKOMENDACIJOS
VERTINIMAI

KEIČIAMA

Tikslinamas peržiūros planas
Tikslinamas išlaidų pasiskirstymas tarp
kategorijų

TIKSLINAMAS LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS TARP IŠLAIDŲ KATEGORIJŲ 4
PRIORITETE:

priėmus sprendimą planuotas veiklas finansuoti kitos
programos lėšomis
papildant veiklų aprašymą nauja veikla ir jai perkeliant
lėšas
praplečiant veiklos aprašymą, atsižvelgiant į ekspertų /
socialinių ekonominių partnerių nuomonę
įvertinus pasikeitusius konkrečius poreikius, įgyvendinant
suplanuotas veiklas (pasiekti rezultatai)

RODIKLIŲ REIKŠMĖS 4-5 IR 9 PRIORITETUOSE KEIČIAMOS :

dėl lėšų perskirstymo
atsisakant planuotų veiklų įgyvendinimo
dėl techninės klaidos

VEIKLŲ, KONKREČIŲ UŽDAVINIŲ APRAŠYMO IR KITI PAKEITIMAI ATLIEKAMI:

tikslinant sąvokas, praplečiant / papildant veiklas

atsisakant planuotų veiklų
siekiant nustatytų tikslų įgyvendinimo

PARTNERYSTĖS SUTARTIES KEITIMAS
TEMINIAI TIKSLAI

ERPF

ESF

SF

EŽŪFKP

EJRŽF

(1) mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas

683.628.835
678.878.835

0

0

22.785.919
24.268.931

0

(2) informacinių ir ryšių technologijų prieinamumo ir naudojimo didinimas bei
kokybės gerinimas

185.287.284
189.037.284

0

0

3.766.520

0

(3) mažųjų ir vidutinių įmonių, žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP) ir žuvininkystės
bei akvakultūros sektoriaus (EJRŽF) konkurencingumo didinimas

546.703.253
540.603.253

0

0

625.770.045
620.934.938

31.363.899

(4) perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas

577 .201.697
565.201.697

0

348.018.432
360.018.432

131.657.604
136.907.604

325.750

4.064.010

0

104.842.447

244.390.293
216.513.793

0

180.513.699
187.613.699

0

618.657.440
606.657.440

244.390.293
216.513.793

17.674.645

(5) prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos prevencijos ir valdymo skatinimas
(6) aplinkosauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas

PARTNERYSTĖS SUTARTIES KEITIMAS
TEMINIAI TIKSLAI

ERPF

ESF

SF

EŽŪFKP

EJRŽF

(7) tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse tinklo infrastruktūros
dalyse šalinimas

378.625.213
390.625.213

0

789.856.109

0

0

(8) užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas

420.299.136
421.299.136

250.721.797
275.504.430

0

82.415.426

10.395.562

(9) socialinės įtraukties skatinimas ir kova su skurdu

318.640.145
315.540.145

241.894.386
247.694.386

0

157.712.935

0

(10) investicijos į švietimą, įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą

208.548.495

466.613.921
455.313.921

0

16.146.444
19.923.540

0

(11) institucinių pajėgumų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas

0

110.459.184
122.959.184

0

0

0

Techninė parama

0

25.812.183

187.543.198

61.123.530
57.323.530

3.672.366

3.501.411.767

1.127.284.104

2.048.917.626

1.590.159.010
1.536.281.010*

63.432.222

VISO

PARTNERYSTĖS SUTARTIES KEITIMAS
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos prioritetas

Fondas

Preliminari suma (Sąjungos parama)
(EUR)

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir
naudojimo skatinimas

ERPF
Sanglaudos fondas

25.304.225

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos

ERPF

18.261.330

Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
Iš viso

Sanglaudos fondas

9.981.212

108.017.687

ERPF

37.477.303

Sanglaudos fondas

84.062.000

ERPF
ESF

249.113.929
3.000.000

ERPF

17.956.241

ESF

14.739.102
13.739.102

ERPF

3.915.824
571.828.853

siūlymui
dėl
PakeistiPritarti
tekstą
partnerystės sutarties bei

Lietuvos
Respublikos
2014–2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų programos pakeitimo, paliekant
galimybę Finansų ministerijai tikslinti technines
detales derinantis su Europos Komisija.

DĖKOJU UŽ DĖMESĮ

