Pasirengimas naujam
programavimo laikotarpiui:
Lietuvos ūkio sektorių finansavimo
po 2020 m. vertinimo veiklos
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Vilnius

Vertinimo poreikis ir aktualumas
Poreikį optimizuoti valstybės intervencijas
lemiantys veiksniai
ES finansuojamų ir kitų
intervencijų paklausos
pokyčiai:
• Nauji socialiniai- ekonominiai
iššūkiai ir teisingiausių
sprendimų paieška
• Poreikis didinti ES finansuojamų
intervencijų efektyvumą
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ES finansavimo pasiūlos
pokyčiai:
• Lietuvai mažėjančios ES
Sanglaudos politikos lėšos
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Pagrindiniai šalies plėtros iššūkiai
-Vidutinių pajamų spąstai;
- Nepakankamai spartus produktyvumo augimas;
- Stiprėjantys demografiniai iššūkiai (įskaitant pajamų
nelygybę);
- Augantis kvalifikuotų darbuotojų trūkumas;
- Švietimo sistemos reforma, sveikatos apsaugos pertvarka;
- Netolygi regioninė plėtra.
- Išorinės aplinkybės (tarptautinis finansinis tvarumas, globalūs
prekybiniai ir aplinkosauginiai susitarimai, naftos kainos
pokyčiai, paklausa pagrindinėse Lietuvos eksporto rinkose
2018-09-20
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Vertinimo objektas
Valstybės intervencijos 14-oje viešosios politikos sričių
- užimtumas ir socialinė
įtrauktis
- demografija ir migracija
- verslas ir turizmas
- sveikatos apsauga
- mokslas ir MTEP
- švietimas
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energijos efektyvumas
aplinkosauga
kultūra
energetika
transportas
informacinė visuomenė
regioninė plėtra
viešasis valdymas
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Vertinimo objekto, uždavinių ir rezultatų ryšys

Valstybės intervencijų
politikos srityse vertinimas
Objektas
Visos valstybės intervencijos

2 uždavinys

3 uždavinys

Strateginių tikslų
vertinimas

ES SF finansavimo
kryptys

Objektas
Augimą ribojantys veiksniai

Esamos situacijos analizė:
(intervencijų rinkinio nuotrauka, intervencijų
logikos analizė)
Augimą ribojantys veiksniai: augimo diagnostika

2017 m. xx xx d.

NPP rengimas

Objektas
ES SF intervencijos

Pasiūlymai ateičiai dėl intervencijų
(vidutinio/ilgojo laikotarpio) - terapija

PS ir VP
rengimas

Tikslas – optimizuoti valstybės
intervencijas 14- oje viešosios politikos
sričių, siekiant tvaraus visuomenės
gyvenimo kokybės augimo

1 uždavinys
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Vertinimo veiklos
• Pagrindinių Lietuvos tvaraus augimo apribojimų ir galimų
sprendimų nustatymas
• Strateginių tikslų tinkamumo vertinimas
• Vykdomų valstybės intervencijų identifikavimas
• Finansavimo masto analizė
• Vykdomų valstybės intervencijų rinkinio vertinimas
• Optimalaus intervencijų rinkinio nustatymas
• ES SF finansuojamų intervencijų vertinimas
• ES SF investavimo galimybių analizė (visų viešosios politikos
sričių lygiu)
• Pasiūlymai dėl ES SF finansavimo naudojimo po 2020 m.
• Atvejo studijos
2018-09-20
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Vertinimo
produktų /rezultatų pateikimo datos (1)
Nr.
1.
2.

3.

Data

Produktas/Rezultatas
2018 m. rugsėjo Įvadinė ataskaita
14 d.
2018 m. rugsėjo Įvadinė FGD
25 d.
2018 spalio 30 d. I tarpinė ataskaita

4.

2018 m. rugsėjis 6 FGD (intervencijų laboratorijos)
- gruodis

5.

2018
m. II tarpinė ataskaita:
gruodžio 30 d.
- užimtumas ir socialinė įtrauktis

2018-09-20

-

demografija ir migracija
verslas ir turizmas
sveikatos apsauga
mokslas ir MTEP
švietimas
SK posėdis
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Vertinimo
produktų /rezultatų pateikimo datos (2)
Nr.
Data
Rezultatas
6. 2019 m. sausio 1 d. – 8 FGD (intervencijų laboratorijos)
7.

8.

kovo 1 d.
2019 m. kovo 1 d.

III tarpinė ataskaita:
- energijos efektyvumas
- aplinkosauga
- kultūra
- energetika
- transportas
- informacinė visuomenė
- regioninė plėtra
- viešasis valdymas
2019 m. balandžio 2 d. Galutinės ataskaitos projektas

2019 m. balandžio 17 Vertinimo rezultatų pristatymas (FGD)
d.
2019 m. gegužės 31 d. Galutinė
10. 2018-09-20
ataskaita
SK posėdis
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Fokusuotų grupių diskusijos (tikslas, temos ir datos)
16 (šešiolikos) fokusuotų grupių diskusijų ciklas
FGD tikslas – pasiekti sutarimą dėl viešosios politikos sričių
plėtros tikslų ir prioritetų iki 2030 metų bei nustatyti prioritetų
įgyvendinimo būdų (intervencijų tipų) alternatyvas
FGD tikslinė grupė – už konkrečią viešosios politikos sritį
atsakingi institucijų sprendimų priėmėjai ir tos srities
ekspertai, mokslininkai bei pagrindiniai socialiniai ir
ekonominiai partneriai
Diskusijos rezultatai geri tiek, kiek dėl jų sutaria (prisiima
„nuosavybę“) svarbiausios šalys
Temos ir diskusijų datos bus pateikti
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„Intervencijų laboratorijos“
•

Kiekvienai FGD suformuotos darbo grupes – „intervencijų
laboratorijos“
• „Intervencijų laboratorijos“ dalyviai ruoš „namų darbus“, kurie
būtų pristatyti per temines diskusijas
• „Intervencijų laboratorijų“ sudėtis:
 vertinimo ekspertas - moderatorius (bendro formato užtikrinimas)
 vertinimo ekspertas konkrečios viešosios politikos analizei
 konkrečios srities išorinis ekspertas (mokslininkas)
 už konkrečią viešąją politiką atsakingos ministerijos valstybės tarnautojai (vienas
atakingas už strateginį planavimą, kitas – už ES SF investicijas)
 Finansų ministerijos ID valstybės tarnautojas, kuruojantis ES fondų investicijas į
atitinkamą viešąją politiką
 LR Vyriausybės kanceliarijos atstovas
SK posėdis
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Įvadinė diskusija „Lietuvos socialinės – ekonominės
plėtros iššūkiai ir galimybės. Planas 2030“
FGD apims šias temas ir klausimus:
• ES lygmens Sanglaudos politikos pokyčiai, finansavimo apimtis ir
sąlygos);
• Pagrindinių šalies ekonomikos augimą ribojančių veiksnių analizė,
remiantis ekonomikos augimo teorinėmis prielaidomis;
• Siūlomų ir planuojamų reformų tinkamumas, pakankamumas bei
papildomos augimui būtinos priemonės;
• ES SF lėšų naudojimo skatinant tvarų ekonomikos augimą galimybės,
suderinamumas su reformomis, prioritetinės ES SF lėšomis
finansuojamas viešosios politikos sritys
Diskusijoje kviečiami dalyvauti už visas viešosios politikos sritis atsakingi institucijų sprendimų
priėmėjai ekspertai ir mokslininkai. Planuojamas dalyvių skaičius – iki 50 dalyvių.
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Dėkoju už dėmesį

???..
Klausimai

