2014–2020 M. VEIKSMŲ PROGRAMOS
ĮGYVENDINIMAS

2016 m. sausio 14 d.
Vilnius

2014–2020 m. finansavimo laikotarpio priemonių įgyvendinimo būklė
(iki 2016 01 13, ES fondų lėšos, mln. eurų, proc. nuo visų skirtų ES lėšų)

Numatyta investuoti ES fondų lėšų

6709 (100%)

Suderinta ir patvirtinta priemonių

6654 (98%)

Paskelbti kvietimai

1188 (18%)

Įgyvendinamų projektų ES fondų
lėšų vertė

853 (13%)

Išmokėta lėšų

342 (5%)
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Atrankos kriterijų patvirtinimo būklė
(priemonių skaičius)
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Patvirtinti atrankos kriterijai
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Nepatvirtinti atrankos kriterijai

Pateikti posėdžiui

2014–2020 m. priemonių įgyvendinimo būklė pagal institucijas
(iki 2016 01 13)

TP (numatyta 213 mln. eurų)
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SADM (numatyta 564 mln. eurų)
EM (numatyta 659 mln. eurų)
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ŪM (numatyta 1.025 mln. eurų)
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VRM (numatyta 532 mln. eurų)
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ŠMM (numatyta 910 mln. eurų) 2%
SAM (numatyta 221 mln. eurų)
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SM (numatyta 1.345 mln. eurų)
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KM (numatyta 189 mln. eurų)
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Paskirstyta projektams
Paskelbti kvietimai, sudaryti valstybės projektų sąrašai
Suderintoms ir patvirtintoms priemonėms įgyvendinti numatyta ES fondų lėšų dalis
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Paskelbti kvietimai ir pradėti įgyvendinti projektai (I)
(iki 2016 01 13)

Institucija

Būklė

Pasibaigę kvietimai:

Naujos galimybės LT (4,6 mln. eurų); EXPO sertifikatas LT (1,1 mln. eurų);
REGIO INVEST LT+(29 mln. eurų); ,,E-verslas LT“už (4,5 mln. eurų);
,Auditas pramonei LT“ (1 mln. eurų); Žmogiškieji ištekliai Invest LT+ (2,5 mln. eurų)

Galiojantys kvietimai:

Procesas LT (3 mln. eurų); „SmartInvest LT+“(10 mln. eurų);
„Intelektas. Bendri mokslo–verslo projektai“ (60 mln. eurų);
„Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“ (5,5 mln. eurų)

Patvirtintas projektų
sąrašas:

Gamtinių dujų perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra (14,6 mln. eurų)

Įgyvendinami
projektai:

Energijos vartojimo efektyvumo didinimas viešojoje infrastruktūroje (79,6 mln. eurų);
Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra (10,3 mln. eurų)

Įgyvendinami
projektai:

Švietimo prieinamumo didinimas (7,6 mln. eurų);
Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas (7,8 mln. eurų)

Patvirtintas projektų
sąrašas:

Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas (26,8 mln. eurų)

ŪM

EM

ŠMM

Priemonės pavadinimas

Paskelbti kvietimai ir pradėti įgyvendinti projektai (II)
(iki 2016 01 13)

Institucija

SADM

Būklė

Įgyvendinami
projektai:

Priemonės pavadinimas
Bedarbių integracija į darbo rinką (78,1 mln. eurų);
Neįgaliųjų profesinė reabilitacija (4,3 mln. eurų);
Parama neįgaliesiems socialinėse įmonėse (35,3 mln. eurų);
Jaunimo užimtumo didinimas (63,5 mln. eurų);
Institucinės globos pertvarka (6,7 mln. eurų);
Verslumo skatinimas 2014-2020 (24,5 mln. eurų)

Patvirtintas projektų Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyvių medžiagų socialinė reabilitacija (8,7 mln. eurų);
sąrašas:
Lietuvos darbo biržos administracinių gebėjimų stiprinimas (1,9 mln. eurų)
Įgyvendinami
projektai:
SM

Transporto projektai pagal laikinąją tvarką (155,8 mln. eurų)

Regionų pasiekiamumo gerinimas (67 mln. eurų);
Patvirtintas projektų Miestų aplinkelių tiesimas (84,8 mln. eurų);
sąrašas:
Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas (36 mln. eurų)

Paskelbti kvietimai ir pradėti įgyvendinti projektai (III)
(iki 2016 01 13)

Institucija

AM

VRM

Būklė

Įgyvendinami projektai:

Priemonės pavadinimas
Vandentvarkos projektai pagal laikinąją tvarką (56,9 mln. eurų);
Daugiabučių namų modernizavimo fondas (74 mln. eurų);
Daugiabučių atnaujinimo fondas ,,Jessica II“ (150 mln. eurų ).

Pasibaigę kvietimai:

Vietos plėtros strategijų rengimas (0,5 mln. eurų)

Patvirtintas projektų
sąrašas:

Gyventojų perspėjimo apie pavojus ir gelbėjimo sistemų tobulinimas ir plėtra
(3,8 mln. eurų );
Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas
(2,6 mln. eurų);
Pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų vystymas. I (7,2 mln. eurų).

2016 m. išmokėjimų planas
300

Viso projektams
planuojama išmokėti
1 026 mln. eurų, iš jų
997 mln. eurų sudaro
ES fondų lėšos.
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DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ !

