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2014–2020 m. (ES+BF) – 901 mln. Eur

• Stambesni planiniai projektai

• Mažai konkursinių priemonių

2007-2013 m. (ES+BF) – 1051 mln. Eur

• Daug smulkių projektų

• Naujoviškos idėjos, „idėjų atranka“
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Pasiūlymai dėl 2021-2027 m. ES reglamentų I 
(Bendrasis reglamentas) 

Nustatyti penki politikos tikslai:

1. Pažangesnė Europa – novatoriška ir pažangi ekonomikos pertvarka
2. Žalesnė ir mažo anglies dioksido kiekio Europa
3. Geriau sujungta Europa – judumas ir regionų IRT jungtys
4. Socialiai atsakingesnė Europa – Europos socialinių teisių ramsčio 
įgyvendinimas
5. Piliečiams artimesnė Europa – tvari ir integruota miestų, kaimų ir 
pakrančių rajonų plėtra ir vietos iniciatyvos



Pasiūlymai dėl 2021-2027 m. ES reglamentų II (ERPF ir ESF)
ŠMM aktualūs ERPF konkretūs tikslai:
• stiprinant mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegiant pažangiąsias technologijas,
• ugdant pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus 

įgūdžius;
• suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir kokybiškomis švietimo, mokymo ir 

mokymosi visą gyvenimą paslaugomis plėtojant infrastruktūrą.

ŠMM aktualūs ESF konkretūs tikslai:
• didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą ir stiprinti jų ryšį su darbo rinka, kad 

būtų galima paprasčiau įgyti bendrųjų gebėjimų, įskaitant skaitmeninius įgūdžius; 
• skatinti, kad visi, visų pirma nepalankias sąlygas turinčios grupės, turėtų vienodas galimybes gauti 

kokybiškų ir įtraukių švietimo ir mokymo paslaugų ir užbaigti mokslą, pradedant ikimokykliniu 
ugdymu ir priežiūra, taip pat bendruoju išsilavinimu ir profesiniu mokymu ir baigiant aukštuoju 
mokslu ir suaugusiųjų švietimu, be kita ko, remiant judumą mokymosi tikslais; 

• skatinti mokymąsi visą gyvenimą, visų pirma siekti, kad visi turėtų lanksčių kvalifikacijos kėlimo ir 
persikvalifikavimo galimybių ir skaitmeninių įgūdžių, geriau numatyti pokyčius ir naujų įgūdžių 
reikalavimus, grindžiamus darbo rinkos poreikiais, sudaryti sąlygas keisti profesinę veiklą ir skatinti 
profesinį judumą; 



Reikiamos sąlygos 

2021-2027 m. ES finansavimo periodu, siekiant užtikrinti efektyvias ES fondų 
investicijas, bus taikomos reikiamos sąlygos (šiame periode vadinamos ex ante
sąlygomis, kurias turėjome išpildyti). 

Sąlygos bus dviejų tipų:
Horizontaliosios sąlygos – taikomos visoms išlaidoms
 Teminės sąlygos – taikomos ES fondų konkretiems tikslams



Teminės sąlygos 

1 politikos tikslas 

Pažangesnė 

Europa (ERPF)

1. Nacionalinės ar regioninės sumanios 

specializacijos strategijos geras valdymas
2 politikos tikslas

Žalesnė Europa

(ERPF ir 

Sanglaudos 

fondas)

1. Strateginis dokumentas, skirtas gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų renovacijai siekiant 

efektyvaus energijos vartojimo

2. Nacionalinis energetikos ir klimato kaitos planas

3. Veiksmingas atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo visuose sektoriuose ES 

skatinimas

4. Nacionalinis ar regioninis nelaimių rizikos valdymo planas

5. Nacionalinis investicijų vandens ir nuotakų sektoriuje planas

6. Atnaujintas atliekų tvarkymo planas

7. Prioritetinių veiksmų planas dėl būtino gamtos išsaugojimo 

3 politikos tikslas

Geriau sujungta 

Europa

1. Nacionalinis ar regioninis plačiajuosčio ryšio planas (ERPF) 

2. Išsamus transporto infrastruktūros planas iki 2030 metų (ERPF ir Sanglaudos fondas)

4 politikos tikslas 

Socialiai 

atsakingesnė 

Europa 

(ERPF ir ESF)

1. Strateginis dokumentas, skirtas aktyviai darbo rinkos politikai

2. Nacionalinis strateginis dokumentas, skirtas lyčių lygybei

3. Strateginis dokumentas, skirtas visų lygių 

švietimo ir mokymo sistemai
4. Strateginis dokumentas, skirtas socialinei įtraukčiai ir skurdo mažinimui

5. Nacionalinė romų integracijos programa

6. Strateginis dokumentas, skirtas sveikatos apsaugai




