
2021

POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ 
ES INVESTICIJOMS GAUTI 
APKLAUSOS REZULTATŲ 
ATASKAITA 2020 M.



2

TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka



3

TYRIMO TIKSLAI IR METODOLOGIJA

1 - Su ES investicijomis siejamos komunikacijos kokybė vertinama nuo 2009 metų. 2009 m. informaciją apie ES komunikacijos vertinimą rinko UAB „TNS Gallup“, 2010 – 2011 m. – UAB „Socialinės informacijos 
centras“, 2012 – 2016 m. – UAB „Spinter“, 2017 m.  – UAB „Socialinės informacijos centras“.

TIKSLAS

• Tyrimo metu siekiama įvertinti potencialiems pareiškėjams prieinamos informacijos apie 2014 – 2020 m. ES 
investicijų Lietuvai etapą poreikį, kokybę, informacijos šaltinius. 

• Tyrimo metu renkama informacija apie jau turimą potencialių pareiškėjų ES investicijų projektų patirtį bei planus 
ateičiai (ar ketina teikti paraišką ES investicijoms gauti). 

• Antrinis tyrimo tikslas – informacijos apie 2014 – 2020 m. ES investicijų Lietuvai etapą kokybės rodiklių dinamikos 
vertinimas1.

ATRANKA
• Tyrimo tikslinė grupė: juridiniai asmenys, potencialūs pareiškėjai ES struktūrinių fondų paramai gauti. 

Respondentai – darbuotojai, įmonėse/ institucijose atsakingi už ES struktūrinės paramos projektus, arba įmonių/ 
institucijų vadovai2.

IMTIS IR ATLIKIMAS

• Tyrimo metu bus apklausta 547 potencialių pareiškėjų. Potencialūs pareiškėjai apklausai buvo atrinkti iš juridinių 
asmenų duomenų bazės, taikant atsitiktinę kvotinę atranką: (a) 50% atrankos sudarys verslo subjektai, (b) 50% 
atrankos sudarys kiti subjektai, pagal anksčiau vykdytų tyrimų klasifikaciją skirstomi į „vienetinius“ ir „atrankinius“.

• Apklausa buvo vykdoma 2021m. kovo mėnesį. 

METODAS

• Apklausa atliekama apklausos telefonu ir internetu būdais:
- Konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai buvo atrenkami reprezentatyviai ir apklausiami telefonu.
- Valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai atrenkami pagal ankstesnių tyrimų klasifikaciją: skirstomi į

ffffffffff„vienetinius“ ir „atrankinius“ ir apklausiami siunčiat e-laiškus su nuoroda į vykdomą apklausą.

2 - Potencialių pareiškėjų atrankai bus taikomi du kriterijai:
(1) pagal ES investicijų atrankos būdą (atrenkami konkurso būdu, valstybinio ir/ar regioninio planavimo (pagal priemonę)); atitinkamai planuojamos kvotos: a) 252 „konkursinių“ verslo

įmonių, b) 13 „vienetinių“ potencialių pareiškėjų, atrenkamų valstybinio ir/ar regioninio planavimo būdu bei c) 282 „atrankinių“ potencialių pareiškėjų, atrenkamų valstybinio ir/ar
regioninio planavimo būdu;

(2) pagal potencialaus pareiškėjo teisinį statusą (privati įmonė (259), viešoji įstaiga (113), valstybės ar savivaldybės įstaiga/ įmonė (143), nevyriausybinė organizacija (32).
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DUOMENŲ ANALIZĖ

• Analizuojant respondentų atsakymus, ataskaitoje bei jos prieduose pateikiami tiek bendrieji atsakymų pasiskirstymai, tiek atsakymų pasiskirstymai pagal įvairias 
kitas reikšmingas charakteristikas. 

• Statistiškai reikšmingi skirtumai ataskaitoje žymimi dviem lygmenimis:

‐ 2020 m. apklausos rezultatus lyginant su 2019 m. apklausos rezultatais. Statistiškai reikšmingi pokyčiai žymimi apvedant duomenis žaliai arba raudonai.

‐ 2020 m. apklausos rezultatus lyginant su pradine atitinkama reikšme pirmaisiais rodiklio tyrimo metais. Tokiu atveju statistiškai reikšmingi pokyčiai žymimi
žalia arba raudona rodykle.

• Statistiškai reikšmingi skirtumai skaičiuojami naudojant statistinių duomenų apdorojimo programą SPSS/PC. Kintamieji tarpusavyje yra krostabuliuojami. Tuomet, 
naudojant ꭓ2 kriterijų, tikrinama, ar egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys tarp kintamųjų (reikšmingumo koeficientas p ne didesnis nei 0.05). Jei statistiškai 
reikšmingas ryšys egzistuoja, tuomet ieškoma, kuriose celėse (atsakymų pasiskirstymuose) jis egzistuoja (naudojant funkciją Adjusted Residuals). Statistiškai 
reikšmingas ryšys celėse nustatomas tikrinant atsakymų pasiskirstymus ir stulpeliu, ir eilute sąryšyje su apklaustos imties celėje dydžiu.
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STATISTINĖ DUOMENŲ PAKLAIDA

• Vertinant rezultatus, būtina kreipti dėmesį į statistinę paklaidą, kuri atsiranda dėl to, jog yra daroma respondentų atranka, o ne vykdoma ištisinė apklausa. Ši 
paklaida yra apskaičiuojama matematiškai.

• Didžiausia statistinė paklaida, vertinant visų respondentų (n=547) atsakymus, atsiranda dėl vykdomos atrankos ir yra lygi ± 4.4%, esant 95% patikimumo lygmeniui. 
Jei analizuojama mažesnė tikslinė grupė, tuomet, analizuojant rezultatus, reikia atsižvelgti į didesnę galimą maksimalią paklaidą. 

• Žemiau esančioje lentelėje pateikiami rezultatų patikimumo ribų įvertinimai.

Atrankos dydis
Atsakymų pasiskirstymas

50 45/55 40/60 35/65 30/ 70 25/75 20/80 15/85 10/90 5/95

10 31 30.8 30.4 29.6 28.4 26.8 24.8 22.1 18.6 13.5

75 11.3 11.3 11.1 10.8 10.4 9.8 9.1 8.1 6.8 4.9

100 9.8 9.8 9.6 9.3 9 8.5 7.8 7 5.9 4.3

150 8 8 7.8 7.6 7.3 6.9 6.4 5.7 4.8 3.5

200 6.9 6.9 6.8 6.6 6.4 6 5.5 4.9 4.2 3

300 5.7 5.6 5.5 5.4 5.2 4.9 4.5 4 3.4 2.5

400 4.9 4.9 4.8 4.7 4.5 4.2 3.9 3.5 2.9 2.1

500 4.4 4.4 4.3 4.2 4 3.8 3.5 3.1 2.6 1.9

• Pavyzdys: tarkime, kad 547 potencialus pareiškėjas atsakė į klausimą, ar ES investicijos, jų nuomone, yra skirstomos skaidriai. Tarkime, kad 51% jų pasakė, kad 
investicijos, jų nuomone, yra skirstomos skaidriai. Tai reiškia, kad su 95% tikimybe galima teigti, jog tikroji reikšmė yra intervale 51% ± 4.4%
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„FLAT“

SATURACIJA

SOCIALINIS POKYTIS

• Analizuojant metinius pokyčius ataskaitoje buvo naudojamos šios sąvokos:

− Augimas: rodiklio rezultatas nuosekliai gerėja, matoma teigiama kreivės tendencija.

− Teigiama korekcija: rodiklio rezultatas atsigauna po nuosmukio, kreivės tendencija tampa teigiama.

− Saturacija: rodiklio rezultatas yra puikus, jam jau nebėra kur kilti.

− „Flat“: rodiklio rezultatas per tiriamąjį laikotarpį ženkliai nepasikeitė, tačiau jis nėra saturuotas.

− Socialinis pokytis: šis tendencijos apibūdinimas reiškia, kad respondentų nuomonę paveikė kažkoks įvykis. 
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APKLAUSTŲ POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ CHARAKTERISTIKOS
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Valstybinė ar savivaldybės įstaiga / įmonė

Kitos valstybinės institucijos ir krašto gynyba

Statyba

JURIDINIS STATUSAS

20-99

Nevyriausybinė organizacija

1-19

Privati įmonė
Viešoji įstaiga

VEIKLOS SRITIS

DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

100 ir daugiau

Mažmeninė prekyba
Verslo paslaugos

Apdirbamoji gamyba
Kita komunalinė, socialinė ir asmeninė aptarnavimo veikla

Transportas, sandėliavimas ir nuotoliniai ryšiai

Kita veiklos sritis

Žemės ūkis, medžioklė, miškininkystė, žuvininkystė
Didmeninė prekyba

Elektros, dujų ir vandens tiekimas
Viešbučiai ir restoranai

2%

Sveikatos priežiūra ir socialinis darbas
Informacinės technologijos
Finansinis tarpininkavimas

Buitinės paslaugos

3%

Švietimas

2%

Kasyba ir karjerų eksploatavimas
Kultūrinė veikla

Mokslinė veikla

7%

2%

8%

1%

1%

1%

1%

Konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai (n=252)

Valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai (n=295)

ĮŽVALGOS

• Reprezentatyvi imtis reprezentuoja potencialius pareiškėjus, 
kuriems investicijos skiriamos konkursiniu būdu (toliau ataskaitoje 
– „konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai“), o „vienetinė“ ir 
„atrankinė“ imtis – pareiškėjus, kuriems investicijos skiriamos 
pagal valstybinį arba regioninį planavimą (toliau ataskaitoje –
„valstybinio ir regioninio planavimo pareiškėjai“). 

• Pirmojoje imtyje absoliučią daugumą sudaro privačios įmonės 
(95%), antrojoje – valstybės ar savivaldybės įstaigos/ įmonės 
(47%) ir viešosios įstaigos (36%).

• Atitinkamai, pirmojoje imtyje didžioji dalis įmonių yra mažos, 
turinčius 1-19 darbuotojų (88%), o antrojoje – vidutinio dydžio 
(32%) arba didelės (41%) įmonės/ įstaigos.
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APKLAUSTŲ POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ CHARAKTERISTIKOS
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Kaimo vietovė

VIETOVĖ (PAGRINDINIS FILIALAS)

Vilnius

Kitas miestas/ rajono centras

Kaunas

Klaipėda

VIETOVĖ (VEIKLOS APSKRITIS)

Vilniaus apskritis

Tauragės apskritis

Kauno apskritis

Panevėžio apskritis

Klaipėdos apskritis

Šiaulių apskritis

Alytaus apskritis

Marijampolės apskritis

Utenos apskritis

Telšių apskritis

Visa Lietuva

22%

Konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai (n=252)

Valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai (n=295)

ĮŽVALGOS

• Pagal vietovę, kurioje įsikūręs pagrindinis įmonės ar įstaigos 
filialas, didžiausias skirtumas tarp imčių pasireiškia tuo, kad 
antrojoje, valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų imtyje yra 
daugiau įmonių/ įstaigų, kurių pagrindinis filialas įsikūręs ne 
didmiestyje (41%). 

• Pagal vykdomos veiklos apskritis – didžiausias skirtumas tarp 
imčių yra toks, kad  pirmojoje, konkursiniu būdu dalyvaujačių 
pareiškėjų imtyje yra daugiau įmonių, kurios savo veiklą vykdo 
visoje Lietuvoje (30%).
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55% POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ JAU ĮGYVENDINA ES INVESTICIJOMIS REMIAMUS 
PROJEKTUS

% skaičiuojami nuo visų apklaustųjų (2015: n=505; 2016: n=503; 2017: n=501; 2018: n=504, 
2019: n=501, 2020: n=547)
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Taip Ne
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Taip, yra gavę lėšų

KLAUSIMAS | Ar Jūsų įmonė/ įstaiga yra gavusi lėšų iš ES investicinių fondų? 

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Pastaruosius 5 metus Lietuvos rinkoje potencialių pareiškėjų, kurie jau yra gavę 
ES investicinių fondų lėšų, dalis išlieka pastovi – bent pusė jų jau yra gavę ES lėšų.

• 2020 m. daugiau nei pusė (55%) potencialių pareiškėjų jau įgyvendina ES 
investicinėmis lėšomis remiamus projektus. Lyginant su 2015 m., ši dalis 
statistiškai reišmingai padidėjo (2020 m. 55%, 2015 m. 47%). Lyginant su 2019 
m., pareiškėjų dalis, gavusių lėšų iš ES investicinių fondų nepakito. 

ĮŽVALGOS

• Jau gavusių lėšų iš ES investicinių fondų daugiau yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Turinčių 20 ir daugiau darbuotojų

― Savo veiklą vykdančių paslaugų srityje

― Savo veiklą vykdančių Šiaulių apskrityje

• Negavusių lėšų iš ES investicinių fondų daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Turinčių 1-19 darbuotojų

— Savo veiklą vykdančių prekybos srityje

— Savo veiklą vykdančių Vilniaus apskrityje ir visoje Lietuvoje

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.
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LYGINANT INVESTICIJŲ SKYRIMŲ BŪDUS - REIKŠMINGAI DAUGIAU VALSTYBINIO / 
REGIONINIO PLANAVIMO PAREIŠKĖJŲ JAU YRA GAVĘ LĖŠŲ IŠ ES INVESTICIJŲ FONDŲ

% skaičiuojami nuo konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų (2015: n=271, 2017: n=250, 
2018: n=244, 2019: n=250, 2020: n=252) ir nuo valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų 
(2015: n=234, 2017: n=251, 2018: n=260, 2019: n=251, 2020: n=295)

18%

85%

15%

88%

23%

82%

30%

83%

16%

84%

Konkursiniu būdu
dalyvaujantys pareiškėjai

Valstybinio / regioninio 
planavimo pareiškėjai

KLAUSIMAS | Ar Jūsų įmonė/ įstaiga yra gavusi lėšų iš ES investicinių fondų? 

DABARTINĖ SITUACIJA

• Dauguma (85%) valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų jau yra gavę lėšų iš 
ES investicinių fondų. ES investicinių fondų paramą įgyvendinamiems projektams 
jau yra gavę ir 18% „konkursinių“ pareiškėjų. Lyginant su 2019 m. ir 2015 m., ES 
investicijomis jau pasinaudojusių potencialių pareiškėjų dalis statistiškai 
reikšmingai nepakito.

2020 20152019 2018 2017

GAVĘ LĖŠŲ IŠ ES INVESTICINIŲ FONDŲ PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.
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RENGTI PARAIŠKAS ES LĖŠOMS GAUTI PLANUOJA 82% VALSTYBINIO / REGIONINIO 
PLANAVIMO PAREIŠKĖJŲ IR 46% KONKURSINIU BŪDU DALYVAUJANČIŲ PAREIŠKĖJŲ 

% skaičiuojami nuo apklaustų respondentų, kurie nepažymėjo „nežinau“ (n=526) ir tikslinių grupių (konkursiniu būdu 
dalyvaujantys pareiškėjai: n=280, valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjai: n=246)

23%

37%

11%

11%

17%

6%

33%

25%

40%

32%
21%

42%

Visi Valstybinio 
/ regioninio 
planavimo 
pareiškėjai

Konkursiniu būdu
dalyvaujantys 

pareiškėjai

KLAUSIMAS | Ar planuojate rengti paraišką ES investicinių fondų lėšoms gauti?

DABARTINĖ SITUACIJA

• Paraiškas ES investicinių fondų lėšoms gauti ketina rengti statistiškai didesnė  
dalis (82%) „valstybinių/regioninių“ pareiškėjų ir 46% „konkursinių“ potencialių 
pareiškėjų.

• Daugiau nei pusė (54%) konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų neplanuoja 
rengti paraiškų ES lėšoms gauti. Lyginant investicijų skyrimo būdus tarpusavyje –
„valstybinių / regioninių“ pareiškėjų dalis (17%), kurie neplanuoja rengti paraiškų, 
reikšmingai mažesnė.

Planuoja

Greičiau planuoja

Greičiau neplanuoja

Neplanuoja

PLANUOJA RENGTI PARAIŠKĄ LĖŠOMS GAUTI PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei kitas investicijų skyrimo būdas



14

POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ, PRETENDUOTI Į ES INVESTICINIŲ FONDŲ LĖŠAS GALINČIŲ TIK 
KONKURSINIU BŪDU, KETINIMAI TEIKTI PARAIŠKAS PER PASTARUOSIUS METUS NEPAKITO

% skaičiuojami nuo konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų, kurie nepažymėjo „nežinau“ 
(2015: n=271, 2016: n=266,  2017: n=250, 2018: n=244, 2019: n=249, 2020: n=246)
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KLAUSIMAS | Ar planuojate rengti paraišką ES investicinių fondų lėšoms gauti?

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Pastaruosius 6 metus Lietuvos rinkoje potencialių „konkursinių“ pareiškėjų, kurie 
ketina teikti paraiškas ES lėšoms gauti, dalis išlieka pastovi – beveik pusė jų 
planuoja.

• Potencialių pareiškėjų, kurie tikrai neplanuoja pretenduoti į ES investicinių fondų 
lėšas galinčių tik konkursiniu būdu, dalis per pastaruosius metus reikšmingai 
išaugo (2020 m. 37%, 2019 m. 27%).

ĮŽVALGOS

• Planuojančių rengti paraiškas daugiau yra tarp įmonių:

― Jau gavusių ES paramą

• Neplanuojančių rengti paraiškas daugiau yra tarp įmonių:

― Negavusių ES paramą 

― Kurios yra privačios
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80% KONKURSINIU BŪDU DALYVAUJANČIŲ PAREIŠKĖJŲ, KURIE JAU YRA GAVĘ ES 
PARAMĄ – PLANUOJA VĖL RENGTI PARAIŠKĄ ES LĖŠOMS GAUTI

% skaičiuojami nuo konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų, kurie nepažymėjo „nežinau“ tikslinių grupių (gavę 
lėšų iš ES investicinių fondų: n=45, negavę lėšų iš ES investicinių fondų: n=197)

9%

43%

11%

19%

31%

24%49%

14%

Negavę lėšų iš ES 
investicinių fondų

Gavę lėšų iš ES 
investicinių fondų

KLAUSIMAS | Ar planuojate rengti paraišką ES investicinių fondų lėšoms gauti?

DABARTINĖ SITUACIJA

• Reikšmingai daugiau planuojančiųjų rengti paraišką naujam ES investicinių fondų 
lėšomis remiamam projektui yra tarp „konkursinių“ pareiškėjų, kurie jau yra 
pasinaudoję ES investicinių fondų lėšomis.

• Daugiau nei pusė (62%) konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų, kurie nėra 
gavę ES paramos - neketina rengti paraiškų ES investicinių fondų lėšoms gauti.

Planuoja

Greičiau planuoja

Greičiau neplanuoja

Neplanuoja

PLANUOJA RENGTI PARAIŠKĄ LĖŠOMS GAUTI PAGAL NAUDOJIMĄSI ES INVESTICIJOMIS PRAEITYJE

- Statistiškai reikšmingai daugiau palyginus ES naudojimąsi investicijomis

- Statistiškai reikšmingai mažiau palyginus ES naudojimąsi investicijomis
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PROJEKTO PARENGIMUI IR ĮGYVENDINIMUI REIKIA DAUG LAIKO IR FINANSINIŲ 
SĄNAUDŲ

% skaičiuojami nuo neplanuojančių rengti paraiškų ES investicinių fondų lėšoms gauti (konkursiniu būdu 
dalyvaujantys pareiškėjai: n=139, valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjai: n=63)
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reikalauja labai daug laiko ir kitų sąnaudų
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Nežinau

KLAUSIMAS | Kodėl neplanuojate rengti paraiškos ES investicinių fondų lėšoms gauti?

Konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai

Valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai

- Statistiškai reikšmingai daugiau palyginus ES naudojimąsi investicijomis

- Statistiškai reikšmingai mažiau palyginus ES naudojimąsi investicijomis

DABARTINĖ SITUACIJA

• Tiek „konkursinių“, tiek „valstybinių / regioninių“ pareiškėjų pagrindinis veiksnys,  
lemiantis nenorą pretenduoti į ES investicinių fondų lėšas, yra tai, kad projekto 
parengimui ir įgyvendinimui reikia daug laiko ir finansinių sąnaudų.

• Lyginant investicijų skyrimo būdus tarpusavyje – reikšmingai daugiau 
„konkursinių“ pareiškėjų (37%) mano, kad savomis lėšomis įgyvendinti projektą 
pigiau ir greičiau.

PRIEŽASTYS, KODĖL NEPLANUOJAMA RENGTI PARAIŠKOS PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ
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TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka
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62% VALSTYBINIAI / REGIONINIAI PLANAVIMO PAREIŠKĖJAI BENDRAVO ARBA 
BENDRAUS SU PROJEKTŲ TIKSLINĖMIS AUDITORIJOMIS

% skaičiuojami nuo valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų, gavusių ES investicijas 
praeityje ir kurie nepažymėjo „nežinau“ (2015: 197, 2016: 237, 2017: 202, 2018: 179, 2019: 
n=198, 2020: n=217) 
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KLAUSIMAS | Ar jūsų vykdėte/ vykdysite išankstines konsultacijas, projekto pristatymus projekto tikslinėms auditorijoms?

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Pastaruosius 6 metus Lietuvos rinkoje „valstybinių / regioninių“ pareiškėjų, kurie 
vykdė / vykdys išankstines konsultacijas, dalis išlieka gana pastovi – daugiau nei 
60% kasmet vykdo arba planuoja vykdyti.

• Didžioji dalis (62%) valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų, gavusių ES 
investicijas, jau vykdė arba planuoja vykdyti išankstines konsultacijas, projekto 
pristatymus tikslinėms auditorijoms. 

• Lyginant su 2019 m. ir su 2015 m., reikšmingai sumažėjo planuojančių vykdyti ar 
vykdžiusių konsultacijas tendencija (2020 m. 32%, 2019m. 48%, 2015 m. 54%).

ĮŽVALGOS

• Statistinių skirtumų tarp apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos - nėra
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TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka
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ES INVESTICINIŲ FONDŲ LĖŠOS – INVESTICIJOS, NE PARAMA

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501,
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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ES investicinių fondų lėšos yra investicijos į didžiausią pridėtinę vertę kuriančias sritis
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KLAUSIMAS | Kuris iš žemiau pateiktų teiginių geriau atitinka Jūsų nuomonę apie ES investicinius fondus? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA

• Lyginant su 2015 m. reikšmingai išaugo pareiškėjų dalis, mąstančių, jog ES 
investicinių fondų lėšos yra parama (2020 m. 35%, 2015 m. 19%), taip pat 
reikšmingai sumažėjo – mąstančių, jog ES lėšos - investicijos į didžiausią 
pridėtinę vertę kuriančias sritis (2020 m. 54%, 2015 m. 73%).

• ES investicinių fondų Lietuvai skiriamas lėšas potencialūs pareiškėjai labiau 
suvokia kaip investiciją (54%), nei paramą (35%). Per pastaruosius metus 
mąstančių, jog tai parama – statistiškai reikšmingai sumažėjo (2020 m. 35%, 
2019 m. 43%), o manančių, kad tai investicija - nepakito.

ĮŽVALGOS

• Mąstančių, jog ES investicinių fondų lėšos yra investicijos daugiau yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Gavusių ES paramą

― Įsikurūsių pagrindinį filialą didžiuosiuose miestuose (apart Vilniaus)

― Savo veiklą vykdančių Klaipėdos ir Šiaulių apskrityje

• Mąstančių, jog ES investicinių fondų lėšos yra parama daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Įsikurūsių pagrindinį filialą ne didžiuosiuose miestuose / kaimo vietovėse

― Savo veiklą vykdančių Utenos apskrityje ir visoje Lietuvoje
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ES INVESTICINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SKYRIMO PRIORITETINĖS KRYPTYS: ENERGETIKA IR 
TYRIMAI, INOVACIJOS
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Socialinės įtraukties didinimas ir kova 
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energijos išteklių skatinimas

Švietimo kokybės ir mokymosi visą 
gyvenimą skatinimas

Mokslinių tyrimų ir inovacijų skatinimas

Darnaus transporto plėtra

Informacinės visuomenės skatinimas

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus 
naudojimas

Verslo konkurencingumo skatinimas

Kokybiško užimtumo didinimas

Pažangus viešasis valdymas

KLAUSIMAS | Kokie Lietuvos strateginiai tikslai, Jūsų nuomone, įgyvendinami ES investicijomis? 

2020 2019 2018

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA

• Energetika ir moksliniai tyrimai bei inovacijos – pagrindinės strateginės kryptys, 
kurioms, pareiškėjų nuomone, skiriama daugiausiai ES investicinių fondų Lietuvai 
lėšų. Tačiau palyginus su 2019 m. matomas reikšmingas kritimas šių strateginių 
krypčių priskyrimui.

• Apskritai, per pastaruosius vienerius metus reikšmingai sumažėjo pareiškėjų 
įsitraukimas, priskiriant strategines kryptis prie Lietuvos strateginių tikslų. Tam 
įtaką galėjo daryti covid-19 pandemija, kadangi pastaraisiais metais Lietuvos 
įmonių fokusas buvo adaptuotis prie naujų sąlygų (pvz.: darbas iš namų).

ĮŽVALGOS

• Manančių, kad Lietuvos strateginiai tikslai - energetika daugiau yra tarp įmonių:

― Turinčių 100 ir daugiau darbuotojų

• Manančių, kad Lietuvos strateginiai tikslai – tyrimai bei inovacijos daugiau yra 
tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Gavusių ES paramą

― Turinčių 20 ir daugiau darbuotojų

― Įsikurūsių pagrindinį filialą Vilniaus mieste

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501,
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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65% „KONKURSNIŲ“ IR 43% „VALSTYBINIŲ / REGIONINIŲ“ PAREIŠKĖJŲ MANO, KAD 
FINANSINĖS PRIEMONĖS YRA EFEKTYVESNĖS INVESTICIJOS LYGINANT SU SUBSIDIJOMIS

% skaičiuojami nuo planuojančių rengti paraišką ES investicinių fondų lėšoms gauti (n=344) ir tikslinių grupių 
(konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai: n=113, valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjai: n=231)
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KLAUSIMAS | Kiek jūs sutinkate su teiginiu, kad finansinės priemonės yra efektyvesnės investicijas lyginant su subsidijomis? 

Visiškai sutinku

Greičiau sutinku

Greičiau nesutinku

Visiškai nesutinku

Nežino

PRITARIMAS TEIGINIUI: FINANSINĖS PRIEMONĖS YRA EFEKTYVESNĖS INVESTICIJOS LYGINANT SU SUBSIDIJOMIS PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

DABARTINĖ SITUACIJA

• Teiginiui, kad finansinės priemonės (lengvatinės paskolos, garantijos, palūkanų 
kompensavimas) yra efektyvesnės investicijos lyginant su subsidijomis 
(negrąžintinomis lėšomis), pritaria lygiai pusė potencialių pareiškėjų (50%, iš 
kurių visiškai sutinka: 16%, greičiau sutinka: 34%). 

• „Konkursiniai“ pareiškėjai (24%) finansinių priemonių efektyvumui yra linkę 
visiškai  pritarti reikšmingai dažniau nei valstybinio / regioninio planavimo 
pareiškėjai (12%); pastarieji ir dažniau nurodo šiuo klausimu neturintys 
nuomonės.
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50% POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ MANO, KAD FINANSINĖS PRIEMONĖS YRA 
EFEKTYVESNĖS INVESTICIJOS LYGINANT SU SUBSIDIJOMIS

% skaičiuojami nuo valstybinio ir regioninio planavimo pareiškėjų bei paraiškas ketinančių 
rengti konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų (2015: n=357, 2016: n=371, 2017: n=381, 
2018: n=386, 2019: n=365, 2020: n=344)

20% 14% 14% 15% 14% 15%

21%

15%
7% 7% 7% 8%

24%

19%
26% 29% 32% 28%

25%

33% 35% 34% 32% 34%

10%
19% 18% 16% 15% 16%

2016 20192015 2017 20202018

Visiškai sutinka

Greičiau sutinka

NežinoGreičiau nesutinka

Visiškai nesutinka

35%
52% 53% 50% 47% 50%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Visiškai sutinku arba greičiau sutinku

KLAUSIMAS | Kiek jūs sutinkate su teiginiu, kad finansinės priemonės yra efektyvesnės investicijas lyginant su subsidijomis? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA - AUGIMAS

• Lyginant su 2015 m. matomas reikšmingas šuolis tarp pareiškėjų, kurie sutinka, 
kad finansinės priemonės yra efektyvesnės (2020 m. 50%, 2015 m. 35%). 

• Pritarimas teiginiui, kad finansinės priemonės (lengvatinės paskolos, garantijos, 
palūkanų kompensavimas) yra efektyvesnės investicijos lyginant su subsidijomis 
(negrąžintinomis lėšomis), per pastaruosius vienerius metus nekito.

ĮŽVALGOS

• Visiškai sutinkančių, jog finansinės priemonės yra efektyvesnės daugiau yra tarp 
įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų
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TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka
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99% PAREIŠKĖJŲ SUTINKA, JOG SIEKIANT ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTO REZULTATŲ, 
PRISIDEDAMA PRIE VISOS ŠALIES REZULTATŲ
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KLAUSIMAS | Kiek Jūs sutinkate su teiginiu, kad, siekdami savo projekto rezultatų, prisidedate prie visos šalies rezultatų?

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA - SATURACIJA

• Pastaruosius 6 metus Lietuvoje nesikeičia pareiškėjų nuomonė, jog siekdami savo 
projekto rezultatų – prisidedama ir prie visos šalies rezultatų. Tai reiškia, jog 
pareiškėjai, kurie planuoja teikti paraiškas ES lėšoms gauti, jaučiasi atsakingi, jog 
projekto rezultatas būtų naudingas visai Lietuvai.  

• Beveik visi pareiškėjai sutinka (99%) su tuo, kad, siekdami savo projektų 
rezultatų, jie taip pat prisideda ir prie visos šalies gerovės (visiškai sutinka: 60%, 
greičiau sutinka: 39%). Ši tendencija nuo 2015 m. šiek tiek pakito pakito –
reikšmingai sumažėjo pareiškėjų, nesutinkančiu su šiuo teiginiu, dalis (2020 m. 
1%, 2015 m. 3%). 

ĮŽVALGOS

• Visiškai sutinkančių, jog siekdami savo projekto rezultatų, prisidedama prie visos 
šalies rezultatų daugiau yra tarp įmonių:

― Savo veiklą vykdančių Klaipėdos, Marijampolės ir Utenos apskrityje

% skaičiuojami nuo valstybinio ir regioninio planavimo pareiškėjų bei paraiškas ketinančių 
rengti konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų (2015: n=357, 2016: n=371, 2017: n=381, 
2018: n=386, 2019: n=365, 2020: n=342)
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99% „KONKURSINIŲ“ IR „VALSTYBINIŲ / REGIONINIŲ“ PAREIŠKĖJŲ SUTINKA, JOG 
SIEKIANT ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTO REZULTATŲ, PRISIDEDAMA PRIE VISOS ŠALIES 
REZULTATŲ

% skaičiuojami nuo tikslinių grupių (n=342) (konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai, ketinantys rengti paraiškas: 
n=115, valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjai, gavę paramą: n=224)
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KLAUSIMAS | Kiek Jūs sutinkate su teiginiu, kad, siekdami savo projekto rezultatų, prisidedate prie visos šalies rezultatų?

Visiškai sutinku Nesutinku

Greičiau sutinku

PRITARIMAS TEIGINIUI: SIEKIANT SAVO PROJEKTO REZULTATŲ PRISIDEDAMA PRIE VISOS ŠALIES REZULTATŲ PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

DABARTINĖ SITUACIJA

• Valstybinio /regioninio planavimo pareiškėjai bei konkursiniu būdu dalyvaujantys 
pareiškėjai panašiai vertina savo projektus kaip tikrai prisidedančius prie visos 
šalies rezultatų (visiškai sutinka: atitinkamai 59% ir 62%). Jokių statistinių 
skirtumų tarp investicijų skyrimo būdų nėra.



27

ĮGYVENDINAMŲ PROJEKTŲ REZULTATŲ NAUDĄ PAJUS VISI LIETUVOS GYVENTOJAI 

% skaičiuojami nuo valstybinio ir regioninio planavimo pareiškėjų bei paraiškas ketinančių 
rengti konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų (2020: n=331, 2019: n=331, 2018: n=386, 
2017: n=332, 2016: n=371, 2015: n=357)
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KLAUSIMAS | Ar Jūsų manymu, Lietuvos žmonės pajus Jūsų projekto (-ų) naudą?

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA - SATURACIJA

• Pastaruosius 6 metus Lietuvoje nesikeičia pareiškėjų nuomonė, jog Lietuvos 
gyventojai pajustų jų projektų naudą. Nors lyginant 5 metų laikotarpį, matomas 5 
procentinių punktų nukritimas, tai vis tiek reiškia, jog didžioji dauguma įmonių 
atsižvelgia į savo projektų turinio naudą Lietuvai.

• 93% pareiškėjų mano, kad Lietuvos žmonės pajustų jų projektų naudą (tikrai 
pajustų: 52%, greičiau pajustų: 41%). Lyginant su 2015 m. ši nuostata reikšmingai 
sumažėjo tarp tikrai įsitikinusių (2020m. 52%, 2015 m. 63%) ir reikšmingai 
padidėjo nesutinkančių su šia nuostata (2020 m. 7%, 2015 m. 2%).

ĮŽVALGOS

• Manančių, kad Lietuvos žmonės pajustų jų projektų naudą daugiau yra tarp 
įmonių:

― Gavusių ES paramą
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3. Tyrimo rezultatai
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LYGINANT SU 2015 M. PAREIŠKĖJŲ ŽINANČIŲ DAUG APIE 2014-2020 M. ES INVESTICINIŲ 
FONDŲ ETAPĄ LIETUVAI REIKŠMINGAI PADIDĖJO 

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501,
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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KLAUSIMAS | Ar Jums teko girdėti apie 2014–2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą (ES struktūrinę paramą Lietuvai)? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Per pastaruosius 6 metus Lietuvoje pareiškėjų informuotumui, kuriems teko daug 
girdėti apie ES struktūrinę paramą Lietuvai, didžiausią proveržį turėjo 2015 m. 
lyginant su 2016 m. (atitinkamai 34% ir 64%). 

• Per pastaruosius 4 metus (2016-2020 m.) Lietuvos rinkoje potencialių pareiškėjų 
informatyvumas nusistovėjo – pusei ar daugiau įmonių yra tekę daug girdėti apie 
ES paramą.

• Labai gerai informuotų apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą 
bei bent kažką apie tai girdėjusių dalys yra gana vienodos (atitinkamai 51% ir 
49%). Lyginant su 2015 m. pareiškėjų žinančių daug apie 2014-2020 m. ES 
investicinių fondų etapą Lietuvai reikšmingai padidėjo (2020 m. 51%, 2015 m. 
34%). 

ĮŽVALGOS

• Daug girdėjusių apie ES paramą Lietuvai daugiau yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Gavusių ES paramą

― Turinčių 20 ir daugiau darbuotojų

― Savo veiklą vykdančių paslaugų srityje

― Savo veiklą vykdančių Šiaulių ir Tauragės apskrityje
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22% „KONKURSINIŲ“ IR 76% „VALSTYBINIŲ / REGIONINIŲ“ PAREIŠKĖJŲ YRA DAUG 
GIRDĖJĘ APIE 2014-2020 M. ES INVESTICINIŲ FONDŲ LIETUVAI ETAPĄ

% skaičiuojami nuo tikslinių grupių (n=547) (konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai: n=252, valstybinio/ 
regioninio planavimo pareiškėjai: n=295)
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KLAUSIMAS | Ar Jums teko girdėti apie 2014–2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą?

DABARTINĖ SITUACIJA

• Potencialūs valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai yra reikšmingai geriau 
informuoti apie 2014-2020 m. ES investicijų Lietuvai etapą (daug apie tai girdėjo: 
76%) nei potencialūs konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai (daug apie tai 
girdėjo: 22%). 

• Informuotumui apie 2014-2020 m. ES investicijų fondų Lietuvai etapą įtaką daro 
tai, kad valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai reikšmingai dažniau yra 
gavę ES paramą.

Daug apie tai girdėjau

Kažką apie tai girdėjau

INFORMUOTUMAS APIE 2014-2020 M. ES INVESTICINIŲ FONDŲ LIETUVAI ETAPĄ PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei kitas investicijų skyrimo būdas
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INFORMACIJOS TRŪKUMĄ APIE ES INVESTICINIUS FONDUS JAUČIA KAS TREČIAS 
POTENCIALUS  PAREIŠKĖJAS
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KLAUSIMAS | Ar Jums pakanka informacijos apie ES investicinius fondus? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Lyginant su 2015 m. Lietuvoje pareiškėjų, kuriems visiškai nepakanka 
informacijos apie ES investicinius fondus išaugo ( 2020 m. 9%, 2015 m. 3%). 
Norint pagerinti informuotumą reikia daugiau komunikuoti verslui aktualia 
informacija.

• Dauguma (67%) potencialių pareiškėjų teigia, kad informacijos apie ES 
investicinius fondus jiems daugiau ar mažiau pakanka (visiškai pakanka: 17%, 
greičiau pakanka: 50%). Per pastaruosius vienerius metus reikšmingai išaugo 
pareiškėjų dalis, kuriems informacijos greičiau pakanka (2020 m. 50%, 2019 m. 
43%).

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog visiškai pakanka informacijos apie ES investicinius fondus daugiau 
yra tarp įmonių:

― Gavusių ES paramą

• Teigiančių, jog visiškai nepakanka informacijos apie ES investicinius fondus 
daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Turinčių 1-19 darbuotojų

― Savo veiklą vykdančių prekybos srityje

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų, kurie nepažymėjo „nežinau“ (2015: 
n=505, 2016: n=503, 2017: n=501, 2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=529)
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84% PAREIŠKĖJŲ TEIGIA, JOG NORĖTŲ GAUTI DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ES 
INVESTICINIUS FONDUS
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KLAUSIMAS | Ar Jūs norėtumėte gauti daugiau informacijos apie ES investicinius fondus? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – TEIGIAMA KOREKCIJA

• Lyginant su 2015 m. Lietuvoje potencialių pareiškėjų papildomos informacijos  
apie ES fondus alkis reikšmingai išaugo ( 2020 m. 84%, 2015 m. 55%). Kadangi 
rinkoje vis dar jaučiamas didelis informacijos poreikis – dažniau dalinkitės 
aktualia įmonėms infomacija.

• Informacija apie ES investicinius fondus – nuolat atsinaujinanti, aktuali 
informacija. Daugelis potencialių pareiškėjų (84%) norėtų ir toliau gauti 
informaciją apie ES investicinius fondus Lietuvai (labai norėtų: 46%, labiau norėtų 
nei nenorėtų: 38%). Per pastaruosius vienerius metus informacijos apie ES 
investicinius fondus poreikis pareiškėjų tikslinėje grupėje reikšmingai nekito. 

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog tikrai nenorėtų gauti papildomos infomacijos apie ES investicinius 
fondus daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Turinčių 1-19 darbuotojų

― Savo veiklą vykdančių prekybos srityje

• Svarbu atkreipti dėmesį, jog „konkursiniams“ pareiškėjams trūksta 
informacijos apie ES investicinius fondus (26 slide), tačiau jie ir nenorėtų gauti 
papildomos informacijos apie tai!

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų, kurie nepažymėjo „nežinau“ (2015: 
n=505, 2016: n=503, 2017: n=501, 2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=531)
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AKTUALIAUSIA INFORMACIJA „KONKURSINIAMS“ PAREIŠKĖJAMS – PAREIŠKĖJO 
TINKAMUMAS INVESTICIJOMS GAUTI

% skaičiuojami nuo norinčių gauti daugiau informacijos apie ES investicinius fondus 
„konkursinių“ pareiškėjų (2015: n=132, 2017: n=215,  2018: n=216, 2019: n=208, 2020: n=186)
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KLAUSIMAS | Kokios informacijos apie ES investicinius fondus Jums labiausiai trūksta?

DABARTINĖ SITUACIJA

• Labiausiai potencialiems „konkursiniams“ pareiškėjams trūksta informacijos apie 
pareiškėjo tinkamumą pretenduoti į ES fondų investicijas (70%). 

• Bent 60% potencialių konkursiniu būdų dalyvaujančių pareiškėjų trūksta 
informacijos apie planuojamo projekto veiklų tinkamumą (63%), finansuojamas 
sritis (63%) ir paraiškų rengimą (60%). 

• Informacija apie viešųjų pirkimų vykdymą (40%) ir strateginius Lietuvos tikslus 
(30%), įgyvendinamus ES investicijomis, potencialiems „konkursiniams“ 
pareiškėjams mažiausiai aktuali.

• Svarbu pastebėti, kad per pastaruosius vienerius metus trūkstamos informacijos 
apie ES investicinius fondus temos “konkursinių“ pareiškėjų tikslinėje grupėje 
poreikis reikšmingai sumažėjo.

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog trūksta informacijos apie pareiškėjo tinkamumą investicijoms 
gauti daugiau yra tarp įmonių:

― Turinčių savo įmonės pagrindinį filialą Vilniaus mieste

• Tk ir vrf negalime lyginti kartu, kadangi 2020 m. Buvo naudojama skirtinga 
metodologija apklausiant šiuos pareiškėjus.

2020 2018

2019 2017

2015

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

TRŪKSTAMA INFORMACIJA APIE ES INVESTICINIUS FONDUS | KONKURSINIU BŪDU DALYVAUJANTYS PAREIŠKĖJAI
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ANALOGIŠKAI, VALSTYBINIAMS / REGIONINIAMS“ PAREIŠKĖJAMS AKTUALIAUSIA 
INFORMACIJA – PAREIŠKĖJO TINKAMUMAS INVESTICIJOMS GAUTI
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KLAUSIMAS | Kokios informacijos apie ES investicinius fondus Jums labiausiai trūksta?

2019

2020 2018

2017

2015

TRŪKSTAMA INFORMACIJA APIE ES INVESTICINIUS FONDUS | VALSTYBINIO / REGIONINIO PLANAVIMO PAREIŠKĖJAI

DABARTINĖ SITUACIJA

• Labiausiai potencialiems „valstybiniams / regioniniams“ pareiškėjams trūksta 
informacijos apie pareiškėjo tinkamumą pretenduoti į ES fondų investicijas 
(27%). 

• 14% potencialių valstybinio / regioninio dalyvių pareiškėjų trūksta informacijos 
apie planuojamo projekto veiklų tinkamumą investicijoms gauti.

• Informacija apie paraiškų vertinimą (3%) potencialiems „valstybiniams / 
regioniniams“ pareiškėjams mažiausiai aktuali.

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog trūksta informacijos apie pareiškėjo tinkamumą investicijoms 
gauti daugiau yra tarp įmonių:

― Turinčių savo įmonės pagrindinį filialą ne didžiuosiuose Lietuvos 
miestuose arba kaimo vietovėse

• Tk ir vrf negalime lyginti kartu, kadangi 2020 m. Buvo naudojama skirtinga 
metodologija apklausiant šiuos pareiškėjus. Vrf negalima palyginti per metus, 
kadangi 2020 m. Jie galėjo pasirinkti tik 1 variantą atsakymui, visais kitais 
metais – visus aktualius.

% skaičiuojami nuo norinčių gauti daugiau informacijos apie ES investicinius fondus 
„konkursinių“ pareiškėjų (2015: n=132, 2017: n=215,  2018: n=216, 2019: n=208, 2020: n=186)
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INFORMACIJOS APIE ES INVESTICINIUS FONDUS KOKYBĖS VERTINIMAS IŠLIEKA TOKS 
PATS KAIP 2019 M.

Vidurkiai skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: 
n=501, 2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)

7.0

6.8

6.8

6.7

6.6

6.4

6.2

Informacija pateikiama priimtina forma

Institucijų sprendimai aiškūs, pagrįsti

Aiškus paraiškos parengimo procesas

Informacija aiški, suprantama

Informaciją lengva rasti vienoje vietoje

Informacija pateikiama laiku, operatyviai

Projektų vadovai vienodai aiškina 
teisės aktų reikalavimus

KLAUSIMAS | Įvertinkite turimos informacijos apie ES investicinius fondus kokybės aspektus. Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kurioje 1 yra „visiškai nesutinku“, o 10 –
„visiškai sutinku“

2020

20172019

2018 2016

2015
- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA 

• Lyginant su 2015 m. pareiškėjai visus aspektus apie ES investicinius fondus 
įvertino gerokai prasčiau. Nuo 2017 m. kokybės vertinime reikšmingų pokyčių 
nėra.

• Informacijos apie ES investicinius fondus kokybės aspektus potencialūs 
pareiškėjai vertina 6.2-7.0 balų iš 10 galimų. Geriausiai potencialūs pareiškėjai 
vertina informacijos pateikimo formą (7.0), teikiamos informacijos aiškumą (6.8) 
ir paraiškos parengimo proceso aiškumą (6.8). Prasčiausiai vertinamas aspektas -
informacijos apie institucijų sprendimų aiškumas ir pagrįstumas (6.2).

ĮŽVALGOS

• Visų ES investicinių fondų kokybės aspektų vertinimas didesnis yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Gavusių ES paramą

― Turinčių 20 ir daugiau darbuotojų
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VALSTYBINIO / REGIONINIO PLANAVIMO PAREIŠKĖJAI INFORMACIJOS APIE ES 
INVESTICINIUS FONDUS LIETUVAI KOKYBĖS ASPEKTŲ VERTINIMA PALANKIAU

Vidurkiai skaičiuojami nuo tikslinių grupių (konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai: n=252, valstybinio/ regioninio 
planavimo pareiškėjai: n=295)
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7.5

7.4

7.2

7.3

6.9

7.0
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Informacija pateikiama laiku, operatyviai

Informacija pateikiama priimtina forma

Informaciją lengva rasti vienoje vietoje

Informacija aiški, suprantama

Aiškus paraiškos parengimo procesas

Projektų vadovai vienodai aiškina 
teisės aktų reikalavimus

Institucijų sprendimai aiškūs, pagrįsti

KLAUSIMAS | Įvertinkite turimos informacijos apie ES investicinius fondus kokybės aspektus. Vertinkite skalėje nuo 1 iki 10, kurioje 1 yra „visiškai nesutinku“, o 10 –
„visiškai sutinku“ DABARTINĖ SITUACIJA

• Per pastaruosius vienerius metus informacijos apie ES investicinius fondus 
Lietuvai kokybės aspektų vertinimo tendencija nesikeitė. „Konkursiniai“ 
pareiškėjai informacijos apie ES investicinius fondus kokybę vertina prasčiau (5.3-
6.1 balais iš 10) nei potencialūs valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjai 
(6.7-7.5 balais iš 10). 

Konkursiniu būdu dalyvaujantys pareiškėjai

Valstybinio / regioninio planavimo pareiškėjai

TURIMOS INFORMACIJOS APIE ES INVESTICINIUS FONDUS VERTINIMAS PAGAL INVESTICIJŲ SKYRIMO BŪDĄ

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei kitas investicijų skyrimo būdas

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei kitas investicijų skyrimo būdas



38

TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka



39

WWW.ESINVESTICIJOS.LT – ŽINOMIAUSIAS IR DAUGUMAI PAGRINDINIS INFORMACIJOS 
APIE ES INVESTICIJAS LIETUVAI ŠALTINIS 

% skaičiuojami nuo žinančių bent vieną www (2018: n=366, 2019: n=343; 2020: n=377)

KLAUSIMAS | Kokias interneto svetaines, pateikiančias informaciją apie ES investicijas, Jūs žinote?

DABARTINĖ SITUACIJA

• 72% potencialių pareiškėjų, kalbėdami apie svetaines internete, teikiančias 
informaciją apie ES investicijas, mini www.esinvesticijos.lt. Lyginant 2019 ir 2018 
m. reikšmingai daugiau pareiškėjų spontaniškai paminėjo būtent šią svetainę.

• Gana dažnai kaip teikiančios informaciją apie ES investicijas minimos įvairios 
ministerijų svetainės (43%). Tačiau lyginant 2 metų laikotarpį jų spontaninis 
žinomumas gerokai sumažėjo.

• Rečiausiai tarp svetainių, teikiančių informaciją apie ES investicijas internete, 
minima INVEGA (5%).

Ministerijų bendrai

www.esinvesticijos.lt

18%
www.esfa.lt

www.cpva.lt

www.apva.lt

www.lvpa.lt

www.mita.lt

www.lmt.lt

www.invega.lt

72%

43%

20%

15%

14%

10%

10%

5%

2020 2019 2018

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

http://www.esinvesticijos.lt/
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39% PAREIŠKĖJŲ TEIGIA, JOG ESINVETICIJOS.LT - PAGRINDINIS INFORMACIJOS ŠALTINIS 
APIE ES INVESTICIJAS

% skaičiuojami nuo žinančių bent vieną www (2020: n=437, 2019: n=343, 2018: n=366, 2017: 
n=329, 2016: n=499, 2015: n=460)

Ministerijų interneto svetainės

www.apva.lt

Kita

www.lvpa.lt

www.cpva.lt

www.invega.lt

www.esinvesticijos.lt

www.esfa.lt

www.lmt.lt

www.mita.lt

39%

11%

10%

5%

3%

3%

3%

2%

1%

2%

KLAUSIMAS | Kurią interneto svetainę įvardintumėte kaip pagrindinę, kurioje galima rasti visą informaciją apie ES investicijas?

DABARTINĖ SITUACIJA

• Nors www.esinvesticijos.lt yra geriausiai žinoma informacijos apie es investicijas 
svetainę – tik 39% pareiškėjų teigia, jog tai jų pagrindinis informacijos šaltinis. 

• Per pastaruosius vienerius metus www.esinvesticijos.lt vertinimas kaip 
pagrindinio informacijos apie ES investicinius fondus Lietuvai informacijos 
šaltinio dramatiškai sumažėjo (2020 m. 39%, 2019 m. 54%).

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog www.esinvesticijos.lt yra jų pagrindinis šaltinis daugiau yra tarp 
įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

― Gavusių ES paramą

― Turinčių 20 ir daugiau darbuotojų

― Savo veiklą vykdančių paslaugų srityje

20192020 2018

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2018 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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DAUGIAU NEI PUSĖ PAREIŠKĖJŲ SUTINKA SU TUO, KAD WWW.ESINVESTICIJOS.LT 
GALIMA RASTI VISĄ REIKIAMĄ INFORMACIJĄ APIE ES INVESTICIJAS

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501, 
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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KLAUSIMAS | Kiek Jūs sutinkate su teiginiu: „Pagrindinę reikalingą informaciją apie ES investicijas randu interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt“. 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – „FLAT“

• Per pastaruosius 6 metus Lietuvos rinkoje vyrauja nuomonė, jog 
www.esinvesticijos.lt yra pagrindinė svetainė, kurioje galima rasti visą naudingą 
informaciją apie ES investicijas. Statistiškai reikšmingai išgaugo pareiškėjų dalis, 
kuri visiškai sutinka su šia nuostata (2020 m. 22%, 2015 m. 16%).

• Teiginiui, kad interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt galima rasti pagrindinę 
reikiamą informaciją apie ES investicijas, pritaria didžioji dauguma potencialių 
pareiškėjų (visiškai / greičiau sutinka 63%). Per pastaruosius vienerius metus 
išaugo visiškai šiam teiginiui nepritariančių pareiškėjų dalis (2020 m. 7%, 2019 m. 
3%).

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog visiškai sutinka, kad visą reikiamą informaciją apie ES investicijas 
galima rasti www.esinvesticijos.lt daugiau yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

• Teigiančių, jog visiškai nesutinka, kad visą reikiamą informaciją apie ES 
investicijas galima rasti www.esinvesticijos.lt daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Savo veiklą vykdančių prekybos srityje

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/


42

TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka



43

56% POTENCIALIŲ PAREIŠKĖJŲ MANO, KAD ES INVESTICIJOS LIETUVOJE VALDOMOS 
PROFESIONALIAI - TUO VISIŠKAI ĮSITIKINĘ TIK 7% PAREIŠKĖJŲ
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KLAUSIMAS | Kiek Jūs sutinkate su teiginiu, kad ES investicijos Lietuvoje yra valdomos profesionaliai? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA - KRITIMAS

• Lyginant su 2015 m. dramatiškai sumažėjo pareiškėjų dalis, kurie sutinka, kad ES 
investicijos Lietuvoje yra valdomos profesionaliai (2020 m. 56%, 2015 m. 70%). 
Tam įtaką daro prasčiau vertinami ES investicinių fondų kokybės aspektai (30 
skaidrė).

• Daugiau nei pusė (56%) potencialių pareiškėjų ES investicijų Lietuvoje valdymą 
vertina kaip profesionalų (visiškai sutinka: 7%, greičiau sutinka: 49%). Per 
pastaruosius vienerius metus reikšmingai išaugo pareiškėjų, kurie visiškai 
nepritaria šiai nuostatai (2020 m. 10%, 2019 m. 6%).

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog visiškai nesutinka, kad ES investicijos Lietuvoje yra valdomos 
profesionaliai daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Turinčių 1-19 darbuotojų

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501, 
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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ES INVESTICIJŲ LIETUVOJE SKIRSTYMO SKAIDRUMĄ TEIGIAMAI VERTINA 56% 
PAREIŠKĖJŲ
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KLAUSIMAS | Ar, Jūsų nuomone, ES investicijos Lietuvoje skirstomos skaidriai? 

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2009 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2009 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

DABARTINĖ SITUACIJA – STABILUS AUGIMAS PEREINANTIS Į „FLAT“

• Lyginant su 2009 m. sumažėjo pareiškėjų, kurie teigia, jog 
Lietuvoje ES investicijos yra skirstomos visiškai skaidriai (2020 m. 
8%, 2009 m. 13%). Nepaisant to per pastaruosius 9 metus (2011-
2019 m.) pareiškėjų dalis, kurie sutinka, jog ES investicijų 
skirstymas yra skaidrus – stabiliai augo, tačiau per paskutinius 
vienerius metus rodiklis nukrito 12 procentinių punktų.

• Didžioji dalis potencialių pareiškėjų (56%) ES investicijų Lietuvoje 
skirstymą vertina kaip daugiau ar mažiau skaidrų (skaidrus: 8%, 
greičiau skaidrus: 48%). 

• Per pastaruosius vienerius metus potencialių pareiškėjų, kurie 
mano, kad greičiau skaidriai yra skirstomos ES investicijos 
Lietuvoje, dalis reikšmingai sumažėjo (2020 m. 48%, 2019 m. 
57%). 

ĮŽVALGOS

• Teigiančių, jog ES investicijos Lietuvoje skirstomos skaidriai 
daugiau yra tarp įmonių:

― Gavusių ES paramą

• Teigiančių, jog ES investicijos Lietuvoje skirstomos neskaidriai 
daugiau yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Turinčių 1-19 darbuotojų

% skaičiuojami nuo visų apklaustų respondentų (2015: n=505, 2016: n=503, 2017: n=501, 
2018: n=504, 2019: n=501, 2020: n=547)
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PRIE NUOSTATOS, KAD ES INVESTICIJOS LIETUVOJE YRA SKIRSTOMOS NESKAIDRIAI, 
FORMAVIMO DAUGIAUSIAI PRISIDEDA ŽINIASKLAIDA

% skaičiuojami nuo manančių, kad lėšos skirstomos neskaidriai (2015: n=230, 2016: n=217, 2017: 
n=188, 2018: n=161, 2019: n=121, 2020: n=172)
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Projektus vykdančios institucijos 
dirba neskaidriai

Kita

Apie tai girdėjo iš savo aplinkos žmonių

Yra susidūrę su nesąžiningais ES paramą 
administruojančių institucijų darbuotojais

28%

36%

Pareiškėjai siūlo ir moka neoficialius atlygius ES 
paramą administruojančių institucijų darbuotojams

KLAUSIMAS | Kodėl manote, kad ES lėšos yra skirstomos neskaidriai? 

DABARTINĖ SITUACIJA

• Daugiau nei trečdalis potencialių pareiškėjų abejoja dėl ES investicijų skirstymo 
skaidrumo Lietuvoje, nes taip informuoja žiniasklaida (38%) ir artimos aplinkos 
žmonės (33%), taip pat mano, jog ne visos ES lėšos yra panaudojamos (36%).

• 16% ES skirstymo skaidrumu abejojančių pareiškėjų yra asmeniškai susidūrę su 
nesąžiningais ES paramą administruojančių institucijų darbuotojais. 

ĮŽVALGOS

• Dažniau teigiančių, jog ES investicijos Lietuvoje skirstomos neskaidriai, nes taip 
informuoja žiniasklaida yra tarp įmonių:

― Konkursiniu būdu dalyvaujančių pareiškėjų

― Negavusių ES paramos

― Savo veiklą vykdančių prekybos srityje

2018

2019

2020

2017

2016

2015

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.
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PARAIŠKŲ VERTINIMO IR SPRENDIMO FINANSUOTI PRIĖMIMO BEI PARAMOS TEIKIMO 
SĄLYGŲ NUSTATYMO ETAPAI PAREIŠKĖJŲ VERTINAMI KAIP MAŽIAUSIAI SKAIDRŪS 

26%

24%

19%

15%

1%

16%

Paramos teikimo sąlygų nustatymas

Paraiškų vertinimas ir sprendimo 
finansuoti priėmimas

Sunku pasakyti

Projekto įgyvendinimas

Valstybės ir regionų projektų planavimas

Kita

KLAUSIMAS | Kuris ES investicijų administravimo etapas, Jūsų nuomone, yra neskaidriausias? 

DABARTINĖ SITUACIJA

• Lyginant su 2015 m. daugiau potencialių pareiškėjų mano, jog pats 
neskaidriausias ES investicijų administravimo etapas yra pačio projekto 
įgyvendinimas (2020 m. 19%, 2015 m. 11%).

• Du ES investicinių lėšų administravimo etapus potencialūs pareiškėjai vertina kaip 
mažiausiai skaidrius – paraiškų vertinimo ir sprendimo finansuoti priėmimą 
(26%) bei paramos teikimo sąlygų nustatymą (24%). 

• Per pastaruosius metus matoma manančių, jog šie etapai yra neskaidrūs dalies 
mažėjimo tendencija, tačiau statistiškai reikšmingas pokytis nėra fiksuojamas.

ĮŽVALGOS

• Dažniau teigiančių, jog paraiškų vertinimas ir sprendimo finansuoti priėmimas -
neskaidriausias ES investicijų administravimo etapas yra tarp įmonių:

― Valstybinių / regioninių planavimo pareiškėjų

2020

2019 2015

2018

2017

2016

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2015 m.

- Statistiškai reikšmingai daugiau nei 2019 m.

- Statistiškai reikšmingai mažiau nei 2019 m.

% skaičiuojami nuo manančių, kad lėšos skirstomos neskaidriai (2015: n=230, 2016: n=217, 2017: 
n=188, 2018: n=161, 2019: n=121, 2020: n=172)
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TURINYS
1. Tyrimo metodologija

2. Apklaustų potencialių pareiškėjų charakteristikos

3. Tyrimo rezultatai

3.1. Apklaustų pareiškėjų patirtis naudojantis ES investicijomis

3.1.1 Naudojimasis ES investicijomis praeityje ir planai ateičiai

3.1.2 Bendravimas su projektų tikslinėmis auditorijomis

3.2. ES investicijų Lietuvai tikslai, uždaviniai ir kryptys

3.3 ES investicijomis įgyvendinamų projektų naudos Lietuvai vertinimas

3.4 Informuotumas apie 2014 - 2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.1 Pareiškėjų informuotumas apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą

3.4.2 Turimos informacijos apie 2014-2020 m. ES investicijų fondus kokybė

3.4.3 Informacijos apie ES investicijas Lietuvai šaltiniai

3.5 ES investicinių fondų valdymo vertinimas

3.5.1 ES investicinių fondų valdymo profesionalumas

3.5.2 ES investicinių fondų valdymo skaidrumas

4. Duomenų santrauka
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DETALI TYRIMO REZULTATŲ SANTRAUKA (1/3)

• 2020 m. daugiau nei pusė (55%) potencialių pareiškėjų jau įgyvendina ES investicinės lėšomis remiamus projektus. Lyginant su 2019 m., pareiškėjų dalis, gavusių 
lėšų iš ES investicinių fondų nepakito. 

• Lyginant investicijų skyrimo būdus tarpusavyje - rengti paraiškas ES investicinių fondų lėšoms gauti ketina statistiškai didesnė dalis (82%) „valstybinių/regioninių“ 
pareiškėjų ir statistiškai mažesnė dalis 46% „konkursinių“ potencialių pareiškėjų.

• Tiek konkursiniu būdu dalyvaujančių, tiek valstybinio / regioninio planuojančių pareiškėjų pagrindinis veiksnys, lemiantis nenorą pretenduoti į ES investicinių 
fondų lėšas yra tai, kad projekto parengimui ir įgyvendinimui reikia daug laiko ir finansinių sąnaudų. Lyginant investicijų skyrimo būdus tarpusavyje – reikšmingai 
daugiau „konkursinių“ pareiškėjų (TK: 37%, VRF:14%) mano, kad savomis lėšomis įgyvendinti projektą pigiau ir greičiau.

• Didžioji dalis (62%) valstybinio/ regioninio planavimo pareiškėjų, gavusių ES investicijas, jau vykdė arba planuoja vykdyti išankstines konsultacijas, projekto 
pristatymus tikslinėms auditorijoms. Lyginant su 2019 m. ir su 2015 m., reikšmingai sumažėjo planuojančių vykdyti ar vykdžiusių konsultacijas tendencija (2020 
m. 32%, 2019m. 48%, 2015 m. 54%).

• ES investicinių fondų Lietuvai skiriamas lėšas potencialūs pareiškėjai labiau suvokia kaip investiciją (54%), nei paramą (35%). Per pastaruosius vienerius metus 
mąstančių, jog tai parama – statistiškai reikšmingai sumažėjo (2020 m. 35%, 2019 m. 43%), o manančių, kad tai investicija - nepakito.

• Energetika ir moksliniai tyrimai bei inovacijos – pagrindinės strateginės kryptys, kurioms, pareiškėjų nuomone, skiriama daugiausiai ES investicinių fondų Lietuvai 
lėšų. Per pastaruosius vienerius metus reikšmingai sumažėjo pareiškėjų įsitraukimas, priskiriant strategines kryptis prie Lietuvos strateginių tikslų. Tam įtaką 
galėjo daryti covid-19 pandemija, kadangi pastaraisiais metais Lietuvos įmonių fokusas buvo adaptuotis prie naujų sąlygų (pvz.: darbas iš namų).

• Teiginiui, kad finansinės priemonės (lengvatinės paskolos, garantijos, palūkanų kompensavimas) yra efektyvesnės investicijos lyginant su subsidijomis 
(negrąžintinomis lėšomis), pritaria lygiai pusė potencialių pareiškėjų (50%, iš kurių visiškai sutinka: 16%, greičiau sutinka: 34%). 

• Beveik visi pareiškėjai sutinka (99%) su tuo, kad, siekdami savo projektų rezultatų, jie taip pat prisideda ir prie visos šalies gerovės (visiškai sutinka: 60%, greičiau 
sutinka: 39%). Ši tendencija nuo 2015 m. šiek tiek pakito pakito – reikšmingai sumažėjo pareiškėjų, nesutinkančiu su šiuo teiginiu, dalis (2020 m. 1%, 2015 m. 
3%). 

• 93% pareiškėjų mano, kad Lietuvos žmonės pajustų jų projektų naudą (tikrai pajustų: 52%, greičiau pajustų: 41%). Lyginant su 2015 m. ši nuostata reikšmingai 
sumažėjo tarp tikrai įsitikinusių (2020m. 52%, 2015 m. 63%) ir reikšmingai padidėjo tarp nesutinkančių su šia nuostata (2020 m. 7%, 2015 m. 2%).
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DETALI TYRIMO REZULTATŲ SANTRAUKA (2/3)

• Pareiškėjai yra gerai informuoti apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų Lietuvai etapą – labai daug arba bent kažką apie tai girdėjusių dalys yra gana vienodos 
(atitinkamai 51% ir 49%). Lyginant su 2015 m. pareiškėjų žinančių daug apie 2014-2020 m. ES investicinių fondų etapą Lietuvai reikšmingai padidėjo (2020 m. 
51%, 2015 m. 34%). 

• Dauguma (67%) potencialių pareiškėjų teigia, kad informacijos apie ES investicinius fondus jiems daugiau ar mažiau pakanka (visiškai pakanka: 17%, greičiau 
pakanka: 50%). Per pastaruosius vienerius metus reikšmingai išaugo pareiškėjų dalis, kuriems informacijos greičiau pakanka (2020 m. 50%, 2019 m. 43%).

• Informacija apie ES investicinius fondus – nuolat atsinaujinanti, aktuali informacija. Daugelis potencialių pareiškėjų (84%) norėtų ir toliau gauti informaciją apie 
ES investicinius fondus Lietuvai (labai norėtų: 46%, labiau norėtų nei nenorėtų: 38%). Per pastaruosius vienerius metus informacijos apie ES investicinius fondus 
poreikis pareiškėjų tikslinėje grupėje reikšmingai nekito. 

• Labiausiai potencialiems pareiškėjams trūksta informacijos apie pareiškėjo tinkamumą pretenduoti į ES fondų investicijas. 

• Informacijos apie ES investicinius fondus kokybės aspektus potencialūs pareiškėjai vertina 6.2-7.0 balų iš 10 galimų. Geriausiai potencialūs pareiškėjai vertina 
informacijos pateikimo formą (7.0), teikiamos informacijos aiškumą (6.8) ir paraiškos parengimo proceso aiškumą (6.8). Prasčiausiai vertinamas aspektas -
informacijos apie institucijų sprendimų aiškumas ir pagrįstumas (6.2).

• 72% potencialių pareiškėjų, kalbėdami apie svetaines internete, teikiančias informaciją apie ES investicijas, mini www.esinvesticijos.lt. Lyginant 2019 ir 2018 m. 
reikšmingai daugiau pareiškėjų spontaniškai paminėjo būtent šią svetainę (2020 m. 72%, 2019m. 63%, 2018 m. 64%).

• Nors www.esinvesticijos.lt yra geriausiai žinoma informacijos apie es investicijas svetainę – tik 39% pareiškėjų teigia, jog tai jų pagrindinis informacijos šaltinis. 
Per pastaruosius vienerius metus www.esinvesticijos.lt vertinimas kaip pagrindinio informacijos apie ES investicinius fondus Lietuvai informacijos šaltinio 
dramatiškai sumažėjo (2020 m. 39%, 2019 m. 54%).

• Teiginiui, kad interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt galima rasti pagrindinę reikiamą informaciją apie ES investicijas, pritaria didžioji dauguma potencialių 
pareiškėjų (visiškai / greičiau sutinka 63%). Per pastaruosius vienerius metus išaugo visiškai šiam teiginiui nepritariančių pareiškėjų dalis (2020 m. 7%, 2019 m. 
3%).

http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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DETALI TYRIMO REZULTATŲ SANTRAUKA (3/3)

• Daugiau nei pusė (56%) potencialių pareiškėjų ES investicijų Lietuvoje valdymą vertina kaip profesionalų (visiškai sutinka: 7%, greičiau sutinka: 49%). Per 
pastaruosius vienerius metus reikšmingai išaugo pareiškėjų, kurie visiškai nepritaria šiai nuostatai (2020 m. 10%, 2019 m. 6%).

• Didžioji dalis potencialių pareiškėjų (56%) ES investicijų Lietuvoje skirstymą vertina kaip daugiau ar mažiau skaidrų (skaidrus: 8%, greičiau skaidrus: 48%). Per 
pastaruosius vienerius metus potencialių pareiškėjų, kurie mano, kad greičiau skaidriai yra skirstomos ES investicijos Lietuvoje, dalis reikšmingai sumažėjo (2020 
m. 48%, 2019 m. 57%). 

• Daugiau nei trečdalis potencialių pareiškėjų abejoja dėl ES investicijų skirstymo skaidrumo Lietuvoje, nes taip informuoja žiniasklaida (38%) ir artimos aplinkos 
žmonės (33%), taip pat mano, jog ne visos ES lėšos yra panaudojamos (36%).  16% ES skirstymo skaidrumu abejojančių pareiškėjų yra asmeniškai susidūrę su 
nesąžiningais ES paramą administruojančių institucijų darbuotojais. 

• Du ES investicinių lėšų administravimo etapus potencialūs pareiškėjai vertina kaip mažiausiai skaidrius – paraiškų vertinimo ir sprendimo finansuoti priėmimą 
(26%) bei paramos teikimo sąlygų nustatymą (24%). Per pastaruosius metus matoma manančių, jog šie etapai yra neskaidrūs dalies mažėjimo tendencija, tačiau 
statistiškai reikšmingas pokytis nėra fiksuojamas.
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