2015 METŲ PARTNERYSTES PRINCIPO
ĮGYVENDINIMO APZVALGA
2015 m., Finansų ministerija
Partnerystė – vienas svarbiausių principų, taikomų valdant Europos Sąjungos investicijas. Apžvalgoje
pristatoma, kaip partnerystės principas 2015 metais buvo taikomas Finansų ministerijoje.

Nuotrauka iš 2015 m. spalio 28 d. Stebėsenos komiteto posėdžio
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Santrumpos
AM – Aplinkos ministerija;
EK – Europos Komisija;
EM – Energetikos ministerija;
ES – Europos Sąjunga;
HPDG – Horizontaliųjų principų įgyvendinimo priežiūros darbo grupė;
Stebėsenos komitetas – Veiksmų programos stebėsenos komitetas;
NVO – nevyriausybinės organizacijos;
PFSA – projektų finansavimo sąlygų aprašas (-ai);
SADM – Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;
SAM – Sveikatos apsaugos ministerija;
Ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO – regioninės, vietos, miestų ir kitos valdžios
institucijos, ekonominiai ir socialiniai partneriai bei įstaigos, atstovaujančios pilietinei visuomenei,
įskaitant aplinkosaugos partnerius, NVO ir įstaigas, atsakingas už moterų ir vyrų lygybės ir
nediskriminavimo skatinimą;
ŠMM – Švietimo ir mokslo ministerija;
ŪM – Ūkio ministerija;
Veiksmų programa – 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa;
VKG – Vertinimo koordinavimo grupė;
VRM – Vidaus reikalų ministerija.
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Partnerystės samprata
Partnerystė yra vienas iš svarbiausių ES fondų valdymo principų, ja grindžiamas glaudus
valstybių narių nacionalinio, regioninio ir vietos lygmens valdžios institucijų tarpusavio
bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su ekonominiais, socialiniais partneriais ir NVO, taip pat
su kitais suinteresuotais subjektais.
2013 m. gruodžio 17 d. EK reglamentu Nr. 1303/2013, kuriuo panaikintas EK reglamentas
Nr. 1083/2006, įtvirtinami bendrieji fondų reguliavimo principai ir partnerystės principo taikymas
(reglamento 5 straipsnis). Remiantis reglamento Nr. 1303/2013 nuostatomis, 2014 m. sausio 7 d.
buvo priimtas EK deleguojamasis aktas Nr. 240/2014 „Dėl Europos partnerystės elgesio kodekso
struktūrinių ir investicinių fondų kontekste“, kurio pagrindinis tikslas yra leisti valstybėms narėms
organizuoti partnerystės principo taikymą sudarant partnerystės sutartis ir administruojant fondus.
Pagal minėtus dokumentus partnerystė – kompetentingų regioninių, vietos, miestų ir kitų
valdžios institucijų, ekonominių, socialinių partnerių ir NVO įtraukimas į ES struktūrinių
fondų lėšų panaudojimo procesą: veiksmų programų rengimą, įgyvendinimą, stebėseną ir
vertinimą.

Finansų ministerijos iniciatyvos partnerystės srityje
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu išaugo partnerių suinteresuotumas dalyvauti ES
struktūrinių fondų lėšų panaudojimo procese. Siekdama sustiprinti partnerystės principo taikymą,
Finansų ministerija, jau rengdama Veiksmų programą, ėmėsi naujų iniciatyvų partnerystei skatinti:
1. 2010 metais Partnerystės sutarties ir Veiksmų programos projektams parengti buvo
sudaryta 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos komisija, į kurią įtraukti ministerijų,
įgyvendinančiųjų institucijų, ekonominių, socialinių partnerių ir NVO bei regioninių partnerių
atstovai.
2. 2012 metais parengtos Partnerystės principo taikymo ES struktūrinės paramos procese
gairės, kuriose detaliai paaiškinama, kaip numatomi partneriai: regioninės, vietos, miestų ir kitos
valdžios institucijos, ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO gali dalyvauti visuose ES
struktūrinių fondų valdymo etapuose.
3. Veiksmų programos planavimo etape buvo organizuojami vieši aptarimai ir diskusijos,
kuriuose dalyvavo ministerijų, agentūrų atstovai, ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO. Visa
partneriams aktuali informacija buvo skelbiama viešai ES struktūrinių fondų svetainėse
www.esparama.lt, www.esinvesticijos.lt.
Patvirtinus Veiksmų programą, visuose Veiksmų programos įgyvendinimo etapuose
(planavimas, įgyvendinimas, stebėsena, vertinimas) siekiama užtikrinti bendradarbiavimą su
ekonominiais, socialiniais partneriais ir NVO:
1. Ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO yra įtraukti į Veiksmų programos įgyvendinimo
stebėseną. Stebėsenos komitete iš 55 balsavimo teisę turinčių narių 27 yra ekonominių, socialinių
partnerių ir NVO atstovai (iš jų 6 – NVO atstovai). Stebėsenos komiteto nariai gali teikti siūlymus
dėl aktualių klausimų įtraukimo į Stebėsenos komiteto posėdžio darbotvarkės projektą ir svarstymo
Stebėsenos komiteto posėdyje, taip pat siūlyti steigti darbo grupes, kad būtų užtikrintas tinkamas
Stebėsenos komiteto funkcijų atlikimas.
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2. Ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO dalyvauja svarstant ir tvirtinant iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų atrankos kriterijus. NVO atstovai, aktyviai
dalyvaudami Stebėsenos komiteto darbe, turi galimybę prisidėti prie to, kad ES struktūrinių fondų
lėšomis būtų finansuojami tie projektai, kuriais labiausiai prisidedama prie Veiksmų programos
tikslų įgyvendinimo.
3. Nustatytas privalomas Veiksmų programos priemonių įgyvendinimo dokumentų projektų
derinimas su ekonominiais, socialiniais partneriais ir NVO (vadovaudamosi Veiksmų programos
administravimo taisyklių 69 punktu ministerijos privalo informuoti partnerius apie rengiamus PFSA
įkeliant į interneto svetainę www.esinvesticijos.lt).
4. Ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO įtraukiami į darbo grupes konkrečioms
Veiksmų programos planuojamoms priemonėms aptarti, organizuojami susitikimai ir viešos
diskusijos, kuriuose aptariamos ministerijų planuojamos Veiksmų programos priemonės.
5. Ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO kviečiami dalyvauti Finansų ministerijos
organizuojamų teminių darbo grupių veikloje. Pavyzdžiui, HPDG, sudarytos finansų ministro 2014
m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1K-014, veikloje dalyvauja 7 NVO atstovai. Pateikę motyvuotus
prašymus jie taip pat galėtų būti įtraukti į VKG, vertinimo projektų priežiūros, IKG ir kitų grupių
veiklą ir taip prisidėti prie efektyvesnio 2014–2020 metų ES fondų investicijų panaudojimo.
6. Numatytos konkrečios Veiksmų programos priemonės, kurias įgyvendinant bus
finansuojamos įvairios NVO iniciatyvos, NVO atstovų kompetencijų tobulinimas, organizuojami
mokymai ir kt. NVO yra įtraukiamos į projektų įgyvendinimą kaip projektų partneriai, paslaugų
teikėjai ar yra tiesioginiai naudos gavėjai (lentelė „Veiksmų programos prioritetai ir konkretūs
uždaviniai, kuriuos įgyvendinant numatytas NVO dalyvavimas“ pridedama).

Partnerystė 2015 metais įgyvendinant Veiksmų programą
Stebėsenos komitetas

2015 metais įvyko 10 Stebėsenos komiteto posėdžių, kuriuose buvo svarstomi aktualūs
Veiksmų programos įgyvendinimo klausimai, susiję su ministerijų teikiamais pasiūlymais dėl
projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo. Stebėsenos komiteto veikloje aktyviai
dalyvauja ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO, kurie daro įtaką siūlomiems sprendimams.
Vienus aktyviausių partnerių Stebėsenos komiteto veikloje galima būtų įvardyti Nacionalinio
skurdo mažinimo tinklo atstovus, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos atstovus ir NVO
vaikams konfederacijos atstovus. Stebėsenos komiteto sudėtis ir posėdžių protokolai yra viešai
skelbiami interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt.
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VKG

2015 metais įvyko 3 VKG posėdžiai. VKG posėdžiuose tarpinės institucijos, pasitelkdamos į
pagalbą ekonominius, socialinius partnerius ir NVO, pristato atliekamų ES investicijų vertinimų
rezultatus ir juos aptaria, teikia pastabas dėl vertinimų ataskaitų.
HPDG

2015 metais įvyko 3 HPDG posėdžiai. HPDG veikloje dalyvaujantys partneriai atstovauja
visoms institucijoms, numatytoms ES reglamentuose, t. y. kompetentingos valdžios institucijos,
ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO. Posėdžių metu buvo aptariamas horizontaliųjų principų
taikymas sektorinėse ES fondų lėšomis finansuojamose srityse. Nagrinėti ekspertų pasiūlymai, kaip
galima darnaus vystymosi, moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo principus pritaikyti rengiant
PFSA. Diskusijų metu aptarti žalieji pirkimai, aplinkosauginių reikalavimų įtraukimas į PFSA,
universalaus dizaino principai, Statybos techninių reikalavimų reglamente STR 2.03.01:2001.
„Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ nustatytų reikalavimų
perkėlimas į PFSA, nediskriminuojantis viešinimas. Pabrėžta, kad įgyvendinant horizontaliuosius
principus labai svarbus bendradarbiavimas su ekonominiais, socialiniais partneriais ir NVO.
Diskusijų metu ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO aktyviai dalyvauja teikdami pasiūlymus:
kaip horizontalieji principai įgyvendinant projektus gali būti taikomi praktiškai, kaip galima
įvertinti, ar horizontalieji principai buvo taikomi. HPDG ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO
dažniausiai teikia savo nuomonę universalaus dizaino ir nediskriminavimo klausimais.
Renginiai regionuose

2015 metais suorganizuota 17 renginių šiuose regionuose: Radviliškyje, Akmenėje, Visagine,
Šiauliuose, Joniškyje, Rokiškyje, Skuode, Neringoje, Mažeikiuose, Raseiniuose, Zarasuose,
Plungėje, Pakruojyje, Širvintose, Šilutėje, Biržuose, Vilniuje. ES investicijų galimybės pristatytos
vietos bendruomenei, galimiems pareiškėjams, vietos savivaldybėms ir jų institucijoms, verslo
atstovams. Organizuojamų renginių tikslas – informuoti gyventojus apie jų rajone ar regione jau
įgyvendintus 2007–2013 m. ES finansuotus projektus, jų naudą ir reikalingumą regionui,
bendruomenėms, gyventojams bei kurti abipusio bendradarbiavimo santykius su rajonų ir regionų
bendruomenėmis, ugdyti jų domėjimąsi ES parama, užtikrinti efektyvų grįžtamąjį ryšį. Taip pat
renginių metu buvo pateikiama naujausia informacija apie 2014–2020 m. ES fondų investicijų
Lietuvoje laikotarpį, projektų vykdytojai skatinti dalytis patirtimi. Į komunikacijos procesus
renginių metu įtraukiami projektų vykdytojai, kurie pasakoja sėkmės istorijas apie jau įgyvendintus
projektus ir tolesnes perspektyvas. Ne mažiau svarbus dėmesys skiriamas ekonominių, socialinių
partnerių ir NVO įtraukimui į komunikacijos procesus bei asmenų grupėms, gavusioms tiesioginę
naudą projekto vykdymo metu ar po projekto. Į renginių komunikacijos procesą įtraukiami ir
žiniasklaidos atstovai, kuriuos pasitelkiant aktualinamas ES fondų pasiekiamumas ir užtikrinamas
dalyvių skaičius organizuojamuose renginiuose, paskleidžiama informacija likusioms
suinteresuotoms tikslinėms grupėms, kurios tiesiogiai nedalyvauja renginiuose, bet turi poreikį
gauti informaciją apie tai. Tokio pobūdžio renginiuose 2015 metais dalyvavo 1079 dalyviai.
Konferencijos

2015 metais Finansų ministerijos iniciatyva įvyko 3 konferencijos, kuriose dalyvavo daugiau
kaip 200 atstovų iš valstybės institucijų, ekonominių, socialinių partnerių ir NVO:
1. 2015 m. kovo 18 d. buvo suorganizuota konferencija „Žmogiškųjų išteklių plėtra
Lietuvoje: kokį poveikį turėjo ES fondų investicijos?“, kurioje dalyvavo platus suinteresuotų
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institucijų ratas (beveik 70 dalyvių iš Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, ekonominiai,
socialiniai partneriai ir NVO, kiti atstovai).
2. 2015 m. balandžio 14 d. buvo suorganizuota konferencija „Proveržio belaukiant: kada
kiekybė virs kokybe, augimu ir struktūriniais pokyčiais?“, kurioje įvyko mokslininkų ir verslo
atstovų diskusija.
3. 2015 m. gegužės 20–21 d. buvo surengta 6-oji tarptautinė vertinimo konferencija Lietuvoje
,,Vertinimo rezultatai sprendimams priimti: nauda, iššūkiai ir pavyzdžiai“. Konferencija vyko
Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose. Konferencijoje iš viso dalyvavo 165 dalyviai iš 20 valstybių
(30 pranešėjų ir diskusijos vedėjų, iš kurių 24 – iš užsienio valstybių). Daugiau kaip 100 dalyvių
buvo iš įvairių suinteresuotų Lietuvos institucijų: ekonominių, socialinių partnerių ir NVO.
Diskusijos

2015 metais Finansų ministerijos iniciatyva, siekiant efektyviai įgyvendinti 2014–2020 m. ES
investicijas, buvo suorganizuotos 5 diskusijos kūrybinių industrijų, sveikatos, energetikos ir
komunikacijos klausimais, kuriose dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių. Ypač aktyvūs diskusijose
buvo ekonominiai partneriai ir NVO:
1. 2015 m. vasario 17 d. Vilniuje Finansų ministerija kartu su ŪM vedė diskusiją „ES
investicijos į kūrybines ir kultūrines industrijas: pamokos ir galimybės“. Diskusijoje dalyvavo
galimi pareiškėjai, partneriai – ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO bei ES investicijas
administruojančios institucijos.
2. 2015 m. vasario 24 d. Vilniuje Finansų ministerija suorganizavo diskusiją „ES investicijos
sveikatos srityje 2014–2020 m.: nuo sveikų produktų iki inovatyvių gydymo metodų“. Diskusijoje
dalyvavo galimi pareiškėjai, partneriai – ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO bei ES
investicijas administruojančios institucijos.
3. 2015 m. kovo 5 d. Vilniuje Finansų ministerija vedė diskusiją „ES investicijos į energijos
vartojimo efektyvumą. Naujos galimybės 2014–2020 m.“. Diskusijoje dalyvavo galimi pareiškėjai,
partneriai – ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO bei ES investicijas administruojančios
institucijos.
4. 2015 m. birželio 19 d. Vilniuje Finansų ministerija surengė diskusiją „Viešųjų pastatų
renovacija: Energijos taupymo paslaugų teikėjo modelio pritaikymas“. Diskusijoje dalyvavo galimi
pareiškėjai, partneriai – ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO bei ES investicijas
administruojančios institucijos.
5. 2015 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje Finansų ministerija suorganizavo diskusiją „Diskusija
„Geros komunikacijos kampanijos link: kaip viešajam sektoriui tai įgyvendinti?“. Diskusijoje
dalyvavo ekonominiai, socialiniai partneriai ir NVO bei ES investicijas administruojančios
institucijos.
Taip pat Finansų ministerija 2015 metais organizavo atskirus 2 renginius-diskusijas NVO,
kurios save laiko pažeidžiama ir mažiausiai kvalifikuota partnerių grupe, ir valdžios institucijoms,
kaip naujai atrasti bendradarbiavimo galimybes ir užmegzti dialogą:
1. 2015 m. birželio 16 d. vyko pasitarimas-diskusija „Nevyriausybinių organizacijų lūkesčiai
ir galimybės, panaudojant ES fondų investicijas“. Renginio tikslas – aptarti NVO dalyvavimo ir
bendradarbiavimo lūkesčius ir galimybes, panaudojant 2014–2020 metų ES fondų investicijas, taip
pat pagerinti bendradarbiavimą su NVO. Diskusijoje dalyvavo 38 NVO atstovai ir 18 valstybinių
institucijų atstovų, iš viso – 56 dalyviai. Įvykusios diskusijos metu iškilo vienas svarbiausių
klausimų – partnerių atrinkimo skaidrumas ir nuoseklus įtraukimas į ministerijoms pavestų
konkrečių priemonių planavimą ir įgyvendinimą. Kitas svarbus akcentas – NVO gebėjimų
stiprinimas. NVO ne visada gali įsigilinti į teisės aktus, teikti pagrįstas savo pozicijas. Trūksta ne tik
kompetencijos, bet ir laiko bei lėšų. Finansų ministerija diskusijos pabaigoje numatė, tęsiant
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konstruktyvų dialogą tarp visų suinteresuotų šalių, dar kartą susitikti ir aptarti pažangą planuojant
konkrečias priemones bei plėtojant bendradarbiavimą su NVO. Susitikimas įvyko 2015 m. spalio 27
d.
2. 2015 m. spalio 27 d. įvyko antrasis šiais metais NVO ir valdžios institucijų pasitarimasdiskusija „Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo įgyvendinant 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“. Renginio tikslas – pristatyti svarbiausius NVO
plėtros politikos įgyvendinimo aspektus ir aptarti NVO įsitraukimo pažangą administruojant
Veiksmų programą. Šiame renginyje dalyvavo 32 NVO (daugiausia skėtinių) atstovai ir 26
valstybinių institucijų atstovai, iš viso – 58 dalyviai. Diskusijos metu, dalyviams kryptingai
pasiskirsčius pagal dominančias temas, buvo aptartos pagrindinės sritys, kuriose NVO mato savo
indėlį valdant ES fondų investicijas, ir numatytos tolesnės diskusijos pagal sritis atskirose
ministerijose sprendžiant klausimus, susijusius su konkrečiomis ministerijų įgyvendinamomis
priemonėmis. Šio renginio metu buvo sutarta pratęsti diskusijas su tomis ministerijomis, kurių
kompetencijai priklausančius klausimus NVO įvardijo kaip probleminius. Finansų ministerija ėmėsi
šių susitikimų koordinatoriaus vaidmens. Susitikimai vyko 2015 metais ir bus tęsiami 2016 metais.
Susitikimai ministerijose su partnerių institucijomis

Po 2015 m. spalio 27 d. pasitarimo-diskusijos įvyko šie susitikimai:
Eil.
Nr.
1

Data

Susitikimas

Rezultatai

201511-06

• Finansų
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201511-24

Finansų ministerijos ir NVO
Avilio atstovų susitikimas dėl
socialinio verslo požymių, dėl su
socialiniu
verslu
susijusių
dėl
priemonių,
dokumentų,
tinkančių socialiniam verslui, dėl
kreipimosi į EK dėl pajamų
grąžinimo išimčių
SAM ir NVO susitikimas SAM
priemonių įgyvendinimui aptarti

ministerija pažadėjo išnagrinėti
situaciją dėl pajamų ir pasitarti šiuo klausimu su
EK.
• NVO Avilys įsipareigojo nustatyti socialinio
verslo
kriterijus.
Atitinkamai
Finansų
ministerija, remdamasi kriterijais, galėtų
įvertinti, kokie investiciniai prioritetai aktualūs.
Susitarimas:
• Į atitinkamus projektų priežiūros komitetus
stebėtojų teisėmis įtraukti ekonominius,
socialinius partnerius ir NVO , kurie
koordinuotų SAM patvirtintų ES struktūrinių
fondų investicijų prioritetų, nustatytų veiksmų
planuose, numatytų tikslų, uždavinių ir
priemonių įgyvendinimą, vykdytų numatytų
rezultatų ir rodiklių įgyvendinimo vertinimą ir
stebėseną, užtikrintų projektų tęstinumą, teiktų
SAM vadovybei pasiūlymus dėl įgyvendinamų
projektų pakeitimų, tvirtintų rezultatų ir rodiklių
pasiekimo ataskaitas.
• Bus vykdomos viešos konsultacijos su
visuomene.
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201512-04

ŠMM ir NVO susitikimas dėl Susitarimas:
ŠMM priemonių pristatymo ir
aptarimo
• Iki 2016 m. sausio vidurio NVO atstovai
atsiunčia ŠMM sąrašą sričių, kurios NVO
domina labiausiai (pvz., neformalus švietimas ir
7

kt.).
• Gavusi informaciją apie NVO dominančias
sritis, ŠMM organizuoja susitikimą su NVO,
kuriame pristatys numatytą politiką NVO
išskirtose srityse (kokį indėlį formuojant politiką
turi ES investicijos, NVO galimas indėlis ar
pagalba), atsakys į NVO rūpimus klausimus ir
aptars NVO siūlomus problemų sprendimus.
• Aptarus
atitinkamus
sektorius,
bus
organizuojamas pasitarimas dėl ES investicijų
lėšomis įgyvendinamų priemonių kokybės,
galbūt iš naujo tikslinamos priemonės.

Kaip parodė minėtos diskusijos, administruojant ES fondų investicijas dalyvaujančios
institucijos gana skirtingai vertina partnerystės principo įgyvendinimą. Kai kurios institucijos
partneriais nepasitiki ir mano, kad jų dalyvavimas negali duoti naudos, kad ES investicijos būtų
naudojamos veiksmingiau. Toliau pateikiami apklausos rezultatai atskleidžia ministerijų požiūrį ir
praktiką partnerystės srityje.

Apklausos
2015 m. rugsėjį Finansų ministerija, siekdama išsiaiškinti, kaip ministerijos įtraukia partnerius
į Veiksmų programos priemonių planavimą, atliko ministerijų apklausą, kurios rezultatai
pateikiami:
1. Su daugiausia ekonominių, socialinių partnerių ir NVO dirba ŠMM, SADM, VRM ir EM.
Partnerių, bendradarbiaujančių Veiksmų programos ir
priemonių dokumentų rengimo etape, skaičius
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Partnerių skaičius 6

31 49 31 18 46 102 7
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2. Su partneriais bendradarbiaujama įvairiomis formomis, dažniausiai įvairios organizacijos
komentuoja viešai skelbiamus PFSA, vyksta visuomenės supažindinimas su priemonėmis
(aktyviausiai tai atlieka ŪM ir AM), organizuojamos darbo grupės, diskusijos.
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3. Įgyvendinant prioritetus NVO gali dalyvauti kaip pareiškėjai, partneriai, naudos gavėjai,
paslaugų teikėjai.
Lėšos, skirtos priemonėms, kurias
įgyvendinant gali dalyvauti NVO, mln.
Eur
(Iš viso 472,57 mln. Eur)

NVO dalyvauja įgyvendinant
šias priemones (pagal skaičių)
Neskirtos
NVO
81%

SADM
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SAM
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VRM
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FM
VRM ŠMM SAM SADM 0,4%
5% 3% 4%
7%

FM
1,18

ŠMM
26

2015 m. spalį Finansų ministerija, atsižvelgdama į organizuojamose diskusijose iškeltas
partnerystės principo taikymo problemas, siekdama tobulinti šį procesą ir kelti partnerių
kompetenciją, atliko anoniminę mokymų poreikio apklausą. Apklausos rezultatai buvo išsiųsti
Stebėsenos komiteto veikloje dalyvaujantiems ekonominiams, socialiniams partneriams ir NVO,
taip pat Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centrui ir Lietuvos žmogaus teisių
asociacijai. Apklausos rezultatais buvo paprašyta
pasidalyti su kitomis NVO. Apklausa vyko 1
savaitę. Iš viso apklausoje dalyvavo 216
respondentų, kurie atsakė į 9 mišraus pobūdžio
klausimus.
Siekiant
išsiaiškinti
patirtį
ir
suinteresuotumą, pirmiausia respondentai buvo
paprašyti įvardyti savo patirtį ES fondų investicijų
panaudojimo srityje. 115 respondentų (53,2 %)
atsakė, kad įgyvendino daugiau negu vieną
projektą – tai rodo, kad dauguma respondentų yra
projektų vykdytojai. 56 respondentai (25,9 %)
neįgyvendino nė vieno projekto, 40 respondentų
(18,5 %) įgyvendino tik vieną projektą.
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Siekiant stiprinti gebėjimus mokymus
organizuoti
aktyvioms
ir
pilietiškoms
organizacijoms,
kurios
yra
suinteresuotos
bendradarbiauti su valstybės institucijomis, svarbu
išsiaiškinti jų dabartinį aktyvumą formuojant ES
investicijų politiką. Iš 216 respondentų 209 atsakė
(96,7 %), kad dažnai arba bent kartais
bendradarbiauja su valstybinėmis institucijomis
(veikia darbo grupėse, dalyvauja viešose
diskusijose ir pan.) ir tik 6 respondentai (2,8 %)
pažymėjo, kad su valstybinėmis institucijomis nebendradarbiauja.
Dauguma organizacijų atstovų – 103
respondentai (47,7 %), dalyvavę apklausoje, – yra
labai mažų įstaigų atstovai, kurių pajamos per
metus nesiekia 10 000 Eur. Taip pat 31
respondentas (14,4 %) komentaruose pabrėžė, kad
yra iš ne pelno siekiančios įstaigos arba jo
atstovaujamos įstaigos pajamos yra taip pat iki 10
000 Eur. 44 respondentai (20,4 %) paminėjo, kad
jų pajamos per metus yra iki 100 000 Eur. 38
respondentai (18,6 %) pažymėjo, kad jų pajamos
viršija 100 000 Eur.
Atliekant apklausą buvo svarbu nustatyti
galimas mokymų temas, t. y. labiausiai rūpimus ES
investicijų panaudojimo, įgyvendinant Veiksmų
programą, etapus. 107 respondentai (49,5 %)
atsakė, kad juos domina visi etapai. 71
respondentą (32,9 %) domina ES
investicijų
veiksmų
programos
įgyvendinimas, 29 respondentai (13,4
%) mano, kad jiems aktualiausia būtų
prisidėti planuojant investicijas, o
vertinimo etapas įdomus tik 8
respondentams (3,7 %). Įdomu yra tai,
kad nė vienas respondentas neišskyrė
stebėsenos etapo ir dalyvavimo
Stebėsenos komiteto veikloje kaip
labiausiai dominančio etapo.
Šiuo
metu
respondentams
aktualiausios šios mokymų sritys:
1. Įtraukties didinimas ir kova
su skurdu (137 respondentai – 63,4 %).
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2. Socialinis verslumas (134 respondentai – 62%).
3. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas (112 respondentų – 51,9 %).
4. Kokybiškas užimtumas ir dalyvavimas darbo rinkoje (105 respondentai – 48,6 %).
5. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas (103 respondentai –
47,7 %).
6. Strateginis planavimas ir projektų valdymas (83 respondentai – 38,4 %).
7. Informacinės visuomenės skatinimas (52 respondentai – 24,1 %).
8. Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas (51 respondentas – 23,6
%).
9. Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos (49
respondentai – 22,7 %).
10. Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas (39 respondentai – 18,1 %).
11. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas (26 respondentai – 12
%).
12. Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra (22 respondentai – 10,2
%).

Dauguma respondentų tvirtina, kad
ES investicijų srityje labiausiai norėtų
įgyti projektų rengimo ir įgyvendinimo
žinių (93 respondentai – 43,1 %), gan
aktualūs būtų klausimai, susiję su
partnerystės tarp ekonominių, socialinių
partnerių ir NVO bei valdžios institucijų
galimybėmis ir nauda (59 respondentai –
27,3 %), taip pat aktualios būtų ir 5
klausime paminėtų sričių naujovės,
reglamentavimas ir kt. (57 respondentai
– 26,4 %).
Anoniminėje apklausoje buvo
pateikiama ir keletas atvirų klausimų
apie
respondentų
susiduriamas
problemas įvairiais investicijų valdymo
etapais. Buvo gauta nemažai pastabų, kurios rodo, kad daugiausia problemų formuojant politinę
darbotvarkę sudaro nekokybiškas bendradarbiavimas tiek tarp valstybės institucijų tarpusavyje, tiek
su ekonominiais, socialiniais partneriais ir NVO. ES investicijų politikos ir jos priemonių
įgyvendinimo etape daugiausia problemų sukelia nauji reikalavimai ir sudėtinga finansavimo
schema, daug dokumentacijos, taip pat išlieka daug nekokybiško bendradarbiavimo. Stebėsenos
etape daugiausia problemų išryškėjo dėl procesų formalumo ir rezultatų neadekvatumo bei
nepakankamo viešinimo.
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Iššūkiai ir tobulinimo kryptys
Partnerystė – nuolat tobulinamas procesas, kuriame turi būti aktyvūs visi jos dalyviai. Finansų
ministerija, aktyviai įgyvendindama partnerystės principą, 2016 metais įvardija tokias partnerystės
principo taikymo tobulinimo kryptis:
1. Skatinti aktyvų ministerijų įsitraukimą įgyvendinant partnerystės principą.
2. Skatinti konstruktyvų ekonominių, socialinių partnerių ir NVO bendradarbiavimą su už
ES struktūrinių fondų administravimą atsakingomis institucijomis.
Finansų ministerija 2016 metais planuoja toliau plėtoti partnerystės principo įgyvendinimą:
organizuoti susitikimus su įvairiais partneriais, patikslinti Partnerystės įgyvendinimo gaires, kelti
partnerių kompetenciją ir organizuoti partnerystės principo įgyvendinimo vertinimą. Išanalizavusi
2015 metų veiklą, Finansų ministerija sudarė veiksmų planą, padėsiantį sustiprinti partnerystės
principo taikymą įgyvendinant Veiksmų programą.

Sau ir kitiems linkime atviro ir nuoširdaus bendradarbiavimo visose srityse!
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