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6709,3 mln. 

EUR 
(3 fondai 1 veiksmų 

programoje) 

 
 

6775,5 mln. 

EUR 
(3 fondai 4 veiksmų 

programose) 

 

1. Žmogiškųjų išteklių 

plėtros veiksmų 

programa (ESF) 

 

2. Ekonomikos augimo 

veiksmų programa 

(ESF+SaF) 

 

3. Sanglaudos skatinimo 

veiksmų programa 

(ERPF+SaF) 

 

4. Techninės paramos 

veiksmų programa 

(ESF) 

 

2007–2013 m. finansinis laikotarpis 

 

2014–2020 m. finansinis laikotarpis 

 
 

 
 

2014–2020 m. ES fondų 
investicijų veiksmų 

programa 
(ESF+ERPF+SaF) 

Atskirai 77,2 mln. eurų skirti Europos pagalbos 

labiausiai skurstantiems asmenims fondui 



ES fondų investicijų prioritetų pokytis 
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2014-2020 m. laikotarpiu 

Pagrindinės ES fondų invetavimo sritys Pokytis

          Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos 2,50%

          Informacinė visuomenė (IT) 0,1%

          Smulkaus ir vidutinio verslo konkurencingumas * 3,2%

          Energijos efektyvumas ir atsinaujinantys ištekliai energijai (mažai CO2 išmetanti ekonomika) 7,30%

          Transporto sektorius (keliai, geležinkeliai, oro uostai ir kt.) -8,30%

          Aplinkos sektorius (vandens tiekimas, nuotekos, atliekų tvarkymas ir kt.) -4,20%

          Energetikos sektorius (elektros ir dujų jungtys) 1,20%

          Užimtumas ir socialinė įtrauktis (Europos socailinis fondas) 1,40%

Europos socialinis fondas (kurio lėšomis finansuojami žmogiškieji ištekliai: užimtumas, socialinė įtrauktis, 

mokymasis visą gyvenimą, administraciniai gebėjimai ir pan.) 1,60%

* Vertinant su 2007-2013 m. lėšomis skiriamomis finansinėmis priemonėmis



ES fondų investicijų išankstinės sąlygos 
(bendrojo reglamento 19 str., XI priedas)   

 

Tikslas – nustatyti reguliacinio pobūdžio reikalavimus, kad būtų išvengta 
neefektyvaus ES fondų investavimo į tuos sektorius/sritis, kurie nėra 
pasirengę reikiamų strateginių ar plėtros dokumentų ir programų. 

 

Bendrosios ex ante sąlygos (7, iš kurių įgyvendinta 6). 
 

Teminės ex ante sąlygos (Lietuvai taikomos 24, iš kurių 

įgyvendinta 15): 
 mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų srityje; 
 informacinių ir ryšių technologijų srityje; 
 MVĮ konkurencingumo skatinimo srityje; 
 Energijos efektyvumo skatinimo srityje; 
 aplinkos apsaugos ir tausaus išteklių naudojimo srityje; 
 transporto (įskaitant regioninį ir vietos viešąjį transportą) srityje; 
 tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimo ir darbo jėgos judumo srityje; 
 socialinės įtraukties skatinimo, kovos su skurdu mažinimo srityje. 

 



ES fondų lėšų investavimo formos 

• Finansinės priemonės: 

– paskolos 

– garantijos (individualios, portfelinės) 

– rizikos kapitalo priemonės 

• Subsidija: 

– grąžinamoji subsidija 

– negrąžinamoji subsidija 

• Kitos finansavimo formos (palūkanų kompensavimas ir pan.) 



Kaip su ribotais ištekliais pasiekti daugiau rezultatų 

 TĘSTINUMAS – sukuriami ilgalaikiai finansavimo instrumentai, 

nepriklausomi nuo ES lėšų ateityje 

 PAKARTOTINIS PANAUDOJIMAS – grįžusios lėšos suteikia galimybę 

finansuoti daugiau projektų 

 PRITRAUKIAMOS PRIVAČIOS LĖŠOS 

 Investicijų MULTIPLIKATORIUS – 3-6 kartai 

LAIKOTARPIS 
Skirta  

ES struktūrinių fondų 
Iš jų skirta FINANSINIAMS 

INSTRUMENTAMS 

2007 – 2013 6 775,5 mln. EUR 
427 mln. EUR  

524 mln. EUR privačių lėšų 
(JEREMIE+JESSICA) 

2014 – 2020 6 709,3 mln. EUR 
427 mln. EUR  

+ ? 

2021– 2027 ? 
427 mln. EUR  

+ ? + ? 



Vykdomi ex-ante finansinių priemonių vertinimai 

EIB pilotinė Jessica   
vertinimo galimybių studija 
2014–2020  

Pateikta EK 2014 m. gegužės 
mėn. 

Viešosios 
infrastruktūros ex ante 
vertinimas 

Planuojama baigti:  
2014 12 31 
Identifikuotas rinkos trūkumas: 
~8 450 mln. EUR 

Energinio efektyvumo 
ex ante vertinimas 

Planuojama baigti: 
2014 11 01 
Identifikuotas rinkos trūkumas: 
1 222 mln. EUR 

JESSICA 
Verslui skirtų finansinių 
priemonių 2014–2020 
ES struktūrinių fondų 
lėšomis išankstinis 
vertinimas 

Planuojama baigti: 
2014-12-15 
Identifikuotas rinkos 
trūkumas: 
~360 mln. EUR 

JEREMIE 

Energetika 
Vandentvarka 

Atliekų tvarkymas 
Švietimo ir mokslo infr. 

Socialinė infr. 
Sveikatos infr. 

Susisiekimo infr. 
Kultūros infr. 

Vidaus reikalų srities infr. 

Centrinės valdžios ir 
savivaldybių viešųjų 
pastatų renovacija 

 
Daugiabučių renovacija 

 
Gatvių apšvietimas 



Investicijų nepakankamumo mln. Lt diagrama pagal 

infrastruktūros tipus, rinką ir investicijų gyvybingumą 

 

Elektros; 285 

Šilumos; 436 

Dujų; -15 

AEI; 2059 

Vandens; 4215 

Nuotekų; 7654 

Lietaus; 1730 

Atliekų surinkimo; 97 

Atliekų  paruošimo perdirbimui; 12 

Socialinių paslaugų; -41 

Socialinio būsto; 344 

Kultūros; 1086 
Paveldo; 1722 

Bendruomeninė ir viešoji infra.; 
266 

Ikimokyklinio ugdymo; 279 

Bendrojo ugdymo; 479 
Neformalaus švietimo; 121 

Profesinio mokymo; 466 

Aukštojo mokslo; 2089 

Mokslinių tyrimų; -77 

Sveikatos; 390 

Keliai;  1.941     

Geležinkeliai;  5.940     

Oro uostai; -27     

Vandens transportas;  448     

Viešasis transportas; -424     
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užtikrinti objektyvumą planuojant investicijas 

apriboti perteklinės infrastruktūros ir/ar turto 
kūrimą 

mažinti sukurto turto išlaikymo naštą biudžetui 

finansavimą skirti pridėtinę vertę  

kuriantiems projektams 

9 

Projekto įgyvendinimo alternatyvos  

pasirinkimo vertinimas 

Alternatyvų vertinimo tikslai:  



Dėkoju už dėmesį 

www.esinvesticijos.lt 


