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Posėdžio pirmininkas – Paulius Baniūnas, Finansų ministerijos Investicijų departamento
direktorius, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau –
veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko pavaduotojas.
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
2.
Pristatymas dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo naudojimo.
3.
Pristatymas „Jaunimo užimtumo iniciatyvos projektų įgyvendinimo rezultatai. Galutinė
vertinimo ataskaita“.
4.
Metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos už 2018 m. pristatymas (tame tarpe
finansinių priemonių ir didelės apimties projektų įgyvendinimas bei atliktų vertinimų
apžvalga).
5.
Didelės apimties projektų įgyvendinimo pristatymas. Pasiūlymas keisti veiksmų programos
3 priedą „Didelės apimties projektų sąrašas“.
6.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
7.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
8.
Kiti klausimai.
SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkas pristatė posėdžio darbotvarkę.
Diskusijoje pasisakė E. Dranseikaitė, M. Bugelli, P. Baniūnas. Europos Komisijos (toliau –
EK) atstovė E. Dranseikaitė pristatė naują EK Regionų ir miestų plėtros Generalinio direktorato
kolegą M. Bugelli, kuris bus atsakingas už 2014–2020 m. veiksmų programos koordinavimą.
Informavo, kad ji pati nuo šiol pagrindinę savo darbo laiko dalį skirs deryboms su Lietuva dėl naujos
finansinės perspektyvos. M Bugelli džiaugėsi, kad jau spėjo susipažinti su kai kuriais naujaisiais
kolegomis. Pažymėjo, jog tikisi sklandaus bendradarbiavimo.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/02/13.
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2. Pristatymas dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo naudojimo.
Europos Komisijos atstovas K. Rekerta pristatė supaprastintą išlaidų apmokėjimą. Priminė, kad
ES investicijų fonduose yra naudojamas supaprastintų kaštų taikymas. Informavo, kad nemaža dalis
ES šalių gana aktyviai taiko supaprastinto išlaidų apmokėjimo metodą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/02/21 iki 00/18/33.
3. Pristatymas „Jaunimo užimtumo iniciatyvos projektų įgyvendinimo rezultatai. Galutinė
vertinimo ataskaita“.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas A. Bytautas trumpai pristatė Jaunimo
užimtumo iniciatyvos (toliau – JUI) įgyvendinimo rezultatus. BGI Consulting tyrimų grupės vadovė A.
Švedkauskienė pristatė JUI projektų įgyvendinimo vertinimo rezultatus.
Diskusijoje pasisakė D. Šlionskienė, A. Bytautas, K. Jankauskas, B. Baniūnas, A.
Švedkauskienė, K. Rekerta, A. Radikaitė.
EK atstovas K. Rekerta pažymėjo, kad priemonės įgyvendinimas prasidėjo sunkiai ir lėtai,
kadangi buvo taikomas naujas požiūris ir intervencijų logika. Nepaisant to, įgyvendinus priemonę
pasiekti pokyčiai rodo, jog jis buvo ir reikalingas, ir vertingas. Siekiant kuo didesnio efekto, įgytą
patirtį būtų naudinga taikyti plačiau, ne tik jaunimo grupei. Pažymėjo, kad ekonominė situacija
Lietuvoje nuo intervencijų planavimo pradžios ir sprendimo priėmimo iki įgyvendinimo iš esmės
pasikeitė. Europiniu lygiu pratęsus JUI įgyvendinimą, Lietuva nebepateko į šalių narių, kurios galėjo
pasinaudoti pratęsta iniciatyva, ratą, tačiau iniciatyvos tęstinumui užtikrinti skirtos lėšos galės būti
nukreiptos į šiame vertinime identifikuotas pasiteisinusias sritis. Pažymėjo, kad informacija iš SODRA
duomenų bazės, leidžianti susipažinti su tikrais įrašais darbo istorijose, yra labai vertinga. Paskatino
Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją tinkamai pasinaudoti šio vertinimo rezultatais, siekiant ateityje
planuoti dar kokybiškesnes intervencijas. Pabrėžė, kad jaunimo grupė yra prioritetinė, todėl labai
svarbu užtikrinti veiklų tęstinumą.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/18/49 iki 01/14/50.
4. Metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitos (kartu su didelės apimties
projektų, finansinių priemonių įgyvendinimu, atliktų vertinimų apžvalga) už 2018 m.
pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė V. Žukauskaitė pristatė Metinės veiksmų programos įgyvendinimo
ataskaitos už 2018 m. projektą (kartu su didelės apimties projektų, finansinių priemonių įgyvendinimu
bei atliktų vertinimų apžvalga 2018 m.).
Diskusijoje pasisakė M. Bugelli, K. Rekerta, A. Dragūnas, P. Baniūnas, K. Jankauskas, E.
Regelskis.
EK atstovas M. Bugelli informavo, kad į prieš posėdį el. paštu pateiktus EK pateiktus
pastebėjimus atsakymas yra gautas, tik jis dar turės būti detaliai įvertintas. Pažymėjo, kad visos įdėtos
pastangos yra labai svarbios, siekiant, kad oficialiai pateikta Metinė veiksmų programos įgyvendinimo
ataskaita būtų korektiška. Taip pat pažymėjo, kad labai svarbus aspektas – veiklos rezultatų peržiūros
rodiklių iki 2018 m. pabaigos pasiekimo įvertinimas. Informavo, kad lauks ataskaitos pateikimo per
Bendrąją pasidalijamojo fondo valdymo sistemą (SFC2014).
EK atstovas K. Rekerta informavo, kad ataskaita su EK atstovais el. paštu buvo derinta du
kartus. Po pirmo pateikimo EK atstovai buvo pateikę pastebėjimų dėl rastų trūkumų. Ministerijos
galutinių duomenų suvedimas į SFC2014 vertintinas gerai ir labai gerai. Atkreipė dėmesį, kad kai
kurių rodiklių galutinės reikšmės yra viršytos ne po keletą, o kur kas daugiau kartų. Atsižvelgdamas į
tai, paskatino peržiūrėti rodiklių reikšmių pasiekimus ir įvertinti jų korektiškumą.
Nutarta bendru sutarimu pritarti Metinės veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitai už 2018
m. (kartu su didelės apimties projektų, finansinių priemonių įgyvendinimu bei atliktų vertinimų
apžvalga 2018 m.).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 01/15/07 iki 02/02/41.
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5. Pasiūlymas keisti veiksmų programos 3 priedą „Didelės apimties projektų sąrašas“.
Finansų ministerijos atstovė A. Damašiūtė pristatė didelės apimties projektų įgyvendinimą bei
pasiūlymą keisti didelės apimties projektų sąrašą.
Diskusijoje pasisakė E. Dranseikaitė, M. Bugelli, A. Damašiūtė, S. Kerza.
EK atstovė E. Dranseikaitė pažymėjo, kad didelės apimties projektų sąrašo keitimas
nereikalauja EK sprendimo, todėl pasiūlė jį teikti atskirai nuo veiksmų programos keitimo.
EK atstovas M. Bugelli informavo, kad vakar dalyvavo dviejų didelės apimties projektų
vizituose ir padėkojo už galimybę su jais susipažinti iš esmės bei už produktyvų susitikimą. Kaip buvo
pristatyta, įgyvendinant didelės apimties projektus yra pasiekta pažanga, bet yra ir vėlavimų. Šie
vėlavimai didelio susirūpinimo nekelia, nes jie susiję su perkėlimais veiklos tvarkaraštyje ir atitinka
nustatytus įgyvendinimo pabaigos terminus. Išreiškė susirūpinimą dėl kompleksinio projekto
„Geležinkelių ruožų Kaišiadorys–Radviliškis ir Radviliškis–Klaipėda elektrifikavimas“, kurio vertė
daugiau nei 330 mln. eurų. Informavo, kad posėdžio išvakarėse buvo gautas detalus šio projekto
veiksmų planas, kuriame informuojama kaip bus užtikrinama, kad projektas atitiktų nustatytus
terminus, kurie yra gana trumpi. Pažymėjo, kad EK iš savo pusės jo įgyvendinimo stebėsenai skirs
ypatingą dėmesį. Taip pat informavo, kad JASPERS atstovai dėl atostogų negalėjo dalyvauti vakar
dienos susitikime, tačiau 2019 m. birželio 28 d. planuojamas susitikimas, kurio metu šis projektas bus
detaliai vertinamas ir tęsiamos techninės diskusijos. Siekiant išvengti galimų problemų projekto
įgyvendinimo pabaigoje, bus vertinamos ne tik lėšos, bet pagrindinė strategija. Informavo, kad
vėlesniuose įgyvendinimo etapuose dalyvaus EK Miestų ir regioninės plėtros Generalinio direktorato
Uždarymo ir didelės apimties projektų įgyvendinimo skyrius, kuris ypatingą dėmesį teikia savalaikiam
tokių projektų įgyvendinimui.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui keisti Veiksmų programos 3 priedą „Didelės
apimties projektų sąrašas“.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/03/08 iki 02/10/33.
6. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis.
Posėdžio A dalyje svarstyta:
1) pasiūlymas dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus
naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.3.1 „Pagerinti Baltijos jūros
ir kitų paviršinių vandens telkinių būklę“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr.
Nr. 05.3.1-APVA-V-011 „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.1 „Padidinti MVĮ produktyvumą“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-838
„DIZAINAS LT“ penkių projektų atrankos kriterijų keitimo ir dviejų naikinimo,
3) pasiūlymas dėl veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir
inovacijų skatinimas“ konkretaus uždavinio 1.2.1 „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 01.2.1-LVPA-T-844 „Inoconnect“ vieno projektų atrankos
kriterijaus keitimo,
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių
potencialo didinimas“ konkretaus uždavinio 9.1.1. „Tobulinti ir koncentruoti studijų
infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų kokybės“ Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos
administruojamos priemonės Nr. 09.1.1-CPVA-V-720 „Studijų aplinkos ir infrastruktūros
koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ vieno projektų atrankos kriterijaus
keitimo.
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Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų keitimo ir
naikinimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/10/48 iki 02/11/46.
7. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
R. Armonienė pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ konkretaus uždavinio 4.2.1.
„Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 04.2.1-LVPA-K-836 „Atsinaujinantys energijos
ištekliai pramonei LT+“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo ir vieno projektų atrankos
kriterijaus nustatymo.
Diskusijoje pasisakė E. Dranseikaitė, R. Armonienė, A. Dragūnas.
EK atstovė E. Dranseikaitė atkreipė dėmesį, kad priemonės yra kuriamos tam tikriems tikslams
pasiekti. Labai svarbu, kad priemonė tuos tikslus ir atitiktų. Šiuo konkrečiu atveju, yra siekiama
energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių pajėgumų rodiklių. Atsižvelgiant į tai,
svarbiausia ne įmonės dydis ar jos lokacija, o kad esamomis investicijomis būtų pasiekti kuo didesni
sutaupymai arba atsinaujinančios energetikos pajėgumai. Šis kriterijus turėtų būti pirminis. Visi kiti
kriterijai galioja, kai kitos priemonės yra lygios. Jei norima paremti konkurencingumą už Vilniaus ar
Kauno ribų, tam turėtų būti numatytas antrinis kriterijus, kuris nustatytų įmonių prioriteto eilę. Siūlomi
kriterijai prioritetus dėlioja atvirkščiai: svarbiausia maža arba vidutinė įmonė ne Vilniuje ar Kaune, jos
konkurencingumas, o energetiniai sutaupymai – papildomas teigiamas aspektas. Paprašė patikinti, kad
su likusiomis investicijomis (2,5 mln. eurų) ir papildomai įvestais apribojimais bus pasiekta nustatyta
rodiklio reikšmė.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 02/12/11 iki 02/19/57.
8. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkas informavo, kad kitas Komiteto posėdis bus išvažiuojamasis ir jis
planuojamas 2019 m. rugsėjo 12 d. Taip pat 2019 m. liepos 19 d. įvyks specialusis Stebėsenos
komiteto posėdis dėl 2021–2027 m. finansavimo laikotarpio. Atkreipė dėmesį, kad interneto svetainė
www.esinvesticijos.lt yra papildyta nauja skiltimi „Pasirengimas 2021–2027“, kurioje periodiškai bus
skelbiama ir atnaujinama visa aktuali naujos finansinės perspektyvos informacija.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos prieinamos adresu:
(www.esinvesticijos.lt/uploads/main/documents/files/SK_AI/SK_20190621.mp3)
PRIDEDAMA:
1. 1 priedas prie Komiteto 2019 m. birželio 21 d. posėdžio protokolinio sprendimo Nr. 44P-6
(42), 4 lapai.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2019 m. birželio 21 d. posėdžio dalyvių sąrašas, 7 lapai.
Paulius Baniūnas

Sekretoriato vadovas
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