PRITARTA
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos Stebėsenos
komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. posėdyje
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO 2019 M. GRUODŽIO 12 D.
POSĖDŽIO PROTOKOLINIS SPRENDIMAS
2019 m. gruodžio 12 d. Nr. 44P-12 (48)
Vilnius
Posėdžio pirmininkė – Rūta Dapkutė-Stankevičienė, Finansų ministerijos Investicijų
departamento direktorė, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
(toliau – veiksmų programa) stebėsenos komiteto (toliau – Komitetas) pirmininko pavaduotoja.
Posėdžio sekretorė – Nora Martinkėnienė, Finansų ministerijos Investicijų departamento
Investicijų politikos skyriaus vyriausioji specialistė.
DARBOTVARKĖ:
1.
Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas,
2.
Naujos programos rengimo plano pristatymas,
3.
Pristatymas „Socialinės inovacijos. ES valstybių patirtis“,
4.
Vidaus reikalų ministerijos priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės nepakantumo
korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“
įgyvendinimo pristatymas,
5.
Pasiūlymo tikslinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano
2 priedą svarstymas ir tvirtinimas,
6.
2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo plano įgyvendinimo
pažangos ir vertinimo rezultatų panaudojimo pristatymas,
7.
Pasiūlymo keisti 2020–2022 m. komunikacijos planą svarstymas ir tvirtinimas,
8.
2019 m. komunikacijos plano įgyvendinimo pažangos pristatymas,
9.
Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. A dalis,
10. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis,
11. Kiti klausimai.
SVARSTYTA IR NUTARTA:
1. Pasveikinimo žodis, darbotvarkės tvirtinimas.
Posėdžio pirmininkė pristatė posėdžio darbotvarkę.
Diskusijoje pasisakė L. Sproge, R. Dapkutė-Stankevičienė.
Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/00/00 iki 00/07/35.
2. Naujos programos rengimo plano pristatymas.
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Finansų ministerijos atstovė S. Daukilaitė-Džibladzė pristatė naujo programavimo laikotarpio
eigą.
Diskusijoje pasisakė A. Dragūnas, S. Daukilaitė-Džibladzė, E. Bingelis, R. DapkutėStankevičienė, D. Šlionskienė, L. Paškevičiūtė.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/07/52 iki 00/32/27.
3. Pristatymas „Socialinės inovacijos. ES valstybių patirtis“.
Finansų ministerijos atstovė R. Dokuzlar pristatė socialinių inovacijų įrankį bei projektus.
Diskusijoje pasisakė K. Rekerta, E. Bingelis, P. Česonis, D. Šlionskienė, E. Regelskis, E.
Urbonienė, A. Pautienius, R. Dapkutė-Stankevičienė.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 00/32/41 iki 1/11/10.
4. Vidaus reikalų ministerijos priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 „Visuomenės
nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo
iniciatyvos“ įgyvendinimo pristatymas.
Vidaus reikalų ministerijos atstovė V. Verkauskienė pristatė priemonės Nr. 10.1.2-ESFA-K-917
„Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo
iniciatyvos“ įgyvendinimą.
Diskusijoje pasisakė I. Kiškis, E. Urbonienė, E. Bingelis, R. Dapkutė-Stankevičienė.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 1/11/30 iki 1/35/52.
5. Pasiūlymo tikslinti 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo
plano (toliau – Vertinimo planas) 2 priedą svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė D. Burakienė pristatė pasiūlymą keisti Vertinimo plano 2 priedą.
Diskusijoje pasisakė A. Dragūnas, O. Celova, R. Paškevičius, D. Burakienė, K. Rekerta, R.
Dapkutė-Stankevičienė.
Nutarta bendru sutarimu su išlyga1 pritarti pasiūlymui dėl Vertinimo plano 2 priedo pakeitimo.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 1/36/22 iki 1/51/36.
6. Vertinimo plano įgyvendinimo pažangos ir vertinimo rezultatų panaudojimo
pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė D. Burakienė pristatė Vertinimo plano įgyvendinimo pažangą bei
rezultatų panaudojimą.
Diskusijoje pasisakė K. Jankauskas, D. Burakienė, A. Dragūnas.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 1/51/54 iki 2/08/34.
7. Pasiūlymo keisti 2020–2022 m. komunikacijos planą svarstymas ir tvirtinimas.
Finansų ministerijos atstovė E. Petrauskaitė pristatė pasiūlymą keisti Komunikacijos planą
2020–2022 metams.
Diskusijoje pasisakė A. Dragūnas, E. Petrauskaitė, K. Rekerta, R. Dapkutė-Stankevičienė,
K. Jankauskas, R. Paškevičius.
Nutarta bendru sutarimu su išlyga2 pritarti pasiūlymui dėl Komunikacijos plano 2020–2022
metams keitimo.
1

Vertinimo plano 2 priedo keitimui pritarta su sąlyga, kad 2020 m. pradžioje priedas bus peržiūrėtas, siekiant įvertinti
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos administruojamos srities vertinimų poreikį ir atitinkamai jį papildyti, jei bus
reikalinga.
2
Komunikacijos plano 2020–2022 metams keitimui pritarta su sąlyga, kad bus papildomai įvertintas Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos komunikacijos socialinio marketingo priemonės dėl profesinio švietimo poreikis.
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Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/10/29 iki 2/21/43.
8. 2019 m. komunikacijos plano įgyvendinimo pažangos pristatymas.
Finansų ministerijos atstovė E. Petrauskaitė pristatė 2019 m. komunikacijos plano
įgyvendinimo pažangą.
Diskusijoje pasisakė R. Dapkutė-Stankevičienė, M. Bugelli.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/21/55 iki 2/33/51.
9. 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 5.4.1 „Padidinti kultūros ir
gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos
supančią aplinką“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-017
„Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių rekreacinių objektų tvarkymas“
vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
2) pasiūlymas dėl veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ konkretaus uždavinio 3.3.2 „Padidinti MVĮ investicijas į
ekoinovacijas ir kitas, efektyviai išteklius naudojančias, technologijas“ Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos administruojamos priemonės Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“ šešių
projektų atrankos kriterijų keitimo ir trijų nustatymo,
3) 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-854
„Pramonės skaitmeninimas LT“ šešių projektų atrankos kriterijų keitimo,
4) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ Susisiekimo ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir
pralaidumo didinimas“ vieno projektų atrankos kriterijaus keitimo,
5) pasiūlymas dėl veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų
infrastruktūros plėtra“ konkretaus uždavinio 6.1.1 „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo
sistemos ir transeuropinių transporto tinklų sąveiką“ Susisiekimo ministerijos administruojamos
priemonės Nr. 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ dviejų
projektų atrankos kriterijų keitimo.
Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymams dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir
keitimo (pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/33/52 iki 2/35/40.
10. Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir (ar) keitimo svarstymas ir
tvirtinimas. B dalis.
I. Kiškis pristatė pasiūlymą dėl veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ konkretaus uždavinio 5.1.1 „Sumažinti dėl
klimato kaitos atsirandančius nuostolius“ Aplinkos ministerijos administruojamos priemonės Nr.
05.1.1-APVA-V-004 „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ vieno projektų atrankos
kriterijaus nustatymo.
Diskusijoje pasisakė L. Sproge, A. Dragūnas, R. Dapkutė-Stankevičienė, I. Kiškis.
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Nutarta bendru sutarimu pritarti pasiūlymui dėl projektų atrankos kriterijaus nustatymo
(pridedama Protokolinio sprendimo priede).
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/35/40 iki 2/42/55.
11. Kiti klausimai.
Posėdžio pirmininkė padėkojo Komitetui už darbą. Informavo, kad preliminari informacija
Komiteto nariams dėl kitų metų posėdžių bus atsiųsta 2020 m. sausį.
Diskusijos laikas garso įraše nuo 2/42/57 iki 2/44/53.
Detalios Komiteto posėdžio diskusijos.
PRIDEDAMA:
1. 1 priedas prie Komiteto 2019 m. gruodžio 12 d. posėdžio protokolinio sprendimo Nr. 44P-12
(48) priedas, 9 lapai.
2. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2019 m. gruodžio 12 d. posėdžio dalyvių sąrašas, 7 lapai.

Rūta Dapkutė-Stankevičienė

Sekretoriato vadovė
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