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Stebėsenos komitetui 

 

PASIŪLYMAS KEISTI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ 

VEIKSMŲ PROGRAMĄ 

 
2015 m. rugsėjo 15 d. 

 
2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 

(TOLIAU – VEIKSMŲ PROGRAMA) PRIORITETAS  

 

1 prioritetas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinė plėtros ir inovacijų skatinimas“ (toliau – 1 prioritetas), 

3 prioritetas „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ (toliau – 3 prioritetas), 4 

prioritetas „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo 

skatinimas“ (toliau – 4 prioritetas) ir 6 prioritetas „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų 

infrastruktūros plėtra“ (toliau – 6 prioritetas). 

 

SIŪLOMAS PAKEITIMAS  

1. Siūloma nustatyti bendrąjį produkto stebėsenos rodiklį „Investicijas gaunančių įmonių skaičius“ 

šiuose konkrečiuose uždaviniuose: 

 1.2.1. konkrečiame uždavinyje „Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir 

inovacijų veiklų aktyvumą privačiame sektoriuje“ (toliau – 1.2.1. uždavinys), nustatant siektiną 

reikšmę – 900 įmonių;  

 1.2.2. konkrečiame uždavinyje „Padidinti žinių komercinimo ir technologijų perdavimo mastą“ 

(toliau – 1.2.2. uždavinys), nustatant siektiną reikšmę – 70 įmonių; 

 3.1.1. konkrečiame uždavinyje „Padidinti verslumo lygį“ (toliau – 3.1.1. uždavinys), nustatant 

siektiną reikšmę – 750 įmonių; 

 3.2.1. konkrečiame uždavinyje „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ (toliau – 3.2.1. uždavinys), 

nustatant siektiną reikšmę – 480 įmonių; 

 3.3 investiciniame prioritete (3.3.1. konkrečiame uždavinyje „Padidinti MVĮ produktyvumą“ 

(toliau – 3.3.1. uždavinys) ir 3.3.2. konkrečiame uždavinyje „Padidinti MVĮ investicijas į 

ekoinovacijas ir kitas efektyviai išteklius naudojančias technologijas“ (toliau – 3.3.2. 

uždavinys)), nustatant siektiną reikšmę – 1000 įmonių; 

 4.2.1. konkrečiame uždavinyje „Sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės 

įmonėse“ (toliau – 4.2.1. uždavinys), nustatant siektiną reikšmę – 500 įmonių. 

 

2. Siūloma nustatyti bendrąjį produkto stebėsenos rodiklį „Investicijas gavusiose įmonėse naujai 

sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ šiuose konkrečiuose uždaviniuose: 

 1.2.1. uždavinyje, nustatant siektiną reikšmę – 440 visos darbo dienos ekvivalentų; 

 3.3 investiciniame prioritete (3.3.1. ir 3.3.2 uždaviniuose), nustatant siektiną reikšmę – 1200 

visos darbo dienos ekvivalentų. 

 

3. Siūloma 4 prioriteto 4.2.1. uždavinyje atsisakyti specifinio produkto stebėsenos rodiklio „Pramonės 

įmonės, atlikusios energetinį auditą“ ir vietoj jo nustatyti bendruosius produkto stebėsenos rodiklius 

„Investicijas gaunančių įmonių skaičius“ ir „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“.  

 

4. Siūloma patikslinti bendrųjų produkto stebėsenos rodiklių pavadinimus 6.1 investiciniame prioritete 

„Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį 

transporto tinklą“ 6.1.1 uždavinyje „Padidinti šalies daugiarūšės susisiekimo sistemos ir transeuropinių 

transporto tinklų sąveiką“: 

 „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų geležinkelio linijų ilgis“ pakeisti į „Bendras rekonstruotų 

arba atnaujintų geležinkelio TEN-T tinkle linijų ilgis“; 

 „Bendras naujai nutiestų kelių ilgis“ pakeisti į „Bendras naujai nutiestų kelių TEN-T tinkle 



ilgis“; 

 „Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis“ pakeisti į „Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių TEN-T tinkle ilgis“. 
 

Siūlomo keitimo lyginamasis variantas (dėl aiškumo atliekami pakeitimai nurodyti pagal konkrečius 

uždavinius, tačiau oficialioje veiksmų programos pakeitimo versijoje, kuri bus teikiama Europos 

Komisijai per Informacinę Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo  sistemą (toliau –  

SFC2014), produkto rodiklių siektinos reikšmės bus susumuotos pagal investicinius prioritetus):  

 

1.2.1. ir 1.2.2. uždaviniai: 
ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai  

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaity

mo 

dažnumas 

1.2.1. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai: 

1. 
Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
400 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

inovacijoms arba MTEP 

projektams 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
104 000 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 

Įmonių, gavusių investicijas 

siekiant, kad jos pateiktų naujų 

rinkos produktų, skaičius 

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
120 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

4. 

Įmonių, gavusių investicijas 

siekiant, kad jos pateiktų naujų 

įmonės produktų, skaičius 

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
140 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

5. 
Įmonių, bendradarbiaujančių su 

tyrimų institucijomis, skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
280 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

6. 
Investicijas gavusių viešųjų 

teritorijų plotas 
Hektarai  ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
45 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

7. 
Nefinansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
620 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

8. 

Kitos formos nei subsidija 

finansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius  

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
36 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

9. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (ne subsidijos) 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
1 780 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

10. 

Įgyvendintų inovacijų 

paklausos skatinimo sprendimų 

skaičius 

Skaičius ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
150 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

11. 
Investicijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
900 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

12. 

Investicijas gavusiose įmonėse 

naujai sukurtos ilgalaikės 

darbo vietos 

Visos darbo 

dienos 

ekvivalentai 

ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
440 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

1.2.2. konkretaus uždavinio veiklas atspindintys produkto rodikliai: 

13. 
Investicijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
70 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

11. 

14. 

Naujų įmonių, gavusių 

investicijas, skaičius  
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
70 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

12. 

15. 

Įmonių, bendradarbiaujančių su 

tyrimų institucijomis, skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
100 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

13. 

16. 

Investicijas gavusių mokslo ir 

studijų institucijų pateiktos 

patentų paraiškos 

Skaičius ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
50 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 
3.1.1. uždavinys: 

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai  

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaitymo 

dažnumas 

1. 
Nefinansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius  
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 

Kitos formos nei subsidija 

finansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius  

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
326 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (ne subsidijos) 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
33 180 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 



4. 
Naujų įmonių, gavusių 

investicijas, skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
228 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

5. 

Investicijas gavusių 

inkubatorių infrastruktūros 

plotas 

kv. metrai ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
7 500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

6. 
Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
60 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

7. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos)  

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
17 000 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

8. 
Investicijas gaunančių 

įmonių skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
750 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 

3.2.1. uždavinys: 

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai  

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaitymo 

dažnumas 

1. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos)  

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
51 000 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 
Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
180 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (ne subsidijos) 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
21 720 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

4. 

Kitos formos nei subsidija 

finansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius  

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
13 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

5. 
Nefinansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

6. 
Investicijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
480 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 

3.3.1. ir 3.3.2. uždaviniai: 
ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai 

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaitymo 

dažnumas 

1. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos) 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
307 000 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 
Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius  
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
760 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 

Privačios investicijos, 

atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (ne subsidijos) 

EUR ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
81 480 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

4. 

Kitos formos nei subsidija 

finansinę paramą gaunančių 

įmonių skaičius 

Įmonės ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
656 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

5. 
Nefinansinę paramą 

gaunančių įmonių skaičius  
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
50 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

6. 
Investicijas gaunančių 

įmonių skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
1 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

7. 
Investicijas gavusiose 

įmonėse naujai sukurtos 

ilgalaikės darbo vietos 

Visos darbo 

dienos 

ekvivalentai 

ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
1 200 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 
4.2.1. uždavinys: 

ERPF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai  

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaitymo 

dažnumas 

1. 
Papildomi atsinaujinančių 

išteklių energijos pajėgumai 
MW ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
59 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 
Pramonės įmonės, atlikusios 

energetinį auditą 
Įmonės  ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3.2. 

Bendras metinis energijos 

vartojimo sumažėjimas 

investicijas gavusiose pramonės 

įmonėse 

kWh/metai ERPF 
Mažiau 

išsivystęs 
328 067 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 
Investicijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 



4. 
Subsidijas gaunančių įmonių 

skaičius 
Įmonės ERPF 

Mažiau 

išsivystęs 
500 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 

6.1.1. uždavinys: 

SaF bendrieji ir specialieji programos produkto rodikliai  

Nr. Rodiklio pavadinimas 
Matavimo 

vienetas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Siektina 

reikšmė 

(2023) 

Duomenų 

šaltinis 

Atsiskaitymo 

dažnumas 

1. 

Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų geležinkelio linijų ilgis 

Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų geležinkelio TEN-T 

tinkle linijų ilgis 

Km SaF – 74 
Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

2. 
Bendras naujai nutiestų kelių ilgis 

Bendras naujai nutiestų kelių 

TEN-T tinkle ilgis 

Km SaF – 11 
Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

3. 

Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių ilgis 

Bendras rekonstruotų arba 

atnaujintų kelių TEN-T tinkle 

ilgis 

Km SaF – 157 
Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

4. 

Jūrų uoste įdiegtos saugų eismą 

gerinančios ir aplinkosaugos 

priemonės 

Skaičius SaF – 3 
Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

5.  

Įrengtų ICAO reikalavimus 

atitinkančių oro uosto kietųjų dangų 

plotas 

Kvadratiniai 

metrai 
SaF – 424 000 

Duomenys 

iš projektų 

Kartą per 

metus 

 

 

TEISINIS PAGRINDAS  

 

Pakeitimas siūlomas vadovaujantis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir 

žuvininkystės fondui bendrosios nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam 

fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios 

nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL 2013, L 347, p. 320) 96 

straipsnio 2 dalies b punkto iv papunkčio nuostatomis. 

 

 

PAKEITIMO PAGRINDIMAS: 

 

1. Siūlomo pakeitimo priežastys ir svarba  

 

Siūlomas pakeitimas yra svarbus ir reikalingas, siekiant tinkamai įgyvendinti Europos Sąjungos 

reglamentų nuostatas, susijusias su Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrųjų 

produkto stebėsenos rodiklių nustatymu Veiksmų programos investicijų srityse. Vadovaujantis 

Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. reglamentų (ES) Nr. 1300/2013 ir Nr. 

1301/2013 6 straipsnio 1 dalies nuostatomis, šių reglamentų I prieduose pateikti bendrieji produkto 

stebėsenos rodikliai [...] turi būti taikomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos 2013 m. gruodžio 17 d. 

reglamento (ES) Nr. 1303/2013 27 straipsnio 4 dalį ir 96 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iv 

papunkčius bei 96 straipsnio 2 dalies c punkto ii ir iv papunkčius. Siekiant užtikrinti, kad būtų 

laikomasi Europos Sąjungos teisės aktų, ir atsižvelgiant į Europos Komisijos prašymą, būtina pakeisti 

veiksmų programą ir įtraukti trūkstamus bendruosius produkto stebėsenos rodiklius „Investicijas 

gaunančių įmonių skaičius“ ir „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ 

tuose konkrečiuose uždaviniuose ir (arba) investiciniuose prioritetuose, kuriuose yra investuojama į 

atitinkamas sritis ir todėl gali būti matuojami minėti rodikliai. Taip pat būtina ištaisyti techninę klaidą 

padarytą dėl klaidingo Informacinės Europos Sąjungos 2014–2020 metų fondų valdymo  sistemos 

(toliau –  SFC2014) veikimo patikslinant bendrųjų produkto stebėsenos rodiklių pavadinimus 6.1 

investiciniame prioritete „Bendros Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas 

investuojant į transeuropinį transporto tinklą“, kadangi teikiant veiksmų programą per SFC2014 

Europos Komisijai nebuvo galimybės pasirinkti TEN-T tinklui taikomų bendrųjų produkto stebėsenos 

rodiklių, todėl į sistemą buvo suvesti atitinkami rodikliai taikomi ne TEN-T tinklui. 



 

2. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio 

augimo strategijos tikslų. 

 

Siūlomas pakeitimas pasitarnaus siekiant Europos Sąjungos pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategijos tikslų, kadangi šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą ir kokybišką Veiksmų programos 

įgyvendinimo stebėsenos vykdymą įmonių plėtros, užimtumo skatinimo ir transporto srityse.  

 

3. Siūlomo pakeitimo indėlis siekiant numatytų Veiksmų programos tikslų ir prioritetų. 

 

Siūlomas pakeitimas pasitarnaus siekiant numatytų Veiksmų programos tikslų ir prioritetų, kadangi 

šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą ir kokybišką Veiksmų programos įgyvendinimo stebėsenos 

vykdymą įmonių plėtros, užimtumo skatinimo ir transporto srityse.  

 

4. Siūlomo pakeitimo įtaka Veiksmų programos stebėsenos rodikliams, jų pasiekimui ir veiklos 

peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 

vykdymui. 

 

Siūlomas pakeitimas yra tiesiogiai susijęs su Veiksmų programos stebėsenos rodiklių keitimu, t. y. 

naujų stebėsenos rodiklių nustatymu įmonių plėtros ir (arba) užimtumo skatinimo srityse, bei 

stebėsenos rodiklių patikslinimu transporto srityje. Tai savo ruožtu padės užtikrinti tinkamą Europos 

Sąjungos reglamentų nuostatų įgyvendinimą bei vykdyti tinkamą ir kokybišką Veiksmų programos 

įgyvendinimo stebėseną minėtose srityse. Tačiau pažymėtina, kad siūlomas pakeitimas neturės įtakos 

veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, 

vykdymui.  

 

5. Siūlomo pakeitimo poveikis Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui pagal 

Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas 

Veiksmų programoje. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Veiksmų programos finansavimo planui (lėšų paskirstymui 

pagal Veiksmų programos prioritetus), išlaidų pasiskirstymui pagal išlaidų kategorijas nustatytas 

Veiksmų programoje. 

 

6. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimui ir 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų naudojimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės nutarimu, vykdymui. 

 

7. Siūlomo pakeitimo poveikis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 

veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris 

patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

 

Siūlomas pakeitimas neturės poveikio Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų, nacionalinių lėšų ir 

veiklos lėšų rezervo paskirstymui Veiksmų programos prioritetams įgyvendinti, kuris patvirtintas 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu. 

 

8. Siūlomo pakeitimo poveikio analizė. 

 

Bendrąjį produkto stebėsenos rodiklį „Investicijas gaunančių įmonių skaičius“ siūloma įtraukti į 

veiksmų programą, nes jis yra bendrasis produkto stebėsenos rodiklis, nustatytas Europos Komisijos 

reglamentuose ir jo aprašymas pateikiamas Europos Komisijos metodiniuose stebėsenos ir vertinimo 

dokumentuose. Šio rodiklio nustatymas sudarys galimybes kiekvieno investicinio prioriteto agreguoti 

skirtingos formos investicijas gaunančių įmonių skaičių, eliminavus besidubliuojančias įmones, t. y. 



nustatyti unikalų investicijas gavusių įmonių skaičių kiekvieno investicinio prioriteto lygiu.  
 

1.2.2. uždavinyje bendrasis produkto stebėsenos rodiklis „Investicijas gaunančių įmonių skaičius“ 

įtraukiamas, atsižvelgiant į tai, kad šio uždavinio stebėsenai jau yra numatytas bendrasis stebėsenos 

rodiklis „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“. Rodiklio „Investicijas gaunančių įmonių 

skaičius“ siektina reikšmė (70 įmonių) yra lygi rodiklio „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“ 

reikšmei (70 įmonių). Kituose uždaviniuose šio rodiklio siektinos reikšmės yra apskaičiuotos sudėjus 

kiekviename prioritete esančių bendrųjų produkto stebėsenos rodiklių, patenkančių į suminį bendrąjį 

produkto stebėsenos rodiklį „Investicijas gaunančių įmonių skaičius“, siektinas reikšmes ir eliminavus 

tikėtiną dubliavimąsi, t.y. siektinas reikšmes nustatant lygias 70 proc. nuo suminį rodiklį sudarančių 

bendrųjų produkto stebėsenos rodiklių siektinų reikšmių. 
 

Bendrojo produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės 

darbo vietos“ nustatymas veiksmų programoje leis agreguoti pagrindinius prioritetų pasiekimus ir 

efektyviau stebėti investicijas, atsižvelgiant į užimtumo skatinimo tikslus. Siektinos rodiklio reikšmės 

apskaičiuotos įvertinus 2007–2013 m. istorinius duomenis ir pagal skirtą finansavimą veiksmų 

programos priemonėms, kuriose bus siekiamas šis rodiklis.  
 

 MTEP srityje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu buvo siekiama rodiklio „Sukurtos 

tyrėjų ir pagalbinio personalo darbo vietos“. Priemonėms, kuriose buvo nustatytas šis rodiklis, 

buvo skirta 177 mln. eurų, o pasiekta rodiklio reikšmė 2013 m. gruodžio pabaigai buvo 584. 

2014–2020 m. laikotarpiui priemonėms „Intelektas LT“ ir „SmartInvestLT+“ yra skirta apie 

168 mln. eurų, todėl turėtų būti sukurta apie 554 darbo vietos, tačiau naujojo produkto 

stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“ 

skaičiavimas skiriasi nuo senojo (darbo vieta turi būti užimta, skaičiuojama per 1 metus po 

projekto veiklų gyvendinimo pabaigos, ir pan., taip pat nebus skaičiuojamos pagalbinio 

personalo darbo vietos)  todėl nustatyta siektina reikšmė (440) yra mažesnė nei praėjusiame 

laikotarpyje.  
 

 Verslo srityje 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu siekiama rodiklio „Sukurtos arba 

išsaugotos darbo vietos“. Priemonėms, kuriose buvo nustatytas šis rodiklis, buvo skirta 89 mln. 

eurų, o pasiekta rodiklio reikšmė 2013 m. gruodžio pabaigai buvo 3 663. 2014–2020 m. 

laikotarpiui priemonei „Regio Invest LT+“ yra skirta panaši lėšų suma – 87 mln. eurų, tačiau 

nustatytas reikalavimas išlaikyti darbo vietas 3 metus nuo priėmimo į darbą dienos, taip pat  

naujojo produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės 

darbo vietos“ skaičiavimas skiriasi nuo senojo (darbo vieta turi būti užimta, skaičiuojama per 1 

metus po projekto veiklų gyvendinimo pabaigos, taip pat nebus skaičiuojamos išsaugotos darbo 

vietos) todėl nustatyta siektina reikšmė (1200) yra mažesnė nei praėjusiame laikotarpyje.  
 

Kadangi 4.2.1. uždavinyje yra planuojama nustatyti bendrąjį produkto stebėsenos rodiklį „Subsidijas 

gaunančių įmonių skaičius“, todėl siūloma jį taikyti vietoj specialiojo produkto stebėsenos rodiklio 

„Pramonės įmonės, atlikusios energetinį auditą“. Tokią pačią reikšmę siūloma nustatyti bendrajam 

produkto stebėsenos rodikliui „Investicijas gaunančių įmonių skaičius“, kadangi skaičiuojant 

pastarojo rodiklio pasiekimus, remiantis Europos Komisijos metodiniais dokumentais, turi būti 

įskaičiuojami ir bendrojo stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“ pasiekimai, o 

investicijas gaunančių įmonių dubliavimasis nenumatomas. 
 

Tikslinant bendrųjų produkto stebėsenos rodiklių pavadinimus 6.1 investiciniame prioritete „Bendros 

Europos daugiarūšio transporto erdvės kūrimo rėmimas investuojant į transeuropinį transporto tinklą“ 

ištaisoma techninė klaidą padaryta dėl klaidingo SFC2014 veikimo. 

_________________ 


