ES investicijų
galimybės ir ateities
projekcijos
Direktorius
Aurimas Pautienius -Želvys

LIETUVOS VERSLO PARAMOS
AGENTŪROS MISIJA IR VIZIJA
• Kiekvienas investuotas euras kuria didžiausią
vertę Lietuvos verslo inovatyvumui,
konkurencingumui ir ekonomikos augimui.
• Patikimas ir profesionalus verslo, MTEP ir
inovacijų, turizmo ir energetikos sektorių
projektų valdymo partneris, siekiantis atrasti ir
finansuoti geriausias idėjas, ypatingą dėmesį
skiriantis Lietuvos regionams.

MISIJA TRUMPAI
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LVPA ADMINISTRUOJAMOS LĖŠOS

LV PA a d m i n i s t r u o j a m o s l ė š o s m l n . E u r p a g a l m i n i s t e r i j o m s
priskirtas ES priemones.

KLIENTŲ GRUPAVIMAS
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PAGAL PRIEMONIŲ REIKALAVIMUS

2223
VYKDOMI
PROJEKTAI

PAGAL ĮMONĖS DYDĮ
LABAI MAŽOS ĮMONĖS

MAŽOS ĮMONĖS

VIDUTINĖS ĮMONĖS

DIDELĖS ĮMONĖS

1319
UNIKALŪS
KLIENTAI

PAGAL ĮMONĖS VEIKLOS METUS
IKI METŲ

NUO 1 METŲ IKI 3 METŲ

VIRŠ 3 METŲ

KLIENTŲ GRUPAVIMAS
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PAGAL PRIEMONIŲ REIKALAVIMUS

2223
VYKDOMI
PROJEKTAI

1319
UNIKALŪS
KLIENTAI

PAGAL APSKRITIS

PAGAL SEKTORIŲ
GAMYBA

PREKYBA, REMONTAS

STATYBA
VIEŠASIS SEKTORIUS

TRANSPORTAS, SAUGOJIMAS

PROFESINĖ, MOKSLINĖ IR TECHNINĖ VEIKLA

INFORMACIJA IR RYŠIAI

APTARNAVIMAS

KLAIPĖDA

ŠIAULIAI

PANEVĖŽYS

ALYTUS

UTENA

TAURAGĖ

TELŠIAI

VILNIUS

VIEŠASIS SEKTORIUS
KAUNAS

MARIJAMPOLĖ
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Telšių, 1.3%

Šiaulių, 1%

Panevėžio, 0.004%
Klaipėdos, 5%

Utenos, 0.6%

Tauragės, 0%
Kauno, 19%
Vilniaus, 70%

Marijampolės, 0.8%

Alytaus, 2.2%
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ES INVESTICIJŲ PRIEMONĖS 2020 m.
Atsinaujinantys
energijos ištekliai
pramonei LT+

Skaitmeniniai
inovacijų centrai

Pramonės
skaitmeninimas

Eco-Inovacijos LT,
Eco-Inovacijos LT+

Dizainas LT

Kvietimo
biudžetas:
Kvietimo
biudžetas

Kvietimų biudžetas:

Kvietimo biudžetas:

Kvietimo biudžetas:

Kvietimo biudžetas:

Kvietimo biudžetas:

Kvietimo biudžetas:

1,43,3
MEUR
mln. Eur

24 mln. Eur

1,5 mln. EUR

72,7 mln. EUR

1,4 EUR

18,3 mln. EUR

15,3 mln. Eur

Eksperimentas

InoConnect

Kvietimo biudžetas:
1,4 MEUR

Finansuojamos
veiklos:

Finansuojamos
veiklos:

Finansuojamos
veiklos:

Finansuojamos
veiklos:

Finansuojamos
veiklos:

Finansuojamos
veiklos:

Finanuojamos
veiklos:

AEI naudojančių
energijos gamybos
pajėgumų įrengimas,
naujų AEI
efektyvesnio
panaudojimo
technologijų kūrimas
ir diegimas pramonės
įmonėse.

Investicijos į
technologines ir
netechnologines
ekoinovacijas.

Gaminio ir
paslaugos dizaino
sprendimo kūrimas.

Investicijos į MTEP,
kuriant naujus
produktus ir
paslaugas, MTEPI
infrastruktūros
finansavimas, taip pat
naujų produktų ir
technologijų
sertifikavimas ir su tuo
susijusios veiklos.

Dalyvavimas Europos
įmonių tinklo
organizuojamuose
tarptautinių MTEPI
veiklos iniciatyvų
renginiuose.

Investicijos
skaitmeninių
inovacijų centro
infrastruktūrai, kuri
nėra prieinama viešai
arba klasteriuose,
kurti. Inovacijų
konsultacinės ir
inovacijų paramos
paslaugos.

Investicijos į
pramonės įmonių
technologinį auditą
ir įrangos su
integruotomis
skaitmeninėmis
technologjimos
įdiegimą.

ES investicijos 2021-2027 MVĮ
augimas ir konkurencingumas

FR

NEGO BOX
EK
5,6 mlrd. Eur (-24 %)
FI
5,4 mlrd. Eur (-27 %)
----------------------------------219 mln. Eur

Atnaujinta statistika – Lietuva kaip
du NUTS2 regionai
Sanglaudos
fondas skiriamas
visai LT - 1,78
mlrd. eurų

Nacionalinis
finansavimas 30 proc.

3,53 mlrd. eurų
ESF+ ir ERPF

40 mln. eurų
ESF+ ir ERPF
15 proc.

Nacionalinis finansavimas 30 proc.

Nacionalinis finansavimas 60 proc.
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Mažiau išsivystęs
regionas
Gyventojų
skaičius
2 003 534
(2018 m.)

Labiau išsivystęs
regionas

Vidurio ir Vakarų
Lietuvos regionas
BVP – 63 %

Sostinės regionas
BVP - 111 %

5

1

2

3

1
4

1

2

Gyventojų
skaičius 805
367 (2018
m.)

?

6 % ERPF miestų plėtrai
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PASIRENGIMAS 2021–2027 M. LAIKOTARPIUI
Pristatymai
Seime,
renginiuose
ir kt.

nuolat

2020-0130

Susitikimas su
ministerijomis
dėl JTF, NUTS2,
Invest EU

Ministerijos
patikslina
veiklas

2020-0131

2020-0214

3B su EK
dėl 5
prioriteto,
FP ir TP

FM peržiūri
veiklas, aptarimai
su ministerijomis,
FM parengia
strateginę dalį

2020-0219-20

FM parengia
principus dėl lėšų
paskirstymo
ministerijoms
2020-03

Mokymai dėl
rodiklių.

Diskusijos su
ministerijomis dėl
lėšų paskirstymo

2020-02-28

VP pirminio
projekto
EK
pateikimas

2020-02

2020-04
Diskusija su
partneriais.
Reikiamos sąlygos.
PS rengimas
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PASIRENGIMAS 2021–2027 M. LAIKOTARPIUI
Programos ir PS
Rodiklių ir jų
teikimas EK su
lėšomis,
aprašų derinimas
Konsultacijos su
komunikacija,
su FM ir jų
EK, tikslinimas
techninė
parama,
pateikimas EK
pagal EK
Baigtas SPAV
2020-07- supaprastinimai
pastabas
01
2020-09/10 vertinimas
2020-08

2020-03 iki
2020-0711
17
Sudėliotos intervencijų
kategorijos.
Parengtas komunikacijos
aprašymas, techninė parama,
supaprastinimų priedas

Rodiklių
reikšmės ir
rodiklių
aprašai

2020-09

Diskusija su
partneriais

Programos
Teikimas per
SFC
2020-12

2020-11 Programos
vertimas į
anglų kalbą

Birželis
2021

2021-01
Patvirtinta ES
investicijų
programa
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VP prioritetai, uždaviniai, atsakingos institucijos
4 PRIORITETAS (SADM, ŠMSM, SAM, KM)
SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ LIETUVA
PAŽANGESNĖ LIETUVA
Uždaviniai:
Uždaviniai:
• Didinant darbo rinkų veiksmingumą ir galimybes gauti
• Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius
kokybišką darbą kuriant socialines inovacijas ir
pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas;
infrastruktūrą;
• Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda
• Suteikiant daugiau galimybių naudotis visapusiškomis ir
piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms;
kokybiškomis
švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą
2 PRIORITETAS (EM, AM, EIM)
• Stiprinti MVĮ augimą ir konkurencingumą;
paslaugomis plėtojant infrastruktūrą;
• Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės ŽALESNĖ LIETUVA
• - Didinant socialinę ir ekonominę marginalizuotų
pereinamajam laikotarpiui ir verslumui
Uždaviniai:
bendruomenių, migrantų ir nepalankias sąlygas turinčių
reikalingus įgūdžius.
grupiųefektyvumą
integraciją įgyvendinant integruotas priemones,
• Skatinti naudoti energijos vartojimo
įskaitant
aprūpinimą būstu ir socialinių paslaugų teikimą;
didinančias priemones;
• - Užtikrinant vienodas galimybes naudotis sveikatos
• Skatinti naudoti atsinaujinančiąją
energiją;
priežiūros
paslaugomis plėtojant infrastruktūrą, įskaitant
pirminę sveikatos priežiūrą.
• Kurti pažangiąsias elektros energijos sistemas ir
1 PRIORITETAS (EIM, ŠMSM)

3 PRIORITETAS (SM)
GERIAU SUJUNGTA LIETUVA
•
Uždaviniai:
• Gerinti skaitmeninį junglumą;
• Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų, •
saugų ir įvairiarūšį transeuropinį transporto •
tinklą (TEN-T);
• Kurti tvarų, atsparų klimato kaitai, pažangų ir •
įvairiarūšį nacionalinį, regiono ir vietos judumą,
įskaitant geresnes galimybes naudotis TEN-T ir
tarpvalstybinį
• Skatinti tvarų judumą; įvairiarūšį judumą
miestuose.

tinklus, taip pat energijos kaupimo vietos
lygmeniu sprendimus;
Skatinti prisitaikymą prie klimato kaitos, rizikos
prevenciją ir atsparumą nelaimėms;
5 PRIORITETAS (VRM, KM)
PILIEČIAMS ARTIMESNĖ LIETUVA
Skatinti tvarią vandentvarką;
Uždaviniai:
Skatinti biologinę įvairovę, žaliąją• infrastruktūrą
Skatinti integruotą socialinę, ekonominę ir
miesto aplinkoje ir mažinti taršą.
aplinkos plėtrą, puoselėjant miestų vietovių
kultūros paveldą ir saugumą;
• Skatinti integruotą socialinę, ekonominę ir
aplinkos vietos plėtrą, puoselėjant kultūros
paveldą ir saugumą, įskaitant kaimų ir pajūrio
vietovėse, taip pat pasitelkiant bendruomenės
inicijuotą vietos plėtrą

Skatinti perėjimą prie žiedinės ekonomikos;

ŽALIOJI EKONOMIKA
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TVARUS PROJEKTŲ VALDYMAS

„Tvarus projektų valdymas – projektais vykdomų pokyčių vadyba politikoje,
viešojo turto valdyme, organizacijose, užtikrinant ekonominį, socialinį,
aplikosauginį, kultūrinį poveikį per projektų efektyvumą ir rezultatus dabarties ir
ateities kartoms
(Prof. Gilbert Silvius, Utrechto universitetas)
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Susisiek el. paštu:
komu n ika cija @ lvp a.lt

w w w. l v p a . l t

Nori pirmas gauti naujienas apie
galimybes verslui?
P r e n u m e r u o k LV PA n a u j i e n l a i š k į .

