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2021–2030 METŲ NACIONALINIO PAŽANGOS PLANO FINANSINĖS PROJEKCIJOS STRATEGINIAMS TIKSLAMS

Strateginis tikslas

Valstybės veiklos sritys

1. Pereiti prie mokslo
žiniomis, pažangiosiomis
technologijomis,
inovacijomis grįsto darnaus
ekonomikos vystymosi ir
didinti šalies tarptautinį
konkurencingumą

Ekonomikos
konkurencingumas ir valstybės
informaciniai ištekliai
Švietimas, mokslas ir sportas
Energetika
Viešieji finansai
Kultūra
Teisingumas
Žemės ir maisto ūkis, kaimo
plėtra ir žuvininkystė

2. Didinti gyventojų socialinę
gerovę ir įtrauktį, stiprinti
sveikatą ir gerinti Lietuvos
demografinę padėtį

Socialinė apsauga ir
užimtumas
Sveikata
Energetika

Planuojama
Plano lėšų
dalis
strateginiam
tikslui
įgyvendinti
(proc.)
25,8

papildomai

15,8

papildomai

Tikslo finansavimui keliamos sąlygos

1. Ne mažiau kaip 20 proc. tikslui numatytų
išlaidų turi būti finansuojama privačiomis
lėšomis
2. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų
3. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.
4. Pasinaudoti programos „Horizontas“
finansavimu ne mažiau nei įmokama suma.
5. Pasinaudoti grįžtančiomis lėšomis iš
finansinių priemonių – ne mažiau kaip
87 mln. eurų
1. Ne mažiau kaip 7 proc. tikslui numatytų
išlaidų turi būti finansuojama privačiomis
lėšomis.
2. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų
3. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai*

1. Europos strateginių investicijų fondas.
„Junkerio planas“ (EFSI).
2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas (EGF).
3. INTERREG programos.
4. Užimtumo ir socialinių inovacijų
programa.
5. Teisių, lygybės ir pilietybės programa
(REC).
6. Sveikatos ir maisto saugos programa

1. Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas (EGF).
2. INTERREG programos.
3. Užimtumo ir socialinių inovacijų
programa.
4. Teisių, lygybės ir pilietybės programa
(REC).
5. Sveikatos ir maisto saugos programa.
6. EITP
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Strateginis tikslas

Valstybės veiklos sritys

3. Didinti švietimo įtrauktį ir
veiksmingumą, siekiant
atitikties asmens ir
visuomenės poreikiams

Švietimas, mokslas ir sportas

4. Stiprinti tautinį ir pilietinį
tapatumą, didinti kultūros
skvarbą ir visuomenės
kūrybingumą

Kultūra
Švietimas, mokslas ir sportas
Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis
administravimas (LRVK)

5. Gerinti transporto,
energetinį ir skaitmeninį
vidinį ir išorinį junglumą

Transportas ir ryšiai
Energetika

Planuojama
Plano lėšų
dalis
strateginiam
tikslui
įgyvendinti
(proc.)
7,0

Tikslo finansavimui keliamos sąlygos

1. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų

papildomai

2. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis ne mažiau 5 proc.

1,5**

1. Ne mažiau kaip 1 proc. tikslui numatytų
išlaidų turi būti finansuojama privačiomis
lėšomis

papildomai

10,9

papildomai

2. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.
3. Pasinaudoti grįžtančiomis lėšomis iš
finansinių priemonių – ne mažiau kaip 3 mln.
eurų
1. Ne mažiau kaip 11 proc. tikslui numatytų
išlaidų turi būti finansuojama privačiomis
lėšomis.
2. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų
3. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.
4. Pasinaudoti Europos infrastruktūros tinklų
priemonės (EITP) finansine parama – ne
mažiau kaip 260 mln. eurų (neskaitant iš
Sanglaudos fondo skiriamos lėšų dalies).
5. Pasinaudoti grįžtančiomis lėšomis iš
finansinių priemonių – ne mažiau kaip
0,5 mln. eurų

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai*

1. Erasmus +.
2. Šiaurės ministrų Tarybos programa
„Nordplus“.
3. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
projektų programa.
4. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos
1. Teisių, lygybės ir pilietybės programa
(REC).
2. Kūrybiška Europa.
3. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos

1. EITP.
2. Europos strateginių investicijų fondas.
„Junkerio planas“ (EFSI).
3. INTERREG programos

3

Strateginis tikslas

Valstybės veiklos sritys

6. Užtikrinti gerą aplinkos
kokybę ir gamtos išteklių
naudojimo darną, saugoti
biologinę įvairovę, švelninti
Lietuvos poveikį klimato
kaitai ir didinti atsparumą jos
poveikiui

Aplinka, miškai ir klimato
kaita
Energetika
Ekonomikos
konkurencingumas ir valstybės
informaciniai ištekliai
Transportas ir ryšiai
Žemės ir maisto ūkis, kaimo
plėtra ir žuvininkystė

7. Tvariai ir subalansuotai
vystyti Lietuvos teritoriją ir
mažinti regioninę atskirtį

Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis
administravimas (VRM)
(dalyvaujančios sritys –
aplinka; miškai ir klimato
kaita; ekonomikos
konkurencingumas ir valstybės
informaciniai ištekliai; kultūra;
socialinė apsauga ir
užimtumas; transportas ir
ryšiai; sveikata; švietimas;
mokslas ir sportas; žemės ir
maisto ūkis; kaimo plėtra ir
žuvininkystė)

Planuojama
Plano lėšų
dalis
strateginiam
tikslui
įgyvendinti
(proc.)
25,8

papildomai

5,2***

papildomai

Tikslo finansavimui keliamos sąlygos

1. Ne mažiau kaip 14 proc. tikslui numatytų
išlaidų turi būti finansuojama privačiomis
lėšomis.
2. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų
3. Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.
4. Pasinaudoti grįžtančiomis lėšomis iš
finansinių priemonių – ne mažiau kaip
145 mln. eurų
1. Ne mažiau kaip 15 proc. regionų plėtros
programoje numatytų investicijų turi būti
finansuojama savivaldybių lėšomis, kurias
gali sudaryti savivaldybių biudžetų,
savivaldybių įmonių, skolintos, privačių
partnerių ir kitos regionų plėtros planams
įgyvendinti pritrauktos lėšos, išskyrus
valstybės biudžeto ir ES fondų lėšas.
2. Didinti investavimo efektyvumą siekiant
mažinti priklausomybę nuo ES fondų
3. Padidinti strateginiam tikslui tenkančią
finansinių projekcijų dalį, kad ji sudarytų ne
mažiau kaip 16 proc. ES struktūrinių fondų
lėšų 2021–2027 metų laikotarpiu, paskirstant
Plano uždaviniais sprendžiamas problemas
tarp nacionalinių plėtros programų ir Regionų
plėtros programos

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai*

1. Klimato kaitos specialioji programa
(KKSP).
2. INTERREG programos.
3. Aplinkos ir klimato kaitos programa
LIFE.
4. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos

1. INTERREG programos.
2. ES įmonių konkurencingumo ir Mažųjų ir
vidutinių įmonių skatinimo programa
(COSME).
3. Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo
projektų programa
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Strateginis tikslas

Valstybės veiklos sritys

8. Didinti teisinės sistemos ir
viešojo valdymo
veiksmingumą

Teisingumas
Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis
administravimas (VRM)
Viešieji finansai

9. Stiprinti Lietuvos įtaką
pasaulyje ir ryšius su
diaspora

Užsienio politika
Valstybės valdymas, regioninė
politika ir viešasis
administravimas (LRVK)

Planuojama
Plano lėšų
dalis
strateginiam
tikslui
įgyvendinti
(proc.)
1,2

papildomai

Valstybės saugumas ir gynyba
Viešasis saugumas
Transportas ir ryšiai

Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.

1

papildomai

10. Stiprinti nacionalinį
saugumą

Tikslo finansavimui keliamos sąlygos

Pasinaudoti kitų tarptautinių finansavimo
šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip 5 proc.

5,8****

papildomai

* Kitų tarptautinių finansavimo šaltinių sąrašas gali kisti (nebaigtinis sąrašas).

Papildomai pasinaudoti kitų tarptautinių
finansavimo šaltinių lėšomis – ne mažiau kaip
5 proc.

Kiti tarptautiniai finansavimo šaltiniai*

1. Struktūrinių reformų rėmimo programa.
2. Europos Komisijos Teisingumo
programa.
3. Europos demokratijos ir žmogaus teisių
rėmimo priemonė (EIDHR).
4. Periklio programa.
5. Viešojo administravimo institucijų,
įmonių ir piliečių sąveikumo sprendimai
(ISA2).
6. Heraklio III programa
1. EK Skubios pagalbos palaikymo
priemonė.
2. EK Žemės ūkio produktų pardavimo
skatinimo programa AGRIPROD.
3. Europos kaimynystės priemonė (ENI).
4. Partnerystės instrumentas (PI).
5. Europa piliečiams.
6.Šiaurės šalių ministrų tarybos programos
1. EK priemonė, prisidedanti prie stabilumo
ir taikos (ICSP).
2. EK Skubios pagalbos palaikymo
priemonė.
3. Europos savanoriškos humanitarinės
pagalbos korpusas.
4. Europos kaimynystės priemonė (ENI).
5. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos
fondas (AMIF).
6. TATENA Techninio bendradarbiavimo
programa.
7. EITP
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** 4 strateginiam tikslui numatoma finansinė projekcija yra tik dalis visų kultūros sektoriui planuojamų skirti investicijų. Bus išlaikoma ne mažesnė nei praėjusiu laikotarpiu
kultūros sektoriaus finansavimo apimtis ir siekiama, kad kultūros sektoriaus bendras finansavimas sudarytų ne mažiau kaip 2 proc. visų Plano finansinių projekcijų, ypač daug
dėmesio skiriant, bet neapsiribojant, finansavimui iš 1, 3, 7 strateginių tikslų.
*** 7 strateginiam tikslui numatoma finansinė projekcija yra tik dalis visų regionų plėtrai planuojamų skirti investicijų. Kita dalis investicijų regionų plėtrai įskaičiuota į 1–6
strateginių tikslų finansines projekcijas.
**** Pagal Plano finansines projekcijas bus finansuojama dalis krašto apsaugos sistemos pažangai skiriamų asignavimų ir tai sudarys tik dalį asignavimų, iš viso skiriamų
gynybai (ne mažiau kaip 2 proc. šalies BVP).

––––––––––––––––––––

