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DĖL 2021–2027 M. ES FONDŲ INVESTICIJŲ PLANAVIMO
Finansų ministerija, atsakydama į 2020 m. balandžio 3 d. Vyriausybės kanclerio pavedimą
Nr. S-1239, teikia informaciją dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinės paramos
investicijų planavimo.
2021–2027 m. ES fondų investicijų programa (toliau – Programa) pradėta rengti 2019 m.
I ketv. Jos rengimą koordinuoja Finansų ministerija, o Programos prioritetų aprašymus rengia
atsakingos ministerijos. Taip pat, nuo pat pradžių, į jos rengimą buvo įtraukti ekonominiai
socialiniai partneriai, ministerijos su jais organizavo Programos prioritetų aptarimus.
2019 m. įvyko neformalūs susitikimai su Europos Komisija (toliau – EK) dėl visų penkių
naujosios Programos prioritetų. Ministerijos atnaujino prioritetų aprašymus pagal EK pastabas ir
2020 m. kovo 13 d. pirminis Programos projektas buvo pateiktas EK, išskyrus Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos (4 prioritetas) bei Vidaus reikalų ministerijos (5 prioritetas) planuojamas
investicijas. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atveju nebuvo atliktas 2014–2020 m.
laikotarpiu ES struktūrinių fondų lėšomis finansuotų priemonių poveikio vertinimas, kuris pagrįstų
nauju laikotarpiu tęsiamų investicijų veiksmingumą. Vidaus reikalų ministerijos atveju, neatlikta
regionų esamos situacijos analizė, kurioje būtų identifikuota, kokios intervencijos yra reikalingos,
siekiant pasiekti Nacionaliniame pažangos plane nustatytus tikslus.
2020 m. balandžio 8 d. EK pateikė pastabas pirminiam programos projektui. Planuojama,
kad Programos projektas turėtų būti patikslintas ir pateiktas EK derinti iki 2020 m. liepos mėn.
17 d.
Visa informacija, susijusi su naujos Programos rengimu, Programos projektas skelbiami
internetinės
svetainės
skiltyje
Pasirengimas
2021–2027
(https://www.esinvesticijos.lt/lt/pasirengimas-2021-2027).
Taip pat siekiant laiku, t. y. nuo 2021 m. sausio 1 d., pradėti naujo finansavimo laikotarpio
ES fondų investicijas turi būti įgyvendintos Europos Parlamento ir Tarybos Bendrųjų nuostatų
reglamento projekte nustatytos reikiamos sąlygos (angl. enabling conditions) ir jų įgyvendinimas
suderintas su EK. Reikiamas sąlygas sudaro strateginių dokumentų rinkinys, kuris turi įgyvendinti
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento projekte nustatytus kriterijus.
Pažymėtina, kad labai svarbu, kad 2021–2030 m. Nacionalinis pažangos planas būtų
patvirtintas dar šiais metais, nes tai yra pagrindinis valstybės pokyčių planavimo strateginis
dokumentas. Jam įgyvendinti turi būti sutelktos visos pokyčiams skirtos investicijos,
integruojant ES, kitų tarptautinių šaltinių ir nacionalinio biudžeto lėšas.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, ir į Vyriausybės vykdomą strateginio planavimo ir
valdymo sistemos pertvarką, kartu siekdama, kad reikiamos sąlygos būtų įgyvendintos laiku
Finansų ministerija parengė ir teikia Vyriausybės sprendimo (toliau – Sprendimas) projektą, kuriuo
ministerijoms pavedama parengti plėtros programų, nurodytų Strateginio planavimo metodikos1 9
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Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo
metodikos patvirtinimo.
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2
punkte, projektus pagal Sprendime pridedamas formas ir juos pateikti Finansų ministerijai
Sprendime nurodytais terminais.
Sprendimo projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai.
Sprendimo projektas derintas su visomis ministerijomis. Sprendimo projektui ministerijos
pastabų ir pasiūlymų neturėjo, išskyrus Teisingumo, Užsienio reikalų ir Energetikos ministerijas.
Visos pateiktos pastabos suderintos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka.
Sprendimo projektą parengė Finansų ministerijos Investicijų departamento (direktorė Rūta
Dapkutė-Stankevičienė, tel. 219 4436, el. paštas ruta.dapkute@finmin.lt) Kokybės užtikrinimo
skyriaus (vedėja Eliza Miškinytė-Šlempo, tel. 219 9384, el. paštas eliza.miskinyte@finmin.lt)
vyriausioji specialistė Božena Zaikovska-Tomkevičienė (tel. 239 0117, el. paštas
bozena.zaikovska@finmin.lt).

PRIDEDAMA. Sprendimo projektas, 15 lapų.

B. Zaikovska-Tomkevičienė, tel. 239 0117, el. p. bozena.zaikovska-tomkeviciene@finmin.lt
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