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PRATARMĖ IR PADĖKA
Mes, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė, atsižvelgdami į fizines mūsų planetos galimybes, siekiame, kad
Europą taptų vieta, kurioje gera gyventi. Tam reikia, kad Europos Sąjunga taptų tvarias investicijas skatinančiu veiksniu.
Investicijas į ekologišką Europą, siekiant užtikrinti, kad jos infrastruktūra kuo efektyviau naudotų išteklius ir energiją,
saugotų ir atkurtų savo gamtinius išteklius. Investicijas į socialinę Europą, kurios tikslų esmę sudaro socialinė apsauga,
įsitraukimas ir sanglauda. Ir investicijas į švietimo ir inovacijų Europą, gebančią sugalvoti, kurti ir įgyvendinti sprendimus,
skirtus įveikti šio amžiaus globalius iššūkius. Būtinosios sąlygos – planavimo skaidrumas ir pasiruošimas bei pilietinės
visuomenės dalyvavimas priimant viešųjų investicijų sprendimus.
Tik tokio Naujo Žaliojo susitarimo dėka Europa visam laikui įveiks krizę. Atlikę visus naujojo finansinio laikotarpio
teisėkūros darbus ir siekdami jums palengvinti susidaryti bendrąjį vaizdą apie ES finansavimą 2014–2020 m. laikotarpiu,
surinkome ir susisteminome informaciją apie naujos kartos programų ir iniciatyvų investavimo priemones ir finansavimo
galimybes.
Būsite sužavėti sužinoję, ką galima atlikti su Europos skiriamais pinigais, siekiant didesnio tvarumo ir socialinės
įtraukties! Dabar prisimename ilgą derybų (kartais skausmingų) dėl naujų reglamentų laikotarpį – daugeliu atvejų tai
buvo pirmosios derybos dėl lygių galimybių valstybėms narėms dalyvauti priimant sprendimus, ir mes džiaugiamės, kad
viskas vyko itin sėkmingai. Žymiai daugiau ES lėšų nei kada nors skiriama tvariems projektams įgyvendinti. Pilietinė
visuomenė aktyviau dalyvauja tiek vietiniu, tiek regioniniu lygmeniu, taip pat buvo akcentuota vietos ir regioninių dalyvių
atsakomybė ir įgaliojimai.Dabar metas veikti!
Mes suprantame, kad siekiant praktiškai įgyvendinti mūsų darbo Europos Parlamente pasiekimus, turime pateikti
vartotojui draugišką informaciją, skirtą asmenims, galintiems dalyvauti rengiant finansavimo programas, plėtojant ir
įgyvendinant projektus bei kaip galima geriau pasinaudojant naujomis galimybėmis nacionaliniu, regioniniu ir vietos
lygmeniu. Todėl mes parengėme šį ES finansavimo vadovą, kuris, tikimės, padės geriau pasinaudoti ES fondų
galimybėmis.
Norėtume per derybas sukauptą patirtį perduoti vietos ir regionų lygmeniu veikiantiems partneriams, o ypač savivaldybių
ir regionų tarybų politikams - Žaliųjų partijų nariams, suinteresuotų organizacijų bei pilietinėms visuomenės atstovams
ir kitiems partneriams. Pirmiausia ir labiausiai norime padėkoti savo partneriams už jų pastangas priimti iššūkį ir dirbti
įgyvendinant tvarų europinį projektą. Be to, norėtume padėkoti visiems kolegoms ir Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupės darbuotojams už jų indėlį. Ypač esame dėkingi Elisabeth Schroedter ir Nikos Chrysogelos už iniciatyvą
rengti šį vadovą ir nuolatinį darbą tobulinant ES finansavimo priemones.
Rebecca Harms ir Philippe Lamberts
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupės Europos Parlamente bendrapirmininkai
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JŪSŲ EUROPOS PARLAMENTO
NARIO DARBAS SU ES FONDAIS

1

1) Įžanga

Didelė šio naujo biudžeto plano (iš viso 960 milijardų
€) dalis bus naudojama ES finansavimo priemonėms,
programoms ir iniciatyvoms.
Rengiant 2014–2020 m. laikotarpio daugiametį
biudžetą taip pat buvo pertvarkytos ES investicijų
programos ir finansavimo priemonės.
Pastaruosius dvejus metus Europos Parlamentas ir
valstybės narės, bendradarbiaudamos su Europos
Komisija, peržvelgė strateginę informaciją apie šias
programas, jas pritaikė prie dabartinių socialinių,
ekonominių ir aplinkos iššūkių ir nustatė naujus
teminius prioritetus, taikytinus ES investicijoms
ateinančius 7 metus. Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupė Europos Parlamente aktyviai dalyvavo
derybose dėl daugiametės finansinės programos ir ES
fondų 2014–2020 m. laikotarpiu peržiūros.
Siekėme, kad naujosios ES finansavimo programos
būtų tvaresnės, labiau integruotos, labiau tausotų
aplinką ir klimatą, būtų skaidresnės ir paprastesnės.
Šiais metais naujosios paramos programos
pradedamos įgyvendinti. Norime užtikrinti, kad mūsų
pasiekimai derybose dėl naujų programos strategijų
paskatins esminius pokyčius ir dėl įgyvendinimo
lygmeniu naudojamų labiau į aplinką orientuotų
ES investicijų. Šio vadovo tikslas – vietiniams ir
regioniniams partneriams ir jaunimui suteikti vartotojui
draugiškos informacijos, kaip įgyvendinant savo
projektus ir idėjas pasinaudoti ES finansavimo
galimybėmis.

Šiame dokumentu siekiame trijų pagrindinių tikslų:
3 Jame mūsų vietinėms ir regioninėms žaliųjų
suinteresuotosioms šalims (vietos ir regionų savivaldos
tarybų nariams ir nevyriausybinėms organizacijoms
(NVO) pateikiama informacijos apie didžiulę ES fondų
įvairovę;
3 Jaunimui pateikiama informacija, kaip dalyvaujant
vienoje iš daugybės ES programų galima gauti
tiesioginės naudos iš Europos
3 Pateikiamos rekomendacijos kaip parengti asmeninį
ES projektą.
A) Kaip skaityti ši vadovą
2 skyriuje pateikiama trumpa ES finansavimo
galimybių, pritaikytų konkrečioms tikslinėms grupėms,
apžvalga. Čia rasite svarbiausios apibendrintos
informacijos dėl jūsų atitikties ES fondų reikalavimams
ir jūsų darbo sričiai aktualias programas.
3 skyriuje pateikiamas išsamus jūsų ES projekto
įgyvendinimo vadovas. Jį galima naudoti kaip vadovą
atliekant pirmuosius svarstymus, apžvelgiant svarbius
projekto paraiškos aspektus ir planuojant biudžetą.
4 skyrius yra parengtas atmintinės formatu. Jame
pateikiama išplėstinė 2014–2020 m. ES fondų
apžvalga, suskirstyta pagal temines sritis. Čia rasite
skirtingų ES programų paaiškinimus ir nuorodų, kur
rasti daugiau informacijos.
B) Kokie yra ES fondai?
ES fondus galima suskirstyti į maždaug tris tipus:
struktūriniai ir investiciniai fondai, programos ir
iniciatyvos bei trečiosioms šalims skirti fondai.
Pirmieji du tipai yra paskirstomi ES viduje, trečiasis
tipas iš esmės skirtas už ES ribų atliekamiems
veiksmams. Šiame vadove išsamiai aptariami
pirmieji du finansavimo tipai – Europos Sąjungos
viduje investuojantys ES fondai. Finansavimo iš ES
biudžeto tipai gali skirtis. Daugiausia ES fondai yra
skirstomi kaip subsidijos, teikiamos per kvietimus
teikti paraiškas, kai įvairūs pareiškėjai varžosi dėl ES
paramos.

Galima išskirti dviejų tipų subsidijas: veiksmų subsidijos
projektams, kurių trukmė yra ribota ir kurių laikotarpiu
vykdomi tam tikri veiksmai; ir subsidijos veiklai,
kuriomis teikiama įprastiniam organizacijos darbui ir
veiklai užtikrinti reikalinga finansinė parama.
Be to, ES institucijos kviečia dalyvauti viešųjų pirkimų
konkursuose, skirtuose pirkti paslaugas, prekes ar
darbus, skirtus ES institucijų veiklai ir jų programų
įgyvendinimui. Taip pat yra keletas kitų finansavimo
per ES fondus būdų, pvz., tiesioginės subsidijos arba
netiesioginis finansavimas per tarpininkų institucijas
– paskolos, rizikos kapitalas, pradinis finansavimas,
subsidijos ir t. t.
Dar vienas ES fondų ypatumas – atitinkama jų valdymo
struktūra.
Kai kuriais atvejais Europos Komisija pati valdo fondus,
t. y. atsakingas padalinys (Generalinis direktoratas)
ar išorinė agentūra skelbia kvietimus kandidatams
teikti projektų paraiškas, atrenka projektus, stebi
įgyvendinimą ir vertina rezultatus.
Kitais atvejais fondų įgyvendinimu rūpintis pavedama
ES valstybėms narėms – tam jos paskiria nacionalines
ar regionines valdymo institucijas.Tai vadinama
pasidalintuoju valdymu, nes Komisija tik prižiūri, kaip
įgyvendinamos fondų išmokos, o valstybė narė prisiima
atsakomybę dėl valdymo. Puikus to pavyzdys yra
Europos struktūriniai ir investiciniai fondai.
Kvietimus teikti paraiškas skelbia nacionalinės
arba regioninės veiklos programas įgyvendinančios
vadovaujančiosios institucijos, kurios bendrais bruožais
išdėsto kiekvieno fondo investavimo strategiją ar
prioritetus. Proceso metu atsižvelgiama į nacionalinius
ar regioninius poreikius ir iššūkius.

1) ĮŽANGA

Su Europos Sąjungos (ES) politika ir jos įgyvendinimu
susijusiems projektams ir veiksmams ES skiria didelius
finansinius išteklius.
Šios lėšos yra naudojami investicijoms į įvairias sritis,
pvz., tvarų ekonomikos vystymąsi, tinkamą užimtumą,
mokslinius tyrimus ir inovacijas, švietimą, kultūrą,
sveikatos ir aplinkos apsaugą.
Nors dalis lėšų yra skiriama ES valstybėms narėms,
kurios organizuoja jų paskirstymą naudos gavėjams,
nemažai lėšų tiesiogiai valdo ir skirsto Europos
Komisija. 2013 m. pabaigoje Europos Parlamentas ir
Europos Sąjungos Taryba susitarė dėl ES biudžeto
ateinantiems 7 metams (2014–2020 m.).

2
C) Pakeitimai, skatinantys “žalesnes” ES
investicijas
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
apgailestauja, kad pirmą kartą ES istorijoje sumažėjo
daugiametis (2014–2020 m.) biudžetas (ateinantiems
septyneriems metams numatyti 85 milijardai eurų),
taip pat, kad ES biudžetas ir toliau priklauso nuo
nacionalinių įmokų, nesant galimybės Sąjungai didinti
nuosavus išteklius.
Nepaisant to, didesnis Europos Komisijos vaidmuo
vykdant derybas dėl finansavimo programų leido
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
ES fondų pobūdį pakreipti labiau aplinką, klimatą
tausojančia, į socialinius klausimus orientuota ir įtrauktį
skatinančia kryptimi.

1) ĮŽANGA

Nors vis dar daug ką galima patobulinti įvairiose
politikos srityse, norėtume su jumis pasidalinti savo
sėkme ir paaiškinti pagrindinius patobulinimus,
padarytus siekiant labiau aplinką tausojančių ES išlaidų
2014–2020 m. laikotarpiu.
Sudarydama naują biudžetą, ES susitarė, kad iš 960
milijardų eurų bent 20 % bus išleista su klimato kaita
susijusioms veikloms. Siekiant įgyvendinti šį tikslą,
su klimato pokyčiais susiję aspektai buvo integruoti
į pačias svarbiausias ES išlaidų sritis. Be to, ES
investicijų tikslu yra paskelbtas siekis didinti finansinį
indėlį lyčių lygybei skatinti. Derybų dėl finansavimo
priemonių metu Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupė reikalavo suformuluoti tvirtas nuostatas
dėl horizontaliųjų principų, kad naudojant ES fondų
lėšas būtų daugiau dėmesio skiriama lyčių lygybės,
nediskriminavimo, tvarios plėtros ir klimato veiksmų
sritims. Be to, atlikdami politinį darbą siekėme spręsti
ir iššūkius, susijusius su pilietinės visuomenės ir
NVO, kaip ES finansavimo įvairiose srityse partnerių,
dalyvavimu, pvz., socialinės įtraukties, aplinkosaugos
veiksmų, kultūrinių mainų, tyrimų ar moterų teisių
srityse.
Europos struktūriniai ir investicijų fondai (ESI fondai),
sudarantys didžiausią ES biudžeto dalį, buvo
pertvarkyti, įdiegiant tam tikrus sanglaudos politikos
žalinimo principus bei užtikrinant tvaresnes ir labiau
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įtraukiančias investicijas į vietos ir regioninės plėtros,
mažai anglies dvideginio išskiriančiomis technologijomis
paremtos ekonomikos, užimtumo bei socialinę įtraukties
skatinimo priemonių planavimą ir įgyvendinimą.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupės
darbas, įgyvendinant iniciatyvą „Investicijos į žmones,
o ne į greitkelius“ davė vaisių: ESI fondų dalis, skirta
investicijoms į deramo užimtumo, kovos su skurdu ir
atskirtimi ir nediskriminavimo priemonių įgyvendinimo
sritis, turės didesnį vaidmenį nei ankstesniu laikotarpiu.
Be to, naujasis Sanglaudos fondas ir Europos
regioninės plėtros fondas siūlo įvairias ekologiškesnių
investicijų galimybes: naujovės užtikrina, kad daugiau
nei kada nors pinigų bus investuojama atsinaujinančių
energijos šaltinių ir efektyvaus energijos nadojimo
skatinimui. Nors mums nepavyko visiškai išskirti
investicijų į didelio masto kelių projektus, tačiau
naujuoju laikotarpiu iškastinio kuro infrastruktūros ir
branduolinės energijos jėgainės negalės pasinaudoti
europinio finansavimo galimybėmis.
Dėl mūsų ilgalaikio spaudimo, prievolė konsultuotis su
regioninėmis ir vietinėmis institucijomis, ekonominiais
ir socialiniais partneriais bei pilietine visuomene ir NVO
tapo įsipareigojimu ir išankstine sąlyga planuojant
įgyvendinti ES finansuojamus projektus.
Europos Parlamento Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupė nepavargdama siekė ES paramos toms
valstybėms narėms ir regionams, kuriuose itin didėja
jaunimo nedarbas. Jau 2009 m. jaunimo ataskaitoje
kvietėme skirti ES finansavimą jaunimo užimtumui
skatinti; galiausiai šis tikslas įgyvendintas skiriant 3
milijardus eurų iš Europos socialinio fondo ir papildomai
3 milijardus eurų iš atskiros biudžeto srities jaunimo
užimtumui skatinti. Partnerystės principas tapo svarbiu
ESI fondų elementu, jis įtrauktas į teisiškai įpareigojantį
Europos partnerystės elgesio kodeksą, kuriame
išdėstyti įvairūs partnerių įtraukimo reikalavimai.
Šis principas užtikrina, kad regioninės ir vietos
valdžios institucijos, socialiniai ir ekonominiai partneriai
bei pilietinė visuomenė ir NVO aktyviai dalyvaus
strateginio planavimo ir sprendimų dėl finansavimo
programų rengimo, įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo
procesuose. Dalyvaukite!

Europa turi išnaudoti vietines žinias, kompetenciją
ir patirtį, sukauptą visuose ES fondų įgyvendinimo
etapuose, ir užtikrinti, kad Sąjungos investicijos būtų
kaip galima skaidresnės. Atsižvelgiant į skirtinguose
regionuose sukauptas pirmąsias neseniai įvesto
partnerystės principo taikymo patirtis, nustatyti ir kai
kurie šio principo taikymo trūkumai.
Todėl norime paskatinti visus šio leidinio skaitytojus
aktyviai ginti savo teisę dalyvauti sprendimų priėmime
vietos ar regiono lygmeniu ir aktyviai prisidėti įsisavinant
ESI fondų lėšas. Kita priemonė, skirta užtikrinti vietos
ir regioninių veikėjų dalyvavimą sprendimų priėmimo
procese bei suteikti jiems naujų teisių bei galimybių–
naujoji bendruomenės vadovaujama vietos plėtros
strategija.
Sukurtas remiantis ankstesne patirtimi, šis, ESI fondų
įgyvendinime taikomas ir principu „iš apačios į viršų“
pagrįstas metodas, kaimo, pakrančių ir miesto vietovių
subjektams suteikia galimybę kurti savo plėtros
strategijas ir įgyvendinti projektus pasinaudojant ES
teikiama parama.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
Europos Parlamente derybų dėl kaimo plėtros metu
pavyko susitarti dėl šių nuostatų:
NVO, vietiniai plėtros tinklai ir kaimo įmonės ir toliau
turi teisę gauti didžiąją dalį paramos iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP); 2014–
2020 m. laikotarpiu 30 % iš EŽŪFKP skirtų lėšų
bus investuojama į įvairias priemones, apimančias
ekologišką ūkininkavimą ir žemės ūkio aplinką;
finansuojamai veiklai priskiriami trumpųjų maisto
grandinių projektai.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
pavyko pasiekti, kad naujoji Užimtumo ir socialinių
inovacijų programa netaptų tik darbo rinkai skirta
priemone: užtikrinome didesnę paramą skurdo lygio
mažinimui ir socialinės įtraukties skatinimui, suteikiant
finansavimą mažesnės apimties projektams ir
nukreipiant paramą jauniesiems bedarbiams.
Europos Parlamentui, įskaitant Žaliųjų frakcijos /
Europos laisvojo aljanso grupę kaip vieną iš varomųjų
jėgų, pavyko Kūrybiškos Europos programoje
užtikrinti platesnes galimybes investicijoms į kultūrą ir
žiniasklaidą.

Be to, mums pavyko apsaugoti finansavimo
galimybes mažesnio masto projektams ir užtikrinti
aktyvesnį kultūrinės ir kalbinės įvairovės skatinimą.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
aktyviai siekė programos „Europa piliečiams“
pratęsimo. Manome, kad ji atlieka svarbų vaidmenį
siekiant demokratiškesnės ir kolektyvinės Sąjungos.
Deja, tenka konstatuoti, kad Europos Parlamentas
praleido galimybę padidinti programos biudžetą
ir remiamų veiklų apimtį dabartiniam laikotarpiui.
Manome, kad vertinant tokį didelį tokio tipo paramos
potencialą, programai numatytas biudžetas yra
per mažas. Verta paminėti ir LIFE aplinkosaugos
ir klimato veiksmų programos peržiūroje du
sėkmingai įtvirtintus „žaliuosius“ aspektus: Visų
pirma, naujuoju laikotarpiu finansuojami projektai
bus atrenkami pagal privalumus, o ne iš anksto
nustatytą nacionalinę kvotą. Tokiu būdu bus galima
veiksmingiau panaudoti ES lėšas projektams, kurių
poveikis yra aktualus siekiant aplinkosaugos ir
prisitaikymo prie klimato kaitos padarinių.
Be to, biologinės įvairovės srityje įgyvendinamiems
projektams bus teikiamas didesnis papildomas
Komisijos finansavimas, todėl bus žymiai paprasčiau
įgyvendinti biologinės įvairovės projektus, kuriems
anksčiau buvo sunku gauti papildomų lėšų.
Derybose dėl naujosios bendrosios mokslinių tyrimų
ir inovacijų programos HORIZON 2020 kūrimo
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
Europos Parlamente pavyko susitarti dėl ženklių
pakeitimų įvairiose srityse. Mums pavyko sėkmingai
integruoti daugiadisciplinį požiūrį, platesnę paramą
socialiniams mokslams ir užtikrinti platesnį piliečių,
galutinių vartotojų, pilietinės visuomenės ir viešojo
sektoriaus organizacijų dalyvavimą. Programa
remia su ekologija susijusias inovacijas įvairiose
srityse, tiek vietiniu, tiek ir tarptautiniu lygmeniu,
ir mūsų iniciatyva, pasinaudojant HORIZON 2020
finansavimu parengtos mokslinės publikacijos bus
prieinamos viešai.
Norime paskatinti visų tipų pilietinės visuomenės,
socialinių įmonių ir SVĮ atstovus bei vietinės ir
regioninės valdžios institucijas aktyviai dalyvauti
plėtojant ekologiškas idėjas ir tinkamus projektus.

1) ĮŽANGA
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2) ES finansavimas pagal tikslinę grupę

2) TIKSLINĖS GRUPĖS

Šiame skyriuje apžvelgiamas ES finansavimas.
Svarbiausios finansavimo priemonės yra pateikiamos
keliuose puslapiuose, jas išskirstant pagal tikslinę
grupę.
a) Vietos ir regionų savivalda
ES pripažįsta, kad vietinės ir regioninės
suinteresuotosios šalys yra svarbūs partneriai siekiant
pokyčių. Naujuoju ES finansavimo laikotarpiu vietiniu
ir regioniniu lygmeniu veikiantiems viešiesiems
subjektams siūloma daug galimybių inicijuoti ir
įgyvendinti projektus bei veiklą vietos lygmeniu.
Parama gali būti skiriama įvairioms priemonėms,
pvz., kompetencijos gerinimas, tinkamo užimtumo,
socialinės įtraukties ir nediskriminavimo programų
finansavimas, vietinių tvarios plėtros iniciatyvų
kūrimas arba investicijos į vietinę infrastruktūrą.
ESI fondai suteikia ženklias finansavimo galimybes
vietos ir regionų savivaldos institucijoms. Šiems
fondams būdingi įvairūs jų įgyvendinimo principai
(nustatyti Bendrųjų nuostatų reglamentu), o veiksmų
kiekviename regione (ir valstybėje narėje) apimtis yra
apibrėžiama nacionalinėse veiksmų programose.
Pagrindinis Europos regioninės plėtros fondo tikslas –
skatinti tvarų augimą, stiprinti ekonominę, socialinę ir
teritorinę sanglaudą.
Iš jo gali būti finansuojama veikla įvairiose srityse, pvz.,
investicijos į vietinę infrastruktūrą (pvz., viešųjų pastatų
energinio efektyvumo projektai) ir plėtros strategijas
tvarios miestų plėtros srityje (pvz., tvaraus miesto
mobilumo koncepcijos ar CO2 mažinimo strategijos).
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai ir Europos
jūrų ir žuvininkystės fondas siūlo paramą kaimo ir
pakrančių bendruomenėms, siekiant padėti įveikti
ekonominius, socialinius ir su aplinkosauga susijusius
iššūkius. Viešosios institucijos gali pasinaudoti
EŽŪFKP arba EJRŽF investicijomis, skirtomis remti
skurdo mažinimo, socialinės įtraukties ir konsultacines
paslaugas toje srityje veiklą vykdantiems ūkininkams
/ žvejams ir verslininkams. Europos socialinis fondas
skatina viešųjų paslaugų modernizavimą ir institucinių
gebėjimų stiprinimą. Be to, jis finansuoja projektus,

užtikrinančius geresnę prieigą prie švietimo sistemos,
remia užimtumo paslaugų tarnybas ir padeda kovoti
su jaunimo nedarbu. BIVP mechanizmas suteikia
galimybę kaimo, pakrančių regionų ar miestų vietos
valdžios institucijoms aktyviau dirbti su vietos
suinteresuotosiomis šalimis bei kitais partneriais. Ši
priemonė suteikia galimybę pasinaudoti europine
parama rengiant išplėstines „iš apačios į viršų“ principu
pagrįstas vietinės plėtros strategijas ir teikia finansinę
paramą įgyvendinant suplanuotus projektus.
Pirmą kartą valstybės narės yra įsipareigojusios
investuoti 5 % Europos regioninės plėtros fondo lėšų
į tvaraus miestų augimo sritį, t. y. Europos miestai
gaus finansinę paramą, tam kad įveikti socialinius,
ekonominius, ekologinius, demografinius ir klimato
iššūkius.
Kai kurios valstybės narės ir regionai tokią paramą
gausiančius miestus jau įvardino nacionalinėse
Europos regioninės plėtros fondo veiklos programose,
kitos planuoja rengti tvarios miestų plėtros projektų
konkursus.
Europos teritorinio bendradarbiavimo programos siūlo
paramą savivaldybių bendradarbiavimui.
Tai atveria galimybes keistis gerąja praktika ir plėtoti
iniciatyvas įvairiose srityse, pvz., kultūros, tvaraus
turizmo arba tvaraus miestų mobilumo.
Svarbios ESI fondų priemonės, skirtos remti
regioninio masto projektus, paramos regioninio masto
projektams ESI fondų priemonės yra specialiosios ES
paramos programos: JASPERS, JESSICA ir ELENA.
Šios paramos priemonės siūlo pagalbą ruošiantis
įgyvendinti didelius projektus, miestų plėtros projektus
ir investicijas į tvarią energetiką. Be to vietos ir regionų
savivaldos institucijoms siūloma pasinaudoti europinio
lygmens europiniais fondais, kuriuos tiesiogiai valdo
Europos Komisija. Šios programos yra skirtos remti
projektus, turinčius europinę pridėtinę vertę. ES
užimtumo ir socialinių inovacijų programa skatina
kurti ir bandyti naujoviškas priemones ir principus
užimtumo ir socialinės politikos srityje. Iš Užimtumo
ir socialinio solidarumo programos taip pat galima

finansuoti viešosioms institucijoms skirtus su ES
teisės įgyvendinimu susijusius mokymus. Užimtumo
paslaugas teikiančios institucijos gali pasinaudoti
EURES programos parama bendradarbiavimo
plėtrai bei visoje ES darbo ieškantiems asmenims
skirtomis pagalbos priemonėmis. Europos pagalbos
labiausiai skurstantiesiems fondas siūlo paramą
vietinėms ir regioninėms pagalbos maistu labiausiai
skurstantiesiems schemoms, drabužių ir kitų
būtinųjų prekių benamiams ir skurstantiems vaikams
teikimo iniciatyvoms. Be to, parama gali būti skirta ir
papildomoms priemonėms įgyvendinti, pvz., veiklai,
vykdomai siekiant socialinės integracijos, arba imantis
veiksmų, siekiant kuo efektyviau išnaudoti vietines
maisto tiekimo grandines. Programa „Europos
piliečiams“ remia miestų partnerystės projektus ir
miestų tinklus, siekiant skatinti demokratinius procesus
ir visuomenės dalyvavimą ES politikos procese.
ES teisių, lygybės ir pilietiškumo programa vietos
ir regioniniu lygmeniu veikiantiems pareiškėjams
suteikia galimybę kartu su europinėmis piliečių teisių,
lyčių lygių galimybių ir nediskriminavimo priemonių
srityje dirbančiomis institucijomis veikti visos Europos
lygmeniu kuriant bendradarbiavimo tinklus. Be to, šie
pareiškėjai gali pasinaudoti parama mokymo veikloms,
įskaitant darbuotojų mainus arba mokytojų mokymo
iniciatyvas. Tas pats taikytina ir Teisingumo programai
aukų teisių srityje ir Narkotinių medžiagų prevencijos
bei informacijos programoms. Prieglobsčio ir migracijos
programa teikia paramą vietinėms ir regioninėms
institucijoms, dirbančioms įvairaus tipo imigrantų
integracijos srityje.
LIFE programa gali padėti savivaldybėms įgyvendinti
aplinkosaugos, klimato veiksmų ir susijusius,
pvz., triukšmo mažinimo ar žiedinės ekonomikos
skatinimo, projektus. Be to, LIFE programa suteikia
galimybę remti viešųjų institucijų bendradarbiavimą
įgyvendinant prevencines priemones – taip vadinamus
integruotuosius projektus. Naujai sukurta investicijų
į tyrimus ir inovacijas programa HORIZON 2020
siekia integruoti glaudesnį piliečių, galutinių vartotojų,
pilietinės visuomenės ir viešojo sektoriaus organizacijų
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Daugiau informacijos:
Regionų komitetas – tai oficiali Europos Sąjungos
institucija, kurioje atstovaujami Europos regionai.
Komiteto interneto svetainėje galite rasti daugiau
informacijos apie ES veiklą regionuose ir jūsų regiono
atstovų Komitete kontaktinę informaciją.
3 http://cor.europa.eu/lt/Pages/home.aspx
Europos inovacijų partnerystė pažangiems miestams
ir bendruomenėms – tai platforma, kurioje galima
plėtoti ir keistis inovatyviais sprendimais, skirtais įveikti
pagrindinius aplinkosaugos, visuomenės ir sveikatos
priežiūros iššūkius, su kuriais šiandien susiduria
Europos miestai.
3 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
Europos žaliųjų partijos vietos ir regionų savivaldos
tarybų narių tinklas.
3 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Merų paktas – tai visą Europą apimanti vietos ir
regionų valdžios institucijų, savanoriškai prisidedančių
prie efektyvaus energijos vartojimo ir atsinaujinančių
energijos šaltinių naudojimo jų teritorijose skatinimo,
asociacija:
3 http://www.merupaktas.eu/index_lt.html
b) Nevyriausybinės organizacijos (NVO)
NVO aktyviai veiklą vykdo beveik visose visuomenės
srityse ir atitinkamai įsitraukia į daugelį sričių, kurioms
teikiamas ES finansavimas. Todėl NVO turi teisę
pasinaudoti daugeliu ES finansavimo priemonių,
svarbiausios kurių yra aptariamos šiame skyriuje.

Kurioms organizacijoms taikomas NVO
apibrėžimas?
NVO sąvoka nėra itin tiksliai apibrėžta, nes tai nėra
teisinis terminas. Konkretūs kriterijai, pagal kuriuos
sprendžiama, ar organizacijos yra laikomos NVO
arba pilietinės visuomenės organizacijomis ir ar joms
galima suteikti ES finansavimą, išsamiai aprašomi
konkrečiuose kvietimuose teikti paraiškas.
Komisijos parengtame leidinyje „ES finansavimo
vadovas pradedantiesiems“ išvardijamos bendrosios
charakteristikos, padėsiančios nuspręsti ar organizacija
gali būti laikoma NVO: „NVO įkuriamos nesiekiant
pelno (nors šios organizacijos gali turėti apmokamų
darbuotojų ir dalyvauti veikloje, už kurią gauna pajamų,
bet uždirbto pelno savo nariams jos neišdalija); NVO
veikia savanoriškumo pagrindu; NVO turi turėti tam
tikrą oficialų ar institucinį veiklos pagrindą (pvz., įstatus
ar kitą pagrindinį dokumentą, kuriame išdėstyta jų
paskirtis, tikslai ir veiklos sritis); NVO yra atskaitingos
savo nariams ir rėmėjams; NVO yra nepriklausomos
– visų pirma nuo vyriausybės, valdžios institucijų,
politinių partijų ir komercinių organizacijų; NVO tikslai
ir vertybės nėra savanaudiški: NVO siekia veikti visos
visuomenės arba konkrečių žmonių grupių labui.“
(Europos Komisija, 2012 m.: ES finansavimo vadovas
pradedantiesiems, 12 psl.)
NVO turi teisę pasinaudoti dviejų tipų ES finansavimu: dotacijos veiksmams ir dotacijos
veiklai
Dotacijos veiksmams suteikia finansavimą NVO, kuris
skirtas ribotos trukmės projektams, vykdomiems, kol
bus įgyvendintos konkrečios pasiūlytos veiklos.
Tai gali būti europinio masto projektai, turintys tikslą
sukurti europinę pridėtinę vertę, arba projektai,
įgyvendinami nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu
lygmeniu, kurie, pvz., skatina tvarią plėtrą, užtikrina
tinkamą užimtumą ar skatina socialinę įtrauktį.
Dotacijos veiklai užtikrina finansinę paramą, skirtą
pilietinės visuomenės organizacijų įprastinei veiklai
remti. Šios dotacijos yra skiriamos išanalizavus
organizacijos uždavinius, siūlomos veiklos apimtį ir jų
suderinamumą su bendraisiais Europos interesais ir
ES politika.

Partnerystės principas, apibrėžtas teisiškai
įpareigojančiame Europos partnerystės elgesio
kodekse, yra naujas ESI fondų elementas Jis
užtikrina, kad vietos ir regionų valdžios institucijos,
socialiniai ir ekonominiai partneriai, taip pat
pilietinė visuomenė ir NVO, turėtų galimybes
aktyviai dalyvauti strategiškai planuojant ir priimant
sprendimus dėl finansavimo programų rengimo,
įgyvendinimo, stebėjimo ir vertinimo. Europos
Parlamente dirbanti Žaliųjų frakcijos / Europos
laisvojo aljanso grupė mano, kad tvarios plėtros
raktas glūdi regionų ir vietos bendruomenėse.
Aktyvus vietos visuomenės įsitraukimas ir
galių jiems suteikimas – tai didelė pridėtinė
vertė, leidžianti tobulinti ir įgyvendinti plėtros
strategijas. Norime jus paskatinti įsitraukti į ESI
fondų įgyvendinimo procesą ne tik kaip naudos
gavėjus, bet ir kaip partnerius, jį stebinčius ir
vertinančius regioniniu ir vietos lygmeniu. Šį
tikslą galima įgyvendinti dalyvaujant stebėsenos
komitetų veikloje, taip pat įgyvendinant vietinės
plėtros principą – taip vadinamas bendruomenės
vadovaujamas vietinės plėtros (BIVP) iniciatyvas.
BIVP yra “iš apačios į viršų” principu pagrįsta
priemonė, skirta įgyvendinti ESI fondus ir
suteikianti galimybę kaimo, jūros pakrančių ir
miesto bendruomenių suinteresuotosioms šalims
aktyviau dalyvauti įvairiose veiklose bei stiprinti
jų gebėjimus. Suformuluotas remiantis sukaupta
patirtimi, šis “iš apačios į viršų” principu pagrįstas
modelis, taikomas įsisavinant ESI fondus, įvairiems
pareiškėjams suteikia galimybę kurti savo plėtros
strategijas ir projektus pasinaudojant ES teikiama
parama. Šio vadovo rengimo metu (2014 m.
vasarį) vis dar vyko veiklos programų, skirtų
įgyvendinti ESI fondus regionuose, kūrimas ir
derybos. Fondų reformų sėkmė itin priklauso nuo
jų įgyvendinimo ir aktyvaus naudojimo.
Todėl jus skatiname:

Dalyvauti jūsų regiono lygmeniu rengiant ESI
fondų panaudojimo dokumentus bei
prižiūrint jų įgyvendinimą.
Kreiptis į Komisiją, jei atitinkamos
nacionalinės institucijos nesilaiko taisyklių.
Daryti spaudimą Komisijai, siekiant kad būtų
laikomasi horizontaliųjų principų (lyčių
lygybės, nediskriminavimo, tvarumo principų).

2) TIKSLINĖS GRUPĖS

bendradarbiavimą. Svarbiausios finansavimo
galimybės vietos valdžios institucijoms yra numatytos
programos dalyse „Socialiniai iššūkiai“ ir „Mokslas
visuomenėje“. Sąjungos civilinės saugos mechanizmas
– ES priemonė, skirta skatinti efektyvesnių gamtos
ir žmogaus sukeltų nelaimių prevencijos ir pasekmių
šalinimo sistemų kūrimui. Savivaldybėms ir regionams
ši priemonė gali būti įdomi kaip pasirengimo galimai
nelaimei ir jos prevencijos priemonė.
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Svarbiausios ES skiriamo NVO finansavimo
galimybės
Kaip jau minėta, 2014–2020 m. ES finansiniu
laikotarpiu pilietinės visuomenės ir nevyriausybinės
organizacijos gali atlikti svarbų vaidmenį: daugiau
ES finansuojamų programų numato NVO, kaip
naudos gavėjas, o partnerystės ir BIVP principai
skatina aplinką, skirtą aktyvesniam NVO įtraukimui į
įgyvendinimo, stebėjimo bei sprendimų dėl ESI fondų
regioniniu ir vietiniu lygmeniu priėmimo procesus.
Be to, pirmą kartą NVO yra aiškiai įtrauktos kaip
galimos techninės paramos gavėjos – ši parama skirta
plėtoti jų institucinius gebėjimus, reikalingus programų
įgyvendinimui. Europos socialinis fondas siūlo
patraukliausias finansavimo galimybes iš visų NVO
remiančių europinių struktūrinių ir investicinių fondų.
Skiriant finansavimą nauju laikotarpiu daugiau
dėmesio bus skirtai kovai su skurdu ir atskirtimi,
taip pat nediskriminavimo priemonių įgyvendinimui.
Supaprastintos finansavimo procedūros leis mažoms
NVO lengviau kreiptis dėl paramos projektams.
Pagrindinė ES priemonė, skirta remti NVO – programa
„Europa piliečiams“. Iš šios programos teikiamos
dotacijos NVO, aktyviai veiklą vykdančioms Europos
atminties ir piliečių dalyvavimo demokratiniame ES
gyvenime srityse. Be to, “Europa piliečiams” padeda
NVO įgyvendinti įvairius su ES veikla susijusius
projektus, skirtus mobilizuoti piliečius ir palengvinti jų
dalyvavimą ES politikos formavimo ir įgyvendinimo
procesuose. Užimtumo ir socialinio solidarumo
programa remia plėtrą, tyrimus ir naujų sprendimų
kūrimą, siekiant įveikti dabartinius socialinius ir
ekonominius iššūkius, kilusius ES valstybėse
narėse. Ji teikia dotacijos veiklai NVO ir tinklams,
aktyviai dirbantiems socialinės įtraukties ir skurdo
mažinimo srityse. „Kūrybiškos Europos programos
paprogramė „Kultūra“ remia institucijas, aktyviai
veikiančias Europoje kultūros srityje, ir skatina
specialiuosius veiksmus, skirtus skatinti tarpkultūrinį
dialogą ir savitarpio supratimą Europos Sąjungoje.
Šiais veiksmais siekiama užtikrinti, kad Europos
kultūrų gausa ir įvairovė būtų labiau matomos. Naujas
Prieglobsčio ir migracijos fondas teikia paramą
įgyvendinant veiksmus, susijusius su trečiųjų šalių
piliečių prieglobsčio, teisėtos migracijos, integracijos ir
grąžinimo klausimais.

c) Jaunimas: „Erasmus+“
Iš esmės NVO turi teisę gauti paramą savo veiklai,
tačiau kiekvienus atveju sąlygos priklauso nuo
konkrečios nacionalinės programos ir ją finansuojančio
fondo taisyklių. Norime paskatinti NVO aktyviai
dalyvauti įgyvendinant šias programas, o valstybes
nares – daugiau dėmesio skirti pabėgėlių paramai
ir integracijai. Taip pat atkreipiame dėmesį, kad
aplinkosaugos ir klimato veiksmų programa LIFE
yra svarbi aplinkosaugos NVO veiklos finansavimo
priemonė. Programos paramą galima panaudoti
dvejose – aplinkosaugos ir klimato veiksmų srityse, taip
pat galima gauti dotacijas veiklai.
Naujai sukurta investicijų į mokslinius tyrimus
ir inovacijas programa HORZION 2020 sukuria
galimybes glaudžiam piliečių, galutinių vartotojų,
pilietinės visuomenės ir viešojo sektoriaus organizacijų
bendradarbiavimui. Svarbiausios NVO finansavimo
galimybės aptariamos šios programos dalyse
„Socialiniai iššūkiai“ ir „Mokslas visuomenėje“.
Be to, NVO taip pat gali aktyviai dalyvauti Pramoninės
lyderystės programose, iš kurių finansuojama veikla,
skirta ieškoti geresnių atsakymų į visuomenei kylančius
iššūkius.
Pagrindinės NVO platformos Europoje:
Europos jaunimo forumas – 99 jaunimo organizacijų,
veikiančių Europoje, platforma
3 http://www.youthforum.org
Projektas „Green 10“
3 http://www.green10.org
Socialinė platforma – Europos socialinių NVO
platforma
3 http://www.socialplatform.org
Europos kovos su skurdu tinklas
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=961&langId=lt
Europos kovos su rasizmu tinklas
3 http://www.enar-eu.org

„Erasmus+“ – nauja rėminė ES programa,
įgyvendinama švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto
srityse, apimanti populiariausias jaunimui skirtas ES
programas:
„Erasmus“, „Leonardo“ ir Veiklus jaunimas
„Erasmus+“ yra skirta ateinančius septynerius metus
teikti paramą daugiau nei keturiems milijonams
europiečių, norinčių studijuoti, mokytis, gauti darbo
patirties ar savanoriškai dirbti užsienyje.
„Leonardo da Vinci“ suteikia galimybių profesinio
išsilavinimo ir praktinių įgūdžių siekiančiam jaunimui
užsienyje įgyti darbinės patirties ir išmokti naujų įgūdžių
arba kalbų. Programos parama galima pasinaudoti
siekiant įgyti darbinės patirties stažuojantis arba
mokantis bendrovėje, viešojo sektoriaus organizacijoje,
NVO arba profesinio lavinimo institucijoje.
Stažuotė užsienyje gali trukti nuo dviejų savaičių iki
metų.
„Erasmus“ remia studentus ir suteikia jiems galimybę
dalį studijų praleisti užsienyje – nuo trijų iki dvylikos
mėnesių (įskaitant papildomą stažuotės laikotarpį,
jei suplanuota). „Erasmus“ parama gali pasinaudoti
kiekvieno studijų ciklo (bakalauro, magistro ir daktaro
programų) studentai.
Veiklaus jaunimo programa suteikia galimybę dalyvauti
jaunimo mainų ir savanoriškos praktikos užsienyje
programose. Finansavimas yra teikiamas jaunimo
iš įvairių šalių grupėms, susitinkančioms trumpam
laikotarpiui (nuo vienos iki trijų savaičių), dalyvauti
neformalaus mokymo programoje, ir skirtingose
valstybėse laikotarpiu nuo dviejų savaičių iki dvylikos
mėnesių savanoriaujančiam jaunimui (Europos
savanorių tarnyba). Trys naujos jaunimui skirtos
finansavimo priemonės yra “Tavo pirmasis EURES
darbas”, „Erasmus“ jauniesiems verslininkams ir
Studentų paskolų garantinis fondas.

“Tavo pirmasis EURES darbas” – nauja programa,
kuria 18–30 metų jaunimui siūloma informacija ir
rekomendacijos atlikti stažuotes ir praktikas ES
valstybėse, taip pat dėl darbo sektoriuose, kuriuose
trūksta darbo jėgos.
Be to, ši programa gali suteikti lėšų, padengsiančių
kelionės į darbo pokalbį užsienyje ar persikėlimo į
užsienyje esančią naują darbo vietą išlaidas. Tam
tikromis aplinkybėmis jums gali būti suteikta galimybė
dalyvauti kalbos mokymuose ir įgūdžių lavinimo
seminaruose. Programos įgyvendinimą vykdo EURES
programose dalyvaujanti regioninė ar nacionalinė
užimtumo tarnyba.
„Erasmus“ programa jauniesiems verslininkams
yra skirta teikti pagalbą jauniesiems verslininkams,
planuojantiems pradėti savo verslą.
„Erasmus“ suteikia paramą, reikalingą norint apsistoti
užsienyje, kad būtų galima pasimokyti iš patyrusio tos
valstybės smulkiojo verslininko. Norėdami dalyvauti
šioje programoje, turite turėti perspektyvų verslo planą
arba jį rengti, taip pat jau galite būti pradėję verslą, kurį
plėtojate ne ilgiau nei trejus metus.
Programa gali dalyvauti visų sektorių atstovai.

3 Vietos ir regionų
savivaldos institucijos
3 NVO
3 Jaunimas

Studentų paskolų garantinis fondas – nauja priemonė,
įgyvendinama švietimo ir mokymo srityje, kurios
tikslas yra padėti studentams, suteikiant paskolą,
padengsiančią dalį išlaidų, susijusių su magistro
programos studijomis užsienyje.
Programoje dalyvaujančiuose bankuose ir paskolų
institucijose ji užtikrina palankias sąlygas, pvz.,
geresnes nei rinkos palūkanų normas ir iki dviejų metų
laikotarpį, kol absolventai gaus darbą ir pradės išmokėti
paskolą.
Daugiau informacijos:
Europos jaunimo portale pateikiama visa informacija
apie pasiūlymus ir galimybes jaunimui visoje Europoje:
3 http://europa.eu/youth/country/76_lt
„Eurodesk“ – tai pagrindinis informacijos apie Europos
politiką ir galimybes jaunimui ir su jais dirbantiesiems
teikėjas:
3 http://www.eurodesk.org/edesk/
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3) Išsamus jūsų ES projekto
įgyvendinimo vadovas
Šiame skyriuje pateikiamos jūsų ES projekto rengimo
gairės. Jame paaiškinami pagrindiniai aspektai, kuriuos
reikia įvertinti prieš teikiant projekto paraišką, taip pat
apžvelgiami pagrindiniai paraiškos rengimo proceso
veiksmai. Šis vadovas nėra baigtinis ir jame suteikiama
tik bendrųjų žinių, kaip pradėti savo ES projektą.
Paskutiniame skyriuje rasite nuorodų į šaltinius,
kuriuose pateikiama išsamesnė informacija apie ES
projekto vystymą. Šiame vadove sąvoka „ES projektas“
yra suvokiamas kaip projektas, įgyvendinamas
naudojantis ES finansine parama. Finansines dotacijas
ES skirsto kviesdama teikti paraiškas.
Priklausomai nuo programos, šie kvietimai yra
skelbiami kartą ar keliskart per metus. Paprastai
metinė veiklos programa apima kvietimų teminius
prioritetus, apie kuriuos skelbiama viešai. Prieš
paskelbiant kvietimą, šie dokumentai suteikia galimybę
potencialiems pareiškėjams pradėti rengti paraiškas.
Norint sėkmingai pateikti paraišką dėl ES paramos,
svarbu kuo greičiau gauti informacijos apie kvietimus.
Kur galima rasti šią informaciją paaiškinta šio skyriaus
pabaigoje.

a) Pirminės prielaidos
Pirmasis žingsnis, kurį plėtodami ES projektą ir
prieš priimdami sprendimą kreiptis dėl ES projekto
finansavimo turite atlikti, yra preliminariai apsvarstyti
tam tikrus aspektus.
Pavyzdžiui, turite iš anksto nuspręsti dėl atitikimo
reikalavimams, keliamiems pretenduojantiems tapti ES
fondų naudos gavėjais ir kaštų–naudos pusiausvyros
išlaikymo, įgyvendinant jūsų projektą.
Bendrosios išankstinės ES projekto įgyvendinimo
sąlygos paprastai reikalauja, kad pareiškėjas turėtų
pakankamą kompetenciją įgyvendinti numatytas veiklas
bei pakankamus finansinius pajėgumus.
Kvietime teikti projektų paraiškas kartu nurodomi ir
papildomi reikalavimai dėl finansinių ir su projekto
turiniu susijusių naudos gavėjų gebėjimų.
Dar viena finansavimo sąlyga – organizacija veiklą turi
vykdyti mažiausiai trejus metus ir turėti pakankamai
nuosavų išteklių, galinčių užtikrinti išankstinį projekto
finansavimą.

b) Nuo projekto idėjos iki projekto
paraiškos
Todėl naujos organizacijos, skirtos tik įgyvendinti ES
projektą, įsteigimas nėra galimas. Finansinė parama
ES projekto įgyvendinimui itin priklauso nuo konkretaus
projekto dydžio ir išlaidų atitikties reikalavimams – kuo
didesnė projekto apimtis ir ilgesnė trukmė, tuo didesni
atitinkami personalo ir materialiniai kaštai.
Nors ES projektai yra populiarūs tarp organizacijų,
tačiau turėtumėte žinoti apie gana dideles jų
administravimo išlaidas, dėl kurių dažnai patiriama
papildomų, su personalu susijusių išlaidų.
Be to, vėluojant mokėjimams, jūsų organizacija turi būti
pajėgi savo ištekliais finansuoti uždelsimo laikotarpį.
Dar vienas svarbus projekto paraiškos planavimo
aspektas (dažnai įvertinamas nepakankamai) –
tinkamos programos pasirinkimas.
Kai kurie ES fondai apima panašias temines sritis ir
jų remiamos veiklos persidengia. Todėl prieš rengiant
projekto paraiškos juodraštį svarbu išsiaiškinti, ar
finansavimo priemonė yra skirta veiksmams regioniniu
/ nacionaliniu lygmeniu, ar ja dėmesys skiriamas
europinės pridėtinės vertės kūrimui.
Iš esmės vieną projekto idėją galima naudoti kuriant du
skirtingus paraiškos variantus.
Tačiau norint iš tiesų tikėtis sėkmės, svarbu savo
pasiūlymus pritaikyti pagal atitinkamos programos
uždavinius. Bendroji rekomendacija renkantis
programas - specializacijos principas, t. y. ieškant
finansavimo pirmenybė turi būti skiriama programai,
labiau orientuotai į siekiamą spręsti problemą.
Tam tikros programos (įprastai tiesiogiai valdomos
Europos Komisijos) reikalauja bendradarbiauti su
europine partnerių organizacija.
Tačiau ne visada iš karto yra lengva rasti patikimą ir
kompetentingą partnerį. Jei norite išvengti ilgų paieškos
internete valandų, kartais galimus projekto partnerius
galite rasti išvardintus ir oficialioje programos interneto
svetainėje.
Kiti būdai rasti projekto partnerių – dalyvauti
europinėse konferencijose dominančiomis temomis
ir pasinaudoti naujausiomis paieškos priemonėmis,
„Facebook“ ir „LinkedIN“.

Antrasis ES projekto plėtotės žingsnis – projekto
struktūros juodraščio rengimas.
Jis turėtų būti ne daugiau nei keleto puslapių ilgio, jame
turi būti aptarti šie aspektai: projekto pavadinimas,
pareiškėjas / pagrindinis partneris, uždaviniai,
planuojama veikla, tikslinė grupė, finansinis planavimas
ir kontaktinis adresas.
Toks dokumentas leidžia tiksliau išdėstyti idėją ir
tarnauja kaip aiškus formatas norint pasidalinti
informacija su potencialiais partneriais, taip pat jo
planas naudingas konsultuojantis su programos
informacinėmis tarnybomis.
Pati projekto paraiška turi būti rengiama tik paskelbus
kvietimą teikti paraiškas ir atidžiai perskaičius kvietimo
dalyvavimo sąlygas ir temą.
Parengti projekto paraiškos juodraštį prireiks daug
laiko, todėl šią užduotį vienas asmuo gali vykdyti ir
keletą savaičių.
Todėl ruošti paraišką turite pradėti anksti arba pagalvoti
apie galimybę darbą paskirstyti žmonių komandai.
Žinoma, paraiškos formos gali būti įvairios struktūros,
tačiau visuomet bus prašoma pateikti panašią
informaciją, ir visuomet yra būtina pateikti visą formoje
prašomą informaciją.
Daugelis ES programų naudoja taip vadinamą „eForm“,
kuri yra internetinė paraiškos forma, pakeičianti
rašytines paraiškas.
Patys svarbiausi projekto paraiškos elementai
– atliktinų veiksmų ir tikėtinų veiksmų rezultatų
aprašymas.
Jei bus pateikti į programą neįtraukti veiksmai, bus
pateikta per mažai veiksmų arba veiksmai bus
nepakankamai inovatyvūs, paraiška gali būti atmesta.
Kiti itin svarbūs elementai yra biudžetas ir darbo
planas, kurie turi visapusiškai atspindėti tikėtinus
veiksmus ir rezultatus.
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c) Biudžetas ir išlaidų tinkamumas

3 Projekto tikslas: kiekybinių tikslų pasiekimas tam,
kad projektas būtų laikomas sėkmingai įgyvendintu.
Tiksle turėtų būti nurodyta informacija apie darbo
kokybę, atsižvelgiant į suplanuotą laikotarpį ir biudžeto
planą.
3 Projekto veiksmai: konkrečios priemonės, kurių
imamasi įgyvendinant projektą, pvz., renginiai, knygų
leidyba ar naujo švietimo programos mokymo plano
kūrimas.
Visa tai yra pagrindinis paraiškos elementas.
Tikėtini rezultatai: projekto veiksmų rezultatai
Jie gali būti materialinio (kelių tiesimas, švietimo
medžiaga, konferencijos organizavimas) arba
nematerialinio (valdymo įgūdžiai, patirties mainai,
sensibilizacija) pobūdžio.
3 Europinė pridėtinė vertė: iš esmės tai suprantama
kaip tarptautinio pobūdžio projektai, kurie suteikia
socialinės, kultūrinės, ekonominės ir kitokios naudos kuo
didesniam valstybių narių ar jų regionų skaičiui.
Šiuo tikslu svarbų vaidmenį turi projekto rezultatų
sklaida ir informavimas apie juos, taip pat geriausiųjų
praktikų mainai.
3 Tvarumas: tvarumas yra pagrindinė ES finansavimo
vertybė, užtikrinanti, kad neskiriant tolesnio finansavimo
projekto pasiekimai išliks ir baigus projektą.
Itin naudinga struktūrizuotos projektų plėtros priemonė
yra loginių modelių metodas, kuris dažnai trumpinamas
kaip „Logframe“.
Ši oficiali priemonė leidžia vienoje matricoje
schematiškai atvaizduoti visus elementus, kurių reikia
nuosekliam projekto įgyvendinimui. Kiekviename
langelyje prašoma įvesti tam tikrą informaciją, pvz.,
projekto pagrindimas, rezultatų indikatoriai, prielaidos
ir rizika. Projekto loginę struktūrą yra privaloma pateikti
kartu su paraiškomis gauti ES vystymosi fondų paramą,
tačiau šią priemonę gali būti rekomenduojama naudoti ir
teikiant kitų projektų paraiškas. Būtinai pateikite paraišką
iki galutinio termino ir įsitikinkite, kad kartu su paraiška
pateikiate visus reikalingus dokumentus.

Rengiant finansavimo planą ir skaičiuojant biudžetą
reikia atsižvelgti į tam tikras ES finansavimo taisykles,
pvz., dėl išlaidų atitikties reikalavimams.
Įprastai projekto paraiškos parengimo išlaidos negali
būti finansuojamos iš ES lėšų.Tik mokymosi visą
gyvenimą programa apima pasiruošiamųjų susitikimų
su projekto partneriais finansavimą.
Visos su konkretaus projekto įgyvendinimu susijusios
išlaidos, pvz., įrangos pirkimas, biuro medžiagų
įsigijimas, infrastruktūros nuoma, draudimo ir
ryšių išlaidos, galimai gali būti finansuojamos kaip
netiesioginės projekto išlaidos.Įsigydami prekę žinokite,
kad jos vertė turi būti amortizuojama atitinkamai pagal
naudojimo laikotarpį, todėl reikalavimus gali atitikti
tik dalis naudojimo laikotarpio išlaidų. Skaičiuojant
išlaidas personalui turi būti atsižvelgiama ir į visas
susijusias išlaidas, t. y. jos turi apimti ne tik atlyginimą,
bet ir darbdavio įmokas į socialinės apsaugos fondą,
papildomus mokesčius ir rinkliavas, atostoginių ir
specialiuosius mokėjimus. Savanorių darbas neturi
jokio poveikio ES bendrajam finansavimui. Kiti išlaidų
tipai, kuriems gali būti skirtas ES finansavimas,
yra kelionės išlaidos, kasdienės išlaidos maistui ir
apgyvendinimui, taip pat subrangos išlaidos, pvz., už
vertimo paslaugas. Daugelis fondų projektų išlaidas
dengia ne 100 %, o tiesiog finansuoja tam tikrą jų dalį.
Informacija apie didžiausia bendrojo finansavimo
normą, taip pat konkretesnės nuostatos dėl
reikalavimus atitinkančių išlaidų, pateikiamos kiekvieno
kvietimo teikti paraiškas dokumentacijoje.

d) Daugiau informacijos apie ES
kvietimus teikti paraiškas
Svarbiausios ES kvietimų teikti paraiškas svetainės yra
pateikiamos leidinyje „Tenders Electronic Daily“.
Jame pateikiama informacijos apie kiekvieną
ES viešųjų pirkimų dokumentą, jis yra kasdien
atnaujinamas pateikiant Europos Sąjungos viešųjų
pirkimų pranešimus. Jame taip pat galite vykdyti
pirkimų paiešką pagal sektorių, šalį ir regioną.
3 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do

Be to, oficialiose programų svetainėse arba atsakingo
Generalinio direktorato interneto svetainėje skelbiama
informacijos apie jų planuojamus, vykstančius ir baigtus
viešuosius pirkimus. Komisija turi vieną pagrindinę
interneto svetainę, kurioje pateikiamas nuorodų pagal
skirtingas temines sritis sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_lt.htm
Dar vienas būdas gauti naujausios informacijos apie
paskelbtus kvietimus teikti paraiškas yra užsisakyti
institucijų, veiklą vykdančių dominančioje srityje,
naujienlaiškius.
Be to, paslaugas, susijusias su ES kvietimais teikti
paraiškas, siūlo daug privačių organizacijų.
Partnerių paieškos priemonės
„Otlas“ yra internetinė partnerių paieškos priemonė,
naudojama įgyvendinant tarptautinius jaunimo
projektus.
„Otalas“ priemonėje organizacijos gali užregistruoti
savo kontaktinę informaciją ir juos dominančias sritis,
taip pat sukurti projekto idėjoms įgyvendinti reikalingų
partnerių užklausas.
3 https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partnerfinding/
Daugelyje ES finansavimo programų oficialiose
svetainėse pateikiama partnerių paieškos priemonė.
Pvz. Švietimo ir kultūros generalinio direktorato siūloma
projektų partnerių paieškos sistema švietimo srityje
įgyvendinamoms programoms (Erasmus, Comenius ir
t. t.):
3 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.
php
„LinkedIn“ ES projektų partnerių paieška:
3 https://www.linkedin.com/groups/EU-ProjectsPartner-Search-2842114
„Facebook“ partnerių paieška ES ir tarptautiniams
projektams:
3 https://www.facebook.com/groups/
Partnersearch/?fref=ts

3) IŠSAMUS VADOVAS

Labai svarbu suprasti pagrindinius projektų paraiškų
terminus:
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4) ES finansavimo priemonės
pagal temines sritis
Šiame skyriuje apžvelgiami įvairūs 2014–2020 m.
laikotarpio ES fondai. Jie surikiuoti pagal temines sritis,
todėl galite iš karto pereiti į jus dominantį darbinį skyrių.
Kiekvieno skyriaus pradžioje pateikiama bendra
informacija apie atitinkamą ES fondą ir išdėstomi
svarbiausi Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso
grupės Europos Parlamente pasiekimai programavimo
laikotarpio derybose konkrečios programos klausimu.
Be to, trumpai aprašomos remiamos veiklos,
įgyvendinimo metodas ir bendrieji atitikties
reikalavimams aspektai.

A) Europos struktūriniai
investiciniai fondai (ESI fondai)
2014–2020 m. laikotarpiui ES apjungė struktūrinius
fondus ir pagrindines investavimo priemones į vieną
reguliavimo sistemą: bendrųjų nuostatų reglamentą.
Šioje sistemoje išdėstomos pagrindinės taisyklės,
taikomos didžiausiems Sąjungos fondams, sanglaudos
politikos investicijoms į augimo ir užimtumo skatinimą
ir žemės ūkio bei žuvininkystės fondų regioninės
plėtros priemones, siekiant geriau koordinuoti lėšų
panaudojimą, gerinti sinergiją ir supaprastinti jų
įgyvendinimą.
I) Sanglaudos politika – investicijos į augimą ir užimtumą
Ekonominės ir socialinės sąlygos kiekviename iš 271
ES regionų itin skiriasi. Pagrindinis ES Sanglaudos
politikos uždavinys yra mažinti šiuos skirtumus,
skatinant darbo vietų kūrimą, konkurencingumą, tvarų ir
visapusišką ekonominį augimą. Siekiant šių tikslų, per
ateinančius septynerius metus ES investuoja daugiau
nei trečdalį savo biudžeto – apytikriai 325 milijardus €*.
Šios investicijos yra skirtos Europos regionams,
piliečiams ir ekonomikoms. Iš esmės visi Europos
regionai gauna finansavimą iš Sanglaudos politikos
fondo, tačiau biudžetas yra skirstomas pagal
atitinkamo regiono išsivystymo lygį. Tuo tikslu regionai
yra skirstomi į atitinkamas kategorijas: mažiau
išsivystę, pereinamieji ir labiau išsivystę regionai.
Reikšminga sanglaudos politikos dalis (maždaug 80 %)
investuojama į skurdžiausius ES regionus.

Sanglaudos politika apima tris skirtingus fondus:
Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos
socialinį fondą (ESF) ir Sanglaudos fondą.
Be to, Europos teritorinio bendradarbiavimo (ETB) ir
teritorinio vystymosi mechanizmai yra finansuojami iš
ESI fondų ir ES sanglaudos politikos dalių.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
Europos Parlamente vaidino svarbų ir aktyvų vaidmenį
derybose su Komisija ir valstybėmis narėmis derantis
dėl naujos ES sanglaudos politikos.
Mūsų dalyvavimas užtikrino, kad daug gerų Europos
Komisijos reformų pasiūlymų, kuriais buvo siekiama
tikro sanglaudos politikos gryninimo, gautų deramą
paramą ir atsirastų naujuose reglamentuose.
Svarbus partnerystės principo vaidmuo įsisavinant
fondus, kurį sustiprina teisiškai įpareigojantis elgesio
kodeksas, užtikrina, kad regioniniu ir vietiniu lygmeniu
veikiantys partneriai, socialiniai ir ekonominiai
partneriai, pilietinė visuomenė ir NVO aktyviai
dalyvautų finansavimo programų strateginio planavimo
procese, rengime, įgyvendinime, kontrolėje ir vertinime.
Be to, įvairios horizontaliųjų principų nuostatos, pvz.,
tvarios plėtros, lyčių lygybės ir nediskriminavimo,
mūsų pagrindinėms politinėms vertybėms Sanglaudos
politikoje, jos įgyvendinime ir regioniniu bei vietiniu
lygmeniu finansuojamuose projektuose suteikia svarbų
vaidmenį. Sėkmės!

* Pastaba: visi su biudžetu susiję skaičiai yra
išreikšti 2011 m. kainomis.

„ES sanglaudos politikos fondų skiriami ištekliai turi
didelį poveikį viešosioms investicijoms tiek regioniniu,
tiek ir vietiniu lygmeniu, ypač krizės metu.
ES sanglaudos politika yra svarbi priemonė, padedanti
tvariu ir socialiu būdu pakeisti Europą. Norime ją
naudoti, tam, kad sukurti tinkamų darbo vietų, kovoti
su lyčių nelygybe, skatinti viešąsias paslaugas ir padėti
miestams prisitaikyti prie ateities iššūkių.” // Monika Vana

(1) Europos regioninės plėtros fondas (ERPF)
ERPF yra vienas didžiausių ES finansavimo šaltinių.
Pagrindinis ERPF tikslas – sustiprinti ekonominę,
socialinę ir teritorinę sanglaudą, skatinant tvarią plėtrą ir
struktūrinius regioninės ekonomikos pokyčius.
Tenkinant koncentravimo priemonių poreikį, kad
investicijos būtų naudojamos efektyviau (taip vadinama
teminė koncentracija), valstybės narės turi bent tam
tikrą dalį lėšų investuoti į keturis pagrindinius prioritetus:
tyrimus ir inovacijas, informacines ir ryšių technologijas,
SVĮ konkurencingumą ir mažai anglies junginių
išmetančią ekonomiką.
Privalomą investuoti dalį lemia regiono kategorija:
mažiau išsivystę regionai šioms sritims skiria mažiausiai
50 %, pereinamieji regionai – 60 % ir labiau išsivystę
regionai – 80 %.
Be to, ES prisitaikymo prie klimato kaitos ir jos poveikio
sušvelninimo tikslų įgyvendinimui valstybės narės turi
skirti 20 % savo investicijų.
ERPF taip pat remia veiklas teritorinio bendradarbiavimo
srityje (bendradarbiavimas abipus sienos, tarpregioninis
ir transnacionalinis bendradarbiavimas), ir padeda
spręsti konkrečioms teritorijoms svarbius iššūkius (pvz.
susijusius su miestų plėtra, bendruomenės skatinamos
vietinės plėtros iniciatyvos). Šios programos išsamiau
yra aprašytos 4) a) iv. ir v. skyriuose.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
Europos Parlamente pasiekė, kad naujajam finansiniam
laikotarpiui būtų priimti esminiai patobulinimai, kurie
užtikrins ekologiškesnių investicijų galimybes ir užtikrins
didesnį tvarios plėtros koncepcijų vaidmenį.
Žymiai daugiau lėšų bus investuojama siekiant skatinti
atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą ir energijos
efektyvumą būsto sektoriuje. Investicijos į transporto
infrastruktūrą turėtų būti akivaizdžiai sumažintos ir
perskirstytos tvaraus miestų mobilumo koncepcijoms
įgyvendinti. Kiekviena valstybė narė turi investuoti
mažiausiai 5 % ERPF biudžeto į tvarios miestų plėtros
sritį, o patys miestai turi įgyti daugiau galių šios plėtros
įgyvendinimui.

JASPERS (Jungtinė pagalba projektams Euro-

“ES regioninės politikos tikslas – sumažinti išsivystymo
lygio skirtumus visoje Europoje ir skatinti vietinę ir
tvarią plėtrą. Naujoji ERPF mažiau investuos į didelio
masto nenaudingus projektus arba daugianacionalines
bendroves ir daugiau lėšų skirs energijos perdavimo,
socialinei ir solidarumo ekonomikai, SVĮ ir mažo masto
infrastruktūroms.Tvarios investicijos yra geriausias ES
solidarumo įrodymas.” // Karima Delli

pos regionuose, angl. Joint Assistance in Supporting
Projects in European Regions) yra techninės pagalbos priemonė, teikianti patarimus ir pagalbą ruošiant
didžiausius projektus dvylikoje valstybių narių, prie ES
prisijungusių 2004 ir 2007 m. JASPERS parama yra
skirta didžiausiems infrastruktūros projektams, pvz.,
geležinkelio, vandens, atliekų, energijos ir miesto
transporto projektams, kai bendrosios mažiausios
investicijos sudaro 50 milijonų eurų.
Daugiau informacijos: 3 http://www.eib.org/products/advising/
jaspers/index.htm

JESSICA (jungtinė europinė parama tvarioms
investicijoms miestuose - angl. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) yra ES
iniciatyva, kurios uždavinys padėti visiems regionams
parengti tvarios miestų plėtros strategijas ir įgyvendinti miestų plėtros iniciatyvas naudojant parengtas
(atnaujinamas) finansines priemones. Daugiau
informacijos: 3 http://www.eib.org/products/jessica/index.htm

ELENA (europinė pagalba vietos energetikai, angl. European Local Energy Assistance) yra
techninės pagalbos priemonė, padedanti ruošti ir
įgyvendinti miestų ir regionų tvarios energetikos
projektus Jos tikslas yra gerinti vietos institucijų
gebėjimus, teikiant konsultacijas ir finansinę pagalbą
priemonėms, tokioms kaip galimybių studijos ir rinkos
tyrimai ar energijos auditas, skatinant įvairius sektorius jungiančias bendras perspektyvas ir gerosios
praktikos mainus tarp suinteresuotųjų veikėjų. Daugiau
informacijos: 3 http://www.eib.org/products/elena/index.htm
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Specialiosios paramos priemons, skirtos
infrastruktros projektams JASPERS, JESSICA ir
ELENA
Labai svarbūs ES sanglaudos politikos regioninės
plėtros projektų finansavimo šaltiniai yra ES
specialiosios paramos priemonės: JASPERS,
JESSICA ir ELENA.Įprastai ES finansavimas
padengia tik dalį projekto išlaidų. Kartais likusių
išlaidų finansavimas regionų ir vietos valdžios
institucijoms gali tapti tikru iššūkiu. ES paramos
priemonės teikia pagalbą ruošiantis įgyvendinti
didelius projektus, miestų plėtros projektus ir tvarios
energetikos investicijas.
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Remiama veikla:
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ERPF teminiai uždaviniai apima įvairias sritis, kuriose
galima finansuoti projektus ir veiklą:
3 tyrimai ir inovacijos (pvz., tyrimų infrastruktūra, verslo
investicijų į tyrimus ir inovacijas skatinimas, socialinės ir
ekologiškos inovacijos, grupių plėtotė);
3 IRT (pvz., plačiajuosčio ryšio tinklo infrastruktūros
plėtimas, IRT produktų plėtojimas, e-viešosios paslaugos,
e-mokymas, e-įtrauktis, e-kultūra ir e-sveikata);
3 SVĮ konkurencingumas (pvz., verslumo skatinimas ir
naujų idėjų ekonominis išnaudojimas);
3 mažai anglies junginių išmetanti ekonomika (pvz.,
efektyvaus energijos naudojimo ir atsinaujinančių energijos
šaltinių naudojimo įmonėse, viešojoje infrastruktūroje ir
būsto sektoriuje skatinimas, išmanus energetikos valdymas,
mažai anglies junginių emisijų sukuriančių plėtros strategijų
visų tipų teritorijose skatinimas, tvarus miestų mobilumas);
3 prisitaikymas prie klimato kaitos ir rizikos valdymas (pvz.,
investicijos į prisitaikymo prie klimato kaitos sritį, įskaitant
ekosistemų principus, investicijas, siekiant užtikrinti
nelaimių padarinių šalinimą);
3 aplinkosauga ir efektyvus išteklių naudojimas (pvz.,
investicijos į atliekų ir vandens sektorių, gamtos ir kultūrinio
paveldo apsauga, biologinė įvairovė („Natura 2000“),
žalioji infrastruktūra ir miesto aplinka, ekosistemų paslaugų
skatinimas, ekologiškos inovacijos ir efektyvaus išteklių
naudojimo ekonomika);
3 tvarus transportas (pvz., TEN-R, regioninis mobilumas,
aplinką tausojančių (įskaitant mažo triukšmo) ir mažai
anglies junginių išmetančių transporto sistemų, geležinkelio
sistemų, įskaitant triukšmo mažinimo priemones,
išmaniuosius tinklus, kūrimas ir tobulinimas);
3 užimtumo skatinimo, socialinė, ir švietimo infrastruktūra;
socialinė įtrauktis ir nediskriminavimas (pvz., pagalba
fiziniam, ekonominiam ir socialiniam skurstančių
bendruomenių miesto ir kaimo vietovėse atsigavimui,
parama socialinėms įmonėms, investicijos į bendruomenės
inicijuojamas vietinės plėtros strategijas);
3 viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų valstybių institucinių
gebėjimų stiprinimas.

Tinkamumas:
Kiekvienas regionas (arba valstybė narė) susitaria su
Komisija dėl lėšų įsisavinimo veiklos programos. Šiuo
metu (2014 m. sausis) šie dokumentai yra rengiami
ir juose bus pateikta išsamesnės informacijos apie
investavimo prioritetus, finansuojamas veiklas ir
tikslines grupes jūsų regione.

ERPF finansavimą gali gauti įvairūs pareiškėjai:
3 vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios institucijos
bei administracinės įstaigos;
3 socialinės, kultūros, švietimo institucijos ir NVO;
3 bendrovės, SVĮ, įskaitant mikroįmones ir socialinės
ekonomikos įmones bei asociacijas).

Įgyvendinimas:

Reikalavimų atitikimo kriterijai išsamiau apibūdinami
kvietimuose teikti paraiškas, kuriuos skelbia konkreti
vadovaujančioji institucija.

ERPF yra priskiriama pasidalintosios kompetencijos
sričiai, t. y. priklausomai nuo valstybės narės, ERPF
įgyvendina ir projektus regioniniu ar nacionaliniu
lygmeniu atrenka vadovaujančiosios institucijos.
Komisija tik prižiūri ir kontroliuoja įgyvendinimą.
Dažnai ERPF parama yra skiriama kaip dotacijos
– jomis finansuojami konkretūs projektai, įprastai
skelbiant kvietimus teikti projektų paraiškas.
Vadovaujančioji institucija valstybine kalba skelbia
kvietimus teikti paraiškas.
Be to, ERPF parama gali būti teikiama naudojant
finansines priemones, pvz., netiesioginį finansavimą
per tarpininkų institucijas – tai paskolos, rizikos
kapitalas, pradinis finansavimas, subsidijos ir t. t.
Daugiau ir išsamesnės informacijos apie ERPF lėšų
įsisavinimą jūsų regione yra pateikiama regioninės ar
nacionalinės vadovaujančiosios institucijos interneto
svetainėje.
Joje rasite informacijos apie lėšų iš ERPF prieinamumą
jūsų konkrečiai darbo sričiai, vykstančių ir būsimų
kvietimų teikti paraiškas terminai, taip pat projektų
pavyzdžius.

Daugiau informacijos:
Oficiali ERPF interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/
ERPF vadovaujančiųjų institucijų ES valstybėse narėse
ir regionuose regione sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/manage/authority/
authority_lt.cfm?pay=108&list=no
Visų ERPF veiklos programų paieškos priemonė:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/
programmes/
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(2) Europos socialinis fondas (ESF)
ESF yra pagrindinė priemonė, skirta įgyvendinti ES socialinę
ir darbo rinkos politiką. Ji investuoja į ES žmogiškąjį kapitalą
ir finansuoja vietinius, regioninius ir nacionalinius projektus,
skirtus kovai su skurdu, kurti darbo vietas ir skatinti įtrauktį
visoje ES. 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu ESF
dėmesį skirs keturiems pagrindiniams tikslams: kurti geras
darbo vietas, skatinti socialinę įtrauktį, palaikyti geresnį
mokymo ir švietimo lygį bei gerinti viešojo administravimo
kokybę.

A) ESI FONDAI

Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupės politinė
veikla, derybų dėl naujosios finansinės perspektyvos metu
siekiant užtikrinti didesnes ESF investicijas, buvo sėkminga:
2014–2020 m. laikotarpiu ESF dėmesys bus skiriamas ne
tik su užimtumu susijusiam finansavimui, bet ir visapusiškai
paramai kovai su skurdu ir atskirtimi bei nediskriminavimo
priemonėms. Be to, sėkmingai siekėme finansavimo
procedūrų supaprastinimo, ko išdavoje atsirado galimybė
mažoms NVO lengviau pateikti paraiškas. Taip pat pavyko
užtikrinti prieglobsčio ieškančiųjų ir pabėgėlių įtraukimą į
ESF finansavimo sritį.
Mūsų kampanija su šūkiu „Investicijų į žmones, o ne
į greitkelius“ davė vaisių, todėl visų struktūrinių fondų
investicijų ESF dalis bus didesnė nei ankstesniu laikotarpiu
Remiama veikla:
ESF veiklą galima apibendrinti suskirstant į keturias
pagrindines veiksmų sritis:
3 Teminis uždavinys „skatinti tvarų ir kokybišką užimtumą
bei remti darbo jėgos mobilumą“ numato investicijas į veiklą,
skatinančią užimtumą, tinkamų darbo vietų kūrimą, tvarią
integraciją į darbo rinką, savarankišką darbą ir verslumą,
moterų ir vyrų lygias galimybes, aktyvų ir sveiką senėjimą ir
darbo rinkos institucijų modernizavimą.
3 Teminis uždavinys „skatinti socialinę įtrauktį, kovoti su
skurdu ir bet kokia diskriminacija“ numato investicijas į
veiklą, skatinančią aktyvų įsitraukimą, socialinę ir ekonominę
labiausiai atskirtų bendruomenių integraciją, kovą su visomis
diskriminacijos formomis, geresnę prieigą prie aukštos
kokybės paslaugų, socialinį verslumą ir bendruomenės
vykdomas vietinės plėtros strategijas.
3 Teminiai uždaviniai „investuoti į švietimą, mokymą ir
profesinį įgūdžių mokymą bei mokymąsi visą gyvenimą“
numato investicijas į veiklą, skatinančią lygias galimybes

gauti geros kokybės išsilavinimą, gerinančią kokybę
ir prieigą prie trečiosios pakopos ir jam tapataus
išsilavinimo, gerinant lygias galimybes mokytis visą
gyvenimą visoms amžiaus grupėms bei gerinant švietimo
ir mokymo sistemų atitikimą darbo rinkos poreikiams.
Pirmą kartą atsižvelgiama į švietimo galimybes visoms
amžiaus grupėms – nuo darželinukų iki vyresnio amžiaus
asmenų.
3 Teminis uždavinys „gerinti viešųjų institucijų ir
suinteresuotųjų šalių institucinius gebėjimus bei skatinti
efektyvų viešąjį administravimą“ investicijas nukreipia
konkrečiai skurdesniųjų valstybių narių grupei, kuriai
reikia pagalbos ESF lėšų įsisavinimo gerinimui.
Priemonės apima viešojo administravimo įstaigų ir kitų
susijusių suinteresuotųjų šalių gebėjimų stiprinimą, pvz.,
organizacijų, dirbančių švietimo, kovos su diskriminacija
ir skurdu, mokymosi visą gyvenimą, integracijos ir kitose
srityse. Norėdami gauti konkretesnės informacijos apie
ESF prioritetus valstybėje narėje arba regione, turėtumėte
vadovautis atitinkama savo regiono arba valstybės
ESF veiklos programa ar susisiekti su atsakingąja
vadovaujančiąja institucija.
Įgyvendinimas:
Panašiai kaip ERPF, ESF priskiriama jungtinio valdymo
sričiai.Tai reiškia, kad priklausomai nuo valstybės narės,
ESF nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu įgyvendina
vadovaujančioji institucija. Europos Komisija tik prižiūri
įgyvendinimo procesą. Daugiausia ESF yra skiriama kaip
dotacijos projektui kviečiant teikti paraiškas, o šią veiklą
organizuoja atsakinga vadovaujančioji institucija.
Be to, ESF parama gali būti teikiama ir finansavimo
būdais, pvz., kaip netiesioginis finansavimas per
tarpininkaujančias institucijas. Tokio tipo paskolos ar
pradinis finansavimas yra numatomas siekiant padėti
naujoms socialinėms įmonėms ieškoti investicijų ar plėtoti
jų veiklą. Daugiau ir išsamesnės informacijos apie ESF
lėšų įsisavinimą jūsų regione galite rasti regioninės ar
nacionalinės vadovaujančiosios institucijos interneto
svetainėje. Lietuvoje tai – Europos socialinio fondo
agentūra. Jos svetainėje rasite informacijos apie lėšų
prieinamumą, įgyvendinamų projektų terminus, projektų
pavyzdžių ir informaciją apie paskelbtus ar planuojamus
ESF kvietimus teikti konkrečių projektų paraiškas .

„Pasiekėme, kad ESF remtų įvairias skurdo mažinimo
priemones. ESF nebėra skirta tik integracijai į darbo
rinką, dabar jis naudojamas ir užtikrinti lygioms
galimybėms bei skatinti dalyvavimą visuomeniniuose
procesuose.” // Tamás Meszerics

Tinkamumas:
ESF paramos naudos gavėjais gali tapti įvairios
institucijos ir organizacijos:
3 socialinės, kultūros ir švietimo organizacijos;
3 darbuotojų ir darbdavių organizacijos, taip pat
mokymus, pagalbą darbuotojams teikiančios ir darbo
rinkos priemones vykdančios organizacijos
NVO ir labdaros fondai;
3 viešojo administravimo ir vietos savivaldos institucijos;
įmonės ir asociacijos.
Tinkamumo finansuoti kriterijai išsamiau apibūdinami
kvietimuose teikti paraiškas.

Daugiau informacijos:

Remiama veikla:

Oficiali ESF interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=lt

Visų finansuojamų projektų tiesioginis tikslas turi būti
jaunimo padėties gerinimas. Itin didelis dėmesys
skiriamas nedirbantiems, nestudijuojantiems ar
nesimokantiems asmenims, įskaitant jaunimą, kuriam
kyla socialinės atskirties pavojus, taip pat asmenims iš
marginalizuotų bendruomenių. Remiama veikla turėtų
būti vykdoma siekiant pagerinti jų galimybes darbo
rinkoje, taip pat galimybes mokytis ar įgyti išsilavinimą.
Remiama veikla taip pat turėtų būti teikti pagalbą anksti
mokyklą palikusiems asmenims ir skatinti socialinę
įtrauktį. Išsamus JUI apimamų veiklų sąrašas yra
pateikiamas ESF veiklos programose, įgyvendinamose
kiekvienoje reikalavimus į jos aprėptį patenkančioje
valstybėje šalyje narėje ar regione.

Informacija apie ESF veiklą kiekvienoje valstybėje
narėje arba jų regionuose:
3 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45
ESF prioritetų duomenų bazė:
3 http://ec.europa.eu/social/esf_projects_117/search.
cfm
(a) Jaunimo užimtumo iniciatyva
JUI skatina kovą su nedarbu, remdama tvarios jaunimo
integracijos į darbo rinką veiksmus. Ši priemonė yra
skirta regionams, kuriuose didžiausias jaunimo nedarbas, ir yra įgyvendinama kaip ESF (žr. aukščiau) dalis,
kartu taikant skirtingas atitikties reikalavimams sąlygas.
Derybų dėl naujosios finansinės perspektyvos eigoje
Europos Parlamento Žalių frakcija / Europos laisvojo aljanso grupė nuolat siekė ES paramos toms valstybėms
narėms ir regionams, kuriuose yra itin išaugęs jaunimo
nedarbas.
Dar 2009 m. mūsų parengtoje ataskaitoje apie jaunimą
kvietėme skirti ES finansavimą jaunimo užimtumui
skatinti; galiausiai šis tikslas įgyvendintas numačius 3
milijardus eurų iš Europos socialinio fondo ir numatant
papildomus 3 milijardus eurų atskiroje biudžeto eilutėje
jaunimo užimtumui skatinti.
Derybose dėl JUI įgyvendinimo siekėme tikslingo ir integruoto finansavimo per ESF, taip pat didelio dėmesio
jaunimui, o ne tik darbo rinkai.
Biudžetas: 6 mlrd. €

Įgyvendinimas:
JUI yra integruota į ESF programų rengimo procesą,
t. y. kiekviena reikalavimus atitinkanti valstybė narė
ir regionas veiklos programoje turi nustatyti JUI
programavimo mechanizmus, dėl kurių susitarta su
Komisija.
Tinkamumas:
Šie regionai atitinka finansavimo iš JUI reikalavimus:
3 NUTS 2* lygio regionai, kuriuose 2012 m. 15–24 m.
amžiaus jaunimo nedarbas buvo didesnis nei 25 %.
3 Valstybių narių, kuriose jaunimo nedarbas 2012
m. išaugo daugiau nei 30 % NUTS 2* lygio regionai,
kuriuose jaunimo nedarbas siekia daugiau nei 20 %.
JUI naudos gavėjais gali būti visi iki 25 metų amžiaus
asmenys, kurie nedirba, nesiekia gauti išsilavinimo ar
nesimoko, gyvenantys reikalavimus atitinkančiuose
regionuose, nevykdantys jokios veiklos, įskaitant
ilgalaikius bedarbius, nepriklausomai to, ar jie
yra registruoti darbo biržoje. Valstybės narės gali
savanoriškai nuspręsti išplėsti tikslinę grupę ir įtraukti
jaunimą iki 30 metų amžiaus.

„Dabartinis ES jaunimo nedarbo lygis – tikras
skandalas! Fiskalinė krizė ir dėl jos įgyvendinta griežta
ekonomikos politika kai kuriose šalyse lėmė stulbinantį
jaunimo nedarbo augimą, pvz., Graikijoje ir Ispanijoje
išaugusį iki daugiau nei 50 %. Daugiau nei 5,3 milijono
jaunų žmonių visoje Europoje šiuo metu nedirba.
Jei greitai nesiimsime veiksmų, kyla pavojus, kad
Europoje pamatysime augančią prarastąją kartą.
Mums, Žaliesiems, ES lygmeniu įgyvendinama jaunimo
politika turi būti ilgalaikės ir nuolatinės investicijos į
kokybiškas jaunimo darbo vietas, švietimą ir mokymą.”
// Terry Reintke
Daugiau informacijos:
Oficiali ESF svetainė, skirta su jaunimu susijusiai
veiklai:
3 http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=534&langId=lt
Daugiau apie Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupės reikalavimus ir iniciatyvas dėl jaunimo
užimtumo ir susijusių problemų sprendimo:
3 http://www.reclaimyourfuture.eu

* Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra (NUTS) yra Europos Sąjungos
sukurtas statistinis standartas, skirtas klasifikuoti ES valstybių narių
teritorinius-administracinius darinius. NUTS sistemą sudaro trijų NUTS
lygmenų hierarchija, kuri dažniausiai, bet ne visada, atitinka valstybių narių
administracines-teritorines struktūras.
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(3) Sanglaudos fondas

Tinkamumas:

Sanglaudos fondas vaidina svarbų vaidmenį mažinant
išsivystymo skirtumus tarp valstybių narių.
Jis remia mažiausiai išsivysčiusias ES nares (daugelis
šių valstybių prie ES prisijungė 2004, 2007 ir 2013 m.),
ir finansuoja pagrindinius transporto infrastruktūros
projektus bei skatina aplinkosaugos standartų
įgyvendinimą. Sanglaudos fondui taikomos tokios
pačios programavimo, valdymo ir kontrolės taisyklės,
kaip ir ERPF ir ESF. Svarbus Sanglaudos fondo
elementas – naujos finansavimo galimybės, skatinančios
aplinkosaugą ir atsparumą klimato kaitai: finansavimo
galimybės atsinaujinantiems energijos šaltiniams ir
energijos naudojimo būstuose efektyvumo didinimui,
geresnei aplinkosaugai ir prisitaikymui prie klimato kaitos,
ekosistemų pagrindu parengtiems nelaimių prevencijos
veiksmams, „Natura 2000“ zonų apsauga, be to, ir mūsų
pastangomis pasiekta tai, kad parama branduolinei
energetikai buvo pašalinta iš paramos sričių grupės.
Dar vienas teigiamas dalykas – įpareigojimas konsultuotis
su vietos ir regionų valdžios institucijomis, socialiniais
ir ekonominiais partneriais ir pilietine visuomene dėl
planavimo ir įgyvendinimo, taip pat neįgaliųjų teisių
integravimo į planavimo procesą.

Kiekviena valstybė narė, kurios BNP yra mažesnis
nei 90 % ES vidurkio, atitinka reikalavimus paramai iš
Sanglaudos fondo gauti. 2014–2020 m. finansavimo
laikotarpiu tokios valstybės yra Bulgarija, Čekijos
Respublika, Estija, Graikija, Kipras (finansavimas
palaipsniui nutraukiamas), Kroatija, Latvija, Lenkija,
Lietuva, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija
ir Vengrija.
Daugiau informacijos:
Oficiali Sanglaudos fondo interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_lt.htm

Biudžetas: 85 mlrd. €

Biudžetas: 66 mlrd. €
Remiama veikla: Sanglaudos fondas investuoja
į 5 skirtingus prioritetus:
3 pokyčius link mažai anglies junginių išmetančios
ekonomikos visuose sektoriuose;
3 prisitaikymą prie klimato kaitos, ekosistemų pagrindu
vykdant pavojų prevenciją ir valdymą;
3 aplinkos apsaugą ir efektyvų išteklių naudojimą;
3 tvaraus transporto plėtrą ir pagrindinių tinklinių
infrastruktūrų trūkumų šalinimą;
3 viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų šalių institucinių
gebėjimų stiprinimą.
Įgyvendinimas:
Nacionaliniu lygmeniu Sanglaudos fondą įgyvendina
atitinkama valstybės narės vadovaujančioji institucija.
Dotacijos yra skirstomos per kvietimus teikti paraiškas.

II) Žemės ūkio ir pakrančių regionų vystymas
(1) Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
(EŽŪFKP)
EŽŪFKP yra pagrindinė ES investicijų į kaimo vietoves
ir žemės ūkio sektorių priemonė. Iš jo teikiamas
finansavimas kaimo vietovėms, skirtas remti įvairius
veiksmus, kurių tikslu yra skatinti tvarų ekonomikos
augimą, socialinę ir aplinkos gerovę ir veiksmus dėl
klimato kaitos. Derybose dėl naujosios finansinės
perspektyvos Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso
grupei pavyko išsaugoti esmines nuostatas dėl investicijų
į tvarios aplinkosaugos projektus iš Žemės ūkio plėtros
fondo. Kiekviena valstybėje narė ir regionas turės skirti
bent 30 % finansavimo „žaliosioms“ programoms, pvz.,
žemės ūkio ir aplinkosaugos schemoms ir ekologiškam
ūkininkavimui remti. Naujuoju laikotarpiu numatyta
didesnė parama investicijoms, skirtoms reaguoti į klimato
pokyčius ir skatinti biologinę įvairovę, taip pat gali būti
skirta konkreti parama, skirta plėtoti trumpąsias tiekimo
grandines ir vietos rinkas.

„Nors kiek mažesnis nei ankstesniame laikotarpyje,
naujasis Sanglaudos fondas yra „žalesnis“, jo dėmesys
labiau sutelktas ties tvariu ir aplinką tausojančiu
augimu. Naujos taisyklės, pagal kurias vietiniai ir
regioniniai partneriai turi labiau prisidėti prie veiklos,
užtikrina, kad Fondo parama bus labiau tikslinė ir
užtikrins tikrą sanglaudą.“ // BRONIS ROPĖ

Remiamos veiklos:
EŽŪFKP yra investicijos į šias šešias prioritetines sritis:
3 žinių perdavimas ir inovacijos žemės ūkio,
miškininkystės ir kaimo vietovėse (pvz., žinių plėtojimas
kaimo vietovėse, tyrimai ir inovacijos siekiant geresnių
aplinkosaugos valdymo rezultatų, mokymasis visą
gyvenimą ir profesinis mokymas žemės ūkio ir
miškininkystės sektoriuose);
3 ūkio augimo galimybių ir konkurencingumo gerinimas
bei naujoviškų ūkio technologijų ir tvaraus miškų valdymo
skatinimas (pvz., ūkio pertvarkymas, modernizavimas
ir žemės ūkio gamybos diversifikavimas, kartų kaitos
žemės ūkyje skatinimas ir pakankamai įgudusių ūkininkų
prisijungimas);
3 maisto grandinės organizavimo skatinimas (pvz.,
žemės ūkio produktų perdirbimas ir jų rinkodara,
užtikrinant gyvūnų gerovę ir vykdant rizikos valdymą
žemės ūkyje);
3 su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusių ekosistemų
atkūrimas, apsauga ir gerinimas (pvz. ekosistemų
atkūrimas, apsauga ir gerinimas, įskaitant „Natura 2000“
teritorijas, vandens išteklių ir dirvos valdymo tobulinimas);
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Įgyvendinimas:

Be to, valstybės narės, įgyvendindamos šį fondą,
gali parengti konkretesnei veiklai skirtas strategines
temines programas, skirtas jauniesiems ūkininkams,
mažiems ūkiams, kalnų vietovėms, trumpoms tiekimo
grandinėms, moterims kaimo vietovėse, klimato
pokyčių švelninimui ir prisitaikymui prie jų bei biologinei
įvairovei skatinti. Dar vienas svarbus EŽŪFKP
elementas yra LEADER metodas – priemonė, skirta
kurti vietinės plėtros iniciatyvas.
LEADER, – prancūziškai „Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale“ reiškia „sąsaja
tarp žemės ūkio ekonomikos plėtros veiksmų“.
Ankstesniais finansavimo laikotarpiais įsitikinta, kad
LEADER yra sėkminga priemonė, padedanti į vietinių
plėtros strategijų plėtotės ir įgyvendinimo procesą
įtraukti vietos suinteresuotąsias šalis.
2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu LEADER
liks privaloma EŽŪFKP finansuojamų Žemės ūkio
plėtros programų dalimi. Be to, ESI fondai (ERD, ESF,
EJRŽF) suteikia galimybę investuoti į bendruomenės
vadovaujamas vietinės plėtros iniciatyvas (BIVP).
Daugiau informacijos apie naują vietinės plėtros
mechanizmą BIVP yra pateikiama skyriuje apie
teritorinę plėtrą.

EŽŪFKP yra priskiriama pasidalijamojo valdymo
sričiai, t. y. priklausomai nuo valstybės narės,
EŽŪFKP įgyvendina regioninio ar nacionalinio
lygmens vadovaujančios institucijos. Komisija
tik prižiūri įgyvendinimo procesą ir patvirtina
nacionalines ir regionines įgyvendinimo strategijas
– veiklos programas. EŽŪFKP parama yra
skiriama per kvietimais teikti paraiškas skirstomas
dotacijas projektams. Didžiausia EŽŪFKP paramos
finansuojama dalis yra:
3 85 % tinkamų viešųjų išlaidų mažiau išsivysčiusiuose
regionuose, užjūrio teritorijose ir mažesnėse Egėjo
jūros salose.
3 50 % tinkamų viešųjų investicijų kituose regionuose.
Valstybės narės turi galimybę 10 % padidinti investicijų
į klimato kaitos veiksmų ir biologinės įvairovės
skatinimo sritis bendrafinansavimo normą.
Tinkamumas:
ERPF paramos gavėjais gali tapti įvairūs subjektai:
3 vietos savivaldos ir viešojo administravimo
institucijos;
3 socialinės, kultūros ir švietimo institucijos;
3 NVO;
3 bendrovės, MVĮ ir asociacijos.
Tinkamumo kriterijai yra patikslinami kiekvieno kvietimo
teikti paraiškas dokumentuose, kuriuos skelbia
kiekvienos valstybės narės programos valdančioji
institucija.
Daugiau informacijos:
Valstybių narių žemės ūkio ministerijų sąrašą galima
rasti adresu:
3 http://ec.europa.eu/agriculture/use/index_lt.htm
Informacijos sklaidos apie EŽŪFKP, vietos partnerių
įtraukimo į programų įgyvendinimą bei paramos
vietos veiksmų grupėms srityje aktyviai dirba europinė
organizacija - Europos kaimo plėtros tinklas:
3 http://enrd.ec.europa.eu/en/home-page_lt.cfm

„Mums pavyko išsaugoti nuostatą dėl esminių Žemės
ūkio plėtros fondo investicijų į su aplinkosauga
susijusius projektus. Kiekvienoje valstybėje ir regione
30 % finansavimo turi būti skiriama ekologinėms
programoms, pvz., žemės ūkio ir aplinkosaugos
schemoms ir ekologiškam ūkininkavimui. Bus skiriama
didesnė parama investicijoms, skirtoms kovoti su
klimato kaitos padariniais ir skatinti biologinę įvairovę,
taip pat gali būti skirta konkreti parama, skirta plėtoti
trumpąsias tiekimo grandines ir vietos rinkas.”
// Žaliųjų / Europos laisvojo aljanso frakcijos grupė

(2) Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondas (EJRŽF)
EJRŽF yra skirtas skatinti perėjimą prie tvaresnės
žuvininkystės visoje Europos Sąjungoje, remti
pakrančių bendruomenių ekonominės veiklos įvairinimą
ir finansuoti darbo vietų kūrimo ir gyvenimo kokybės
užtikrinimo veiklas.
Biudžetas: 6,4 mlrd. €
Remiama veikla:
Pagrindinės investavimo sritys bus tvarios
žuvininkystės vystymas, vandens ūkinės veiklos plėtra,
žuvininkystės veiklos kontrolė, duomenų rinkimas,
pagalba itin atokiems regionams, saugojimas ir
integruota jūrų politika vykdant pasidalijamąjį valdymą.
Dar vienas svarbus elementas, taikytas jau
ankstesniame Žuvininkystės fondų laikotarpyje yra
parama Žuvininkystės vietos veiklos grupių (ŽVVG)
veiklai, arba partnerystei tarp žuvininkystės verslo
atstovų ir kitų vietinių privačių ir viešųjų suinteresuotųjų
šalių. Šios ŽVVG plėtoja ir įgyvendina jų pakrančių
bendruomenėms skirtas „iš apačios į viršų“ principu
pagrįstas strategijas, skirtas atsakyti į konkrečioms
vietovėms kylančius iššūkius ir skatinančias tvarią
plėtrą. 2014–2020 m. laikotarpiu ši priemonė toliau
bus įgyvendinama taikant bendruomenės inicijuojamos
vietos plėtros (BIVP) mechanizmą. Daugiau
informacijos apie BIVP rasite skyriuje apie teritorinę
plėtrą.
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3 efektyvaus išteklių naudojimo skatinimas ir parama
perėjimui link mažą anglies pėdsaką paliekančios
ir su klimato kaita kovojančios žemės ūkio, maisto
pramonės ir miškininkystės sektorių ekonomikos
(pvz., efektyvus vandens ir energijos naudojimas,
atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų,
atliekų ir liekanų bei kitų nemaistinių žaliavų tiekimas
ir naudojimas, šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir
amoniako emisijų mažinimas, anglies kaupimas ir
izoliavimas);
3 socialinė trauktis, skurdo mažinimas ir ekonominė
plėtra (pvz., mažų įmonių įvairovės skatinimas,
kūrimas ir plėtra, darbo vietų kūrimas, informacijos
ir ryšio technologijų prieinamumas, naudojimas ir
kokybė, pirminių gamintojų konkurencingumas). Šios
intervencijų sritys ir remiamų veiklų tipai yra toliau
apibūdinti kiekvienos valstybės narės ar jos regiono
kaimo plėtros programose.
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Įgyvendinimas:
Fondai yra naudojami projektams bendrafinansuoti
kartu naudojant nacionalines lėšas.
Kiekviena valstybė gauna tam tikrą EJRŽF lėšų
dalį; jų valdymui paskiriama vadovaujanti institucija,
ir sudaroma veiklos programa, kurioje išdėstomi
investavimo prioritetai, tikslinės grupės ir regioniniai
uždaviniai.
Tinkamumas:
Iš EJRŽF tinkami finansuoti įvairūs subjektai:
3 vietos savivaldos ir viešojo administravimo
institucijos;
3 socialinės, kultūros ir švietimo įstaigos;
3 NVO
3 bendrovės, MVĮ ir asociacijos.
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Tinkamumo kriterijai yra patikslinami kiekvieno kvietimo
teikti paraiškas dokumentuose, kuriuos skelbia
kiekvienos valstybės narės programos valdančioji
institucija.
Daugiau informacijos:
Oficiali interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/index_
en.htm
Papildomos informacijos apie su žuvininkyste
susijusias vietines plėtros iniciatyvas 2014–2020 m.
laikotarpiu teikia Žvejybos zonų tinklas FARNET:
3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
local-development-2014-2020

III) Teritorinė plėtra
(1) Tvari miestų plėtra
Tvari miestų plėtra yra naujas 2014–2020 m. laikotarpio
ES sanglaudos politikos prioritetas.
Daugiausiai dėmesio bus skiriama integruotiesiems
veiksmams miesto vietovėse ar miesto bendruomenėse,
suteikiant daugiau galimybių miesto savivaldos
institucijoms imtis atsakomybės dėl jų įgyvendinimo bei
šiose srityse įvedant bendruomenės vadovaujamą vietos
plėtros (BIVP) principą.
Kiekvienoje valstybėje narėje mažiausiai 5 % ERPF
išteklių bus išleista projektams, įgyvendinamiems
integruotos tvarios miestų plėtros srityje. Be to, iš kitų ESI
fondų miestų plėtros koncepcijoms įgyvendinti gali būti
skiriamos papildomos investicijos.
Remiamos veiklos:
Miestų plėtros srityje remiamos veiklos atitinka ERPF ir
ESF finansuojamas veiklas. Laikoma, kad visos sektoriaus
investicijos turi svarbų poveikį teritorijoms ir duoda
konkrečius rezultatus, todėl jas būtina atidžiai planuoti,
naudojant integruotą principą, atsižvelgiant į įvairius miesto
gyvenimo aspektus - ekonominius, aplinkosaugos, klimato,
kultūros, demografinius ir socialinius iššūkius.Inovatyvūs
veiksmai - naujas ES finansavimo miestų plėtros srityje
elementas. Šių projektų tikslas – tyrinėti ir pademonstruoti
visiškai naujus sprendimus, skirtus įveikti ilgalaikius miesto
iššūkius.
Tai galėtų būti bandomieji, demonstraciniai projektai ar
nauji urbanistiniai eksperimentai, reikšmingi ir europiniu
mastu. Šiuos projektus tiesiogiai valdys Komisija, o
finansavimas jiems bus skiriamas per atskirą konkursą.
Komisija šiai konkrečiai priemonei numatė 330 milijonų
eurų. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (žr. 4)
a) v. skyrių) miestams skirta mainų ir mokymosi programa
URBACT ir toliau miestų institucijoms teiks sąveikos tinkle
galimybes, skatins dalintis ir plėtoti gerąją urbanistinės
plėtros patirtį.
Be to, tvarios miestų plėtros koncepcijų įgyvendinimui,
Komisija skatina valstybes nares naudoti įvairias
finansines priemones (pvz., paskolas, garantijas arba
turtą). Kai kurios valstybės narės ir regionai, dalyvaudami
šioje iniciatyvoje, vietos lygmeniu kuria miestų plėtros
fondus.

Įgyvendinimas:
Naujame reglamente numatyta, kokiu mažiausiu lygiu
vadovaujanti institucija įgyvendinimo įsipareigojimus
gali pavesti vietos savivaldos institucijai.
Mažiausias reikalavimas dėl įgaliojimų delegavimo
– sprendimo teisė dėl veiksmų pasirinkimo.
Pageidaujant, įgaliojimų delegavimo pagrindu taip pat
galima perduoti atskiras įgyvendinimo funkcijas, tokias
kaip finansų valdymas ir kontrolė, ataskaitų teikimas,
stebėjimas ir vertinimas. Vadovaujančioji institucija ir
partnerės - vietos savivaldos institucijos, turi susitarti
dėl pavestinų valdymo užduočių apimčių.
Be to, BIVP principą galima naudoti kaip vieną
elementą arba jį apjungti su didesnio masto
urbanistinės plėtros strategija.
BIVP tikslas – plėtoti bendruomenės kompetenciją
ir paskatinti vietos bendruomenes kurti integruotas
strategijas pagal principą “iš apačios į viršų”, todėl
tai gali būti labai naudinga priemonė, siekiant
miestuose įveikti konkrečius iššūkius. Pavyzdžiui, tai
gali būti nedidelės atskirose teritorijose, pavyzdžiui
seniūnijos pagrindu, suformuotos iniciatyvos, integruoti
akivaizdžių urbanistinių ar tikslinei grupei kylančių
iššūkių sprendimai.
Tinkamumas finansuoti:
Miesto vietovių, kuriose įgyvendinami miesto plėtros
projektai, atrankos principus apibrėžia valstybės narės.
Todėl išsamias sąlygas dėl investicijų į miestų plėtrą
savo šalyje rasite nacionalinėse ir regioninėse
investavimo strategijose, taip vadinamose partnerystės
sutartyse ir veiklos programose. Dėl šių dokumentų
Komisija ir kiekviena valstybė narė arba regionas dar
derasi.
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Daugiau informacijos:

BIVP yra:

Įgyvendinimas:

Oficiali Regioninės politikos generalinio direktorato
interneto svetainė, skirta miestų plėtros klausimams:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/themes/
urban-development/

3 bendradarbiavimo metodas, kuriuo dėmesys
skiriamas teritorijoms, smulkesnėms nei regionai ir
apimantis įvairius vietinio lygmens partnerius;
3 vadovaujama vietinių veiksmų grupių, kurias
sudaro viešuosius ir privačius vietinius socialinius ir
ekonominius interesus atstovaujantys asmenys, kai
priimant sprendimus nei viešosios institucijos, nei
jokia pavienių interesų grupė neturi daugiau nei 49 %
balsavimo teisių;
3 vykdoma per integruotas ir daugiasektorines
3 tam tikros vietovės plėtros strategijas;
3 parengta atsižvelgiant į vietos poreikius ir
3 potencialą bei įtraukiant inovatyvias priemones.

BIVP įgyvendinimo konkrečioje valstybėje narėje
sąlygos yra išdėstytos tarp valstybės narės ir Komisijos
sudarytoje Partnerystės sutartyje.
Tai yra pagrindinis strateginis ESI fondų naudojimo
dokumentas ir viename jo skyriuje yra išdėstomas
konkrečių regionų teritorinės plėtros planas.
Be to, informacija apie tai, kaip įsisavinant investicijas
naudojama BIVP yra pateikiama kiekvieno ESI fondo
ar prioriteto įgyvendinimo strategijos finansavimo
programoje.
Iš esmės BIVP galima įgyvendinti ir pagal
bendradarbiavimo abipus sienos programas, su sąlyga,
kad vietinę plėtros grupę sudaro bent dviejų valstybių,
kurių viena yra valstybė narė, atstovai.

(2) Bendruomenės inicijuota vietos plėtra
(BIVP)
Nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios Europos Komisija
skatino kurti vietinės plėtros iniciatyvas.
Toks požiūris suteikė galimybę vietinėms
suinteresuotosioms šalims, įskaitant pilietinę
visuomenę, tiesiogiai dalyvauti ieškant vietinio atsako į
socialinius, ekonominius ir aplinkosaugos iššūkius.
Išties, ši iniciatyva buvo naudinga, kaip pastovų poveikį
daranti, naujų idėjų tobulinimą skatinanti ir galimybę
vietos bendruomenėms prisiimti daugiau atsakomybės
už vietos klausimų sprendimą didinant priemonė.
Įgyvendinant žemės ūkio plėtros fondo (EŽŪFKP)
tikslus, vadinamasis LEADER metodas tapo
pagrindiniu vietinės plėtros strategijų, kurias skatino
vietinės suinteresuotosios šalys, pavyzdžiu. 2014–2020
m. finansavimo laikotarpiu vietinės plėtros iniciatyvas
ir integruotąsias priemones Komisija pakeitė vienu
bendruomenės inicijuojamos vietos plėtros (BIVP)
modeliu. Tai turi skatinti ir stiprinti integruotųjų požiūrių
formavimąsi bei suteikia galimybę gauti papildomą
finansavimą iš skirtingų Europos struktūrinių ir
investicinių fondų taip įgyvendinant įvairiapusiškesnes
plėtros strategijas.

Remiamos veiklos:
BIVP ESI fondai padengia pasirengimo išlaidas, skirtas
kompetencijos didinimui, mokymams ir tinklaveika,
susijusia su bendruomenės inicijuojama vietinės plėtros
strategija.
Nepriklausomai nuo to, ar vietos veiksmų grupės
parengta BIVP strategija gaus finansavimą, programa
gali padengti jos parengimo kaštus.
Tokioms išlaidoms galima priskirti:
3 vietinių suinteresuotųjų šalių mokymo veiklą;
3 aktualios srities tyrimus;
3 išlaidas, susijusias su bendruomenės skatinamos 3
vietos plėtros strategijos kūrimu;
3 administracines išlaidas; ir
paramą nedideliems bandomiesiems projektams.
Pasirinkus įgyvendinti vietinės plėtros strategiją, ESI
fondo parama apima:
3 BIVP strategijos veiksmų įgyvendinimą;
3 pasiruošimą vietos veiksmų grupės
bendradarbiavimo veiklai ir jos įgyvendinimą;
3 veiklos išlaidas, susijusias su bendruomenės
inicijuotos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
valdymu;
3 bendruomenės inicijuojamos vietinės plėtros
strategijos viešinimą, siekiant palengvinti
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą.

Tinkamumas:
LEADER yra privaloma EŽŪFKP programų dalis; deja
BIVP naudojimas yra tik pasirenkamas įsisavinant kitus
ESI fondus.Todėl atitiktis reikalavimams kiekviename
regione gali skirtis – informacijos apie tai reikia ieškoti
savo regiono veiklos programoje arba tiesiogiai
susisiekiant su vadovaujančiąja institucija.
Daugiau informacijos:
Bendrąją informaciją apie BIVP teikia Europos kaimo
plėtros tinklas:
3 http://enrd.ec.europa.eu/themes/clld/en/clld_en.cfm
„LEADER Gateway“ siūlo informaciją apie vietinės
plėtros iniciatyvas kaimo vietovėse:
3 http://enrd.ec.europa.eu/leader/en/leader_lt.cfm
Žvejybos zonų tinklas FARNET teikia informaciją apie
Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupes:
3 https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet/tools/
local-development-2014-2020
Europos miestų plėtros ekspertų tinklas URBACT
pateikia informaciją apie BIVP įgyvendinimą miestuose:
3 http://urbact.eu/en/news-and-events/view-one/
urbact-news/?entryId=5131

A) ESI FONDAI

Pilną ES programų ir iniciatyvų, apimančių miestų
dimensiją, sąrašą galima rasti adresu:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/
urban-development/portal/
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IV) Europos teritorinis bendradarbiavimas (ETB)
ETB yra ERPF dalis, todėl pagrindinis jo uždavinys yra
skatinti ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą.
Konkretesni uždaviniai gali būti pateikiami trijose
skirtingų teritorinio bendradarbiavimo formose,
finansuojamose pagal ETB:
3 bendradarbiavimas abipus sienos;
3 transnacionalinis bendradarbiavimas;
3 tarpregioninis bendradarbiavimas.

A) ESI FONDAI

Tvaraus turizmo skatinimas, kultūros ir gamtos paveldo
apsauga teritorinių strategijų kontekste yra laikomos
veiklų, skatinančių užimtumo augimą, pavyzdžiais.
Šių nuostatų įtvirtinimas yra aktyvios Žaliųjų frakcijos /
Europos laisvojo aljanso grupės veiklos rezultatas.
Be to, kaip vieną bendradarbiavimo abipus sienos
uždavinių įtraukėme socialinės įtraukties skatinimą.
Biudžetas: 8,9 milijardų € (74 % bendradarbiavimui
abipus sienos, 20 % transnacionaliniam
bendradarbiavimui, 6 % tarpregioniniam
bendradarbiavimui)
Remiama veikla:
Panašiai kaip iš ERPF finansuojamų veiklų atveju, ETB
programos turi atitikti naują – teminės koncentracijos
reikalavimą. Mažiausiai 80 % ERPF asignavimų
kiekvienai bendradarbiavimo abipus sienos ir
transnacionalinio bendradarbiavimo programai turi būti
skirti daugiausiai keturiems iš šių teminių uždavinių:
parama mokslo tyrimams ir inovacijoms, IRT, MVĮ
konkurencingumui, mažai anglies junginių išmetančios
ekonomikos plėtrai, prisitaikymui prie klimato pokyčių
ir rizikos valdymui, aplinkosaugai ir efektyviam išteklių
naudojimui, transportui, užimtumui, socialinės įtraukties,
nediskriminavimo skatinimui, švietimui ir mokymui,
viešųjų institucijų gebėjimų stiprinimui.
Visus šiuos teminius prioritetus galima pasirinkti kaip
bendradarbiavimo strategijos elementus.
Skirtingose bendradarbiavimo abipus programose
galimos papildomos ir konkretesnės skirtingų intervencijų
sritys.

Bendradarbiavimo abipus sienos programos:
3 pastovaus ir kokybiško užimtumo skatinimas;
3 parama darbo jėgos mobilumui, vietinio užimtumo
skatinimui;
3 iniciatyvos, informacijos ir konsultacinės paslaugos
bei bendrieji mokymai;
3 socialinės įtraukties, kovos su skurdu ir
nediskriminavimo skatinimas;
3 investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą;
3 viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų šalių
institucinių gebėjimų stiprinimas ir efektyvus viešasis
administravimas.

Europos teritorinio bendradarbiavimo grupės (ETBG)
– tai bendradarbiavimo priemonė, skirta įkurti teisinį
subjektą, leidžiantį viešosioms institucijoms kartu teikti
viešąsias paslaugas. ETBG narėmis gali būti valstybės
narės, regioninės ar vietos valdžios institucijos,
asociacijos ir bet kuri kita pagal viešąją teisę veikianti
institucija.
Nors pagrindinė šių subjektų funkcija yra ES
finansuojamų teritorinio bendradarbiavimo programų
įgyvendinimas ir valdymas, jie turi teisę imtis ir kitos
veiklos, pasinaudodami bet kuriuo kitu ES finansavimu
ar be jo.

Transnacionalinis bendradarbiavimas:
3 viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų šalių
institucinių gebėjimų stiprinimas ir efektyvus
viešasis administravimas, plėtojant ir koordinuojant
makroregionines ir jūrų baseinų strategijas.
Tarpregioninis bendradarbiavimas gerinant
viešųjų institucijų ir suinteresuotųjų šalių
institucinius gebėjimus ir skatinant efektyvų viešąjį
administravimą:
3 skleidžiant gerąją praktiką ir patirtį tvarios
miestų plėtros, įskaitant miesto–kaimo ryšius,
srityje;
3 skatinant patirties mainus, siekiant didesnio
teritorinio bendradarbiavimo programų
efektyvumo;
3 kaupiant duomenis, skirtus gerinti Sanglaudos
politikos efektyvumą ir teminių uždavinių
įgyvendinimą.
Įgyvendinimas:
Europos teritorinis bendradarbiavimas įgyvendinamas
per dalyvaujančių valstybių narių rengiamas
bendradarbiavimo programas. Kiekvienai
programai dalyvaujančios valstybės paskiria vieną
vadovaujančiąją instituciją, kuri yra atsakinga už
programos įgyvendinimą ir kvietimų teikti paraiškas
skelbimą.Vadovaujančiąja institucija valstybės
narės taip pat gali paskirti ir Europos teritorinio
bendradarbiavimo grupes.

“Europos teritorinio bendradarbiavimo politika yra tarp
įspūdingiausių Europos integracijos iniciatyvų, todėl
Europos Parlamentas balsų dauguma nubalsavo
dėl jos stiprinimo ir įvardinimo prioritetine. Kartu mes
labai nusivylėme jos dėl finansavimo nuostatų, dėl
ko valstybės narės ją pradėjo vertinti tik kaip kitas
regioninės plėtros politikas papildantį veiksnį.”
// Davor Skrlec
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Tinkamumas:

Daugiau informacijos:

Trys skirtingi ETB programų tipai yra skirti skirtingo tipo
teritorijoms:
3 bendradarbiavimas abipus sienos skatina integruotą
regioninę plėtrą pagal NUTS 2* lygmens regionų
sausumos ar jūros sienas dviejose ar daugiau valstybių
narių arba tarp kaimyninių pasienio regionų bent
vienoje valstybėje narėje ir vienoje trečiosios šalies,
esančios ties Sąjungos išorinėmis sienomis dalyje,
kurias skiria daugiausiai 150 km;
3 transnacionalinis bendradarbiavimas apima didesnes
transnacionalines teritorijas, kuriose veiklą vykdo
nacionaliniai, regioniniai ir vietiniai partneriai. Jis apima
NUTS 3* lygmens regionus ir, kai taikytina, atsižvelgia į
makroregionines ir jūros baseino strategijas;
3 tarpregioninis bendradarbiavimas apima visą ES
teritoriją.

Oficiali ETB programų interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/
cooperation/european-territorial/
Vadovaujančiųjų institucijų ir ETB programų jūsų šalyje
ar regione sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/managingauthorities/

Bendradarbiavimo abipus sienos ir transnacionalinio
bendradarbiavimo projektai turi apimti naudos gavėjus
iš mažiausiai dviejų dalyvaujančių valstybių, iš kurių
bent viena yra valstybė narė. Bet kurią veiklą galima
įgyvendinti ir vienoje valstybėje, su sąlyga, kad tai
turės poveikis ir naudą abejose sienos pusėse arba
platesniu – transnacionaliniu mastu. Tarpregioninio
bendradarbiavimo projektai turi įtraukti naudos gavėjus
iš mažiausiai trijų dalyvaujančių valstybių, iš kurių bent
dvi yra valstybės narės. Apskritai, ERPF programų
naudos gavėjais gali būti nemažai pareiškėjų,
pavyzdžiui:
3 vietos savivaldos institucijos ir administraciniai
padaliniai socialinės, kultūros ir švietimo institucijos;
3 NVO;
3 įmonės, smulkus ir vidutinis verslas ir jų asociacijos;
3 atitikimo reikalavimams kriterijai išsamiau
apibūdinami atitinkamose bendradarbiavimo
programose ir kvietimuose teikti paraiškas, kuriuos
skelbia vadovaujančioji institucija.

* Teritorinių vienetų statistikos nomenklatūra (angl. The Nomenclature of Units
for Territorial Statistics (NUTS)) yra Europos Sąjungos sukurtas statistikos
standartas, kuriuo susiejami skirtingų valstybių narių administraciniai teritoriniai
vienetai. NUTS sistemą sudaro trijų lygių hierarchija, kuri daugeliu atveju,
tačiau ne visuomet, atitinka valstybių narių administracinį teritorinį suskirstymą.
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A) ESI FONDAI

ES Regionų komitetas registruoja visas esamas ETBG
ir teikia jų finansavimo paramą ETBG platformoje:
3 http://cor.europa.eu/lt/activities/networks/Pages/egtc.
aspx

B) UŽIMTUMO IR SOCIALINĖ POLITIKA
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B) Užimtumo ir socialinė politika
Šiuo metu valstybės narės susiduria su įvairiais iššūkiais:
dideli nedarbo rodikliai, mažėjantys darbo jėgos rodikliai,
augantis skurdas ir socialinė atskirtis bei vis labiau
fragmentuota darbo rinka.
Krizė išryškino glaudžią Europos ekonomikų ir jų
nacionalinių socialinės apsaugos sistemų tarpusavio
priklausomybę. Nors pagrindinis įsipareigojimas įveikti
socialinius ir ekonominius iššūkius tenka valstybėms
narėms ir regionams, tačiau tapo akivaizdu, kad ES gali
itin prisidėti koordinuodama politiką, nustatydama reformų,
paramos modernizuojant socialinės apsaugos sistemas ir
investicijų į Europos visuomenes poreikius.
2014–2020 m. ES biudžetiniu laikotarpiu ES užimtumo
ir socialinė politika yra tvarkoma remiantis keturiais
ramsčiais, kurie kartu sudaro ES užimtumo ir socialinės
įtraukties iniciatyvą 2014–2020 m. laikotarpiui: Europos
socialinis fondas (žr. ankstesnį skyrių apie Sanglaudos
politiką), nauja Užimtumo ir socialinių inovacijų programa
(EaSI), Europos pagalbos labiausiai skurstantiems
asmenims fondas (EPSAF) ir Europos prisitaikymo prie
globalizacijos padarinių fondas (EGF).
I) ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa
(EaSI)
EaSI yra nauja skėtinė programa, integruojanti ir
išplečianti tris ES programas: Užimtumo ir socialinio
solidarumo programą (PROGRESS), Europos užimtumo
paslaugų (EURES) programą ir Mikrofinansų ir socialinio
verslumo priemonę (MF / SVP).
Šio naujo formato tikslas yra gerinti politikos iniciatyvų
suderinamumą ir taip užtikrinti ES programų poveikį
valstybių narių reformoms užimtumo ir socialinės politikos
sektoriuje nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu.
Pagrindinė investicijų pagal šią programą funkcija yra
plėtoti, bandyti ir tobulinti naujovišką užimtumo ir socialinę
politiką, siekiant skatinti tvarų augimą ir darbo vietų kūrimą
bei sumažinti socialinę nelygybę.
EaSI yra sukurta kaip papildoma ESF priemonė, kuria
dėmesys skiriamas jos finansavimo veiklai, vykdomai
įgyvendinant projektus visoje Europoje, o ne tik
stengiantis įveikti konkrečius regioninius ar nacionalinius
iššūkius. Naujas elementas – stiprus socialinės inovacijų
vaidmuo – šiuo tikslu bus investuojama 10–14 mln. €.

(1) Užimtumo ir socialinio solidarumo
programa (PROGRESS)
Pagrindinis PROGRESS tikslas yra skatinti politikos
reformas, remiant įvairias veiklas, kuriomis siekiama
plėtoti, bandyti ir parengti sprendimus, padėsiančius
valstybėse narėse įveikti socialinius ir ekonominius
iššūkius.Tokiu būdu programa prisideda prie strategijos
„Europa 2020“ tikslų ir jos pavyzdinių iniciatyvų
užimtumo ir socialinės politikos srityje įgyvendinimo.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupės
Europos Parlamente iniciatyvos užtikrino, kad
PROGRESS gali finansuoti ir mažesnio masto
projektus ir kad socialinė įtrauktis lieka svarbiausiu
programos elementu.
Biudžetas: 561 mln. €
Remiamos veiklos:
Siekiant plėtoti socialinės politikos eksperimentus ir
skatinti socialinę įtrauktį bei skurdo mažinimą, 2014–
2020 m. PROGRESS investuoja į šių tipų veiklas:
3 analitinė (faktų rinkimas; tinkamo ir veiksmingo ES
teisės taikymo valstybėse narėse užtikrinimas);
3 abipusis mokymasis, informuotumas ir sklaida
(socia-linės apsaugos ir socialinės įtraukties politikų
skirtingose ES valstybėse narėse analizė); gerosios
praktikos ir patirties mainai; visuomenės užimtumo
paslaugų (PES) gairių kūrimas;
3 parama pagrindinėms NVO ir jų tinklams.
Siekiant plėtoti socialinės politikos eksperimentus ir
skatinti socialinę įtrauktį bei skurdo mažinimą, 2014–
2020 m. PROGRESS investuoja į tokio tipo veiklas:
3 analitinė (įrodymų rinkimas; tinkamo ir veiksmingo
ES teisės taikymo valstybėse narėse užtikrinimas);
3 abipusis mokymasis, informuotumas ir sklaida
(kolegų peržiūros dėl socialinės apsaugos ir socialinės
įtraukties politikos skirtingose ES valstybėse narėse;
3 apsikeitimas gerąja praktika ir patirtimi;
3 visuomenės užimtumo paslaugų (PES) gairių
kūrimas;
3 parama pagrindinėms NVO ir jų tinklams.

„Siekiant užtikrinti efektyvias skurdo mažinimo
priemones ir socialinę įtrauktį įgyvendinant socialines
eksperimentines programas, Europos Parlamento
derybų su Taryba metu Žaliųjų frakcijai pavyko
įtraukti keletą esminių programos pakeitimų. Taip
pat užtikrinome, kad ypatingas dėmesys būtų
skiriamas jaunimo (ypač nedirbančio, nesimokančio ar
nesistažuojančio) padėčiai.” // Karima Delli

Igyvendinimas:
PROGRESS administruoja Europos Komisijos
Užimtumo ir socialinių reikalų generalinis direktoratas,
kuris lėšas paskirsto naudos gavėjams kviesdamas
teikti paraiškas ir dalyvauti konkursuose. Komisija
parengia trimetes darbo programas, kuriose
apibrėžiamos suplanuotos finansavimo veiklos,
procedūrų atranka, geografinė aprėptis, tikslinė
auditorija ir jų įgyvendinimo nuorodinis laikotarpis.
Didžiausia bendrafinansavimo norma yra 80 % tinkamų
išlaidų – bet kokia šią ribą viršijanti finansinės paramos
suma yra teikiama tik esant pagrįstoms išskirtinėms
aplinkybėms.
Tinkamumas:
Lėšos yra skirstomos ES valstybių narių, EEE ir ELPA
valstybių narių subjektams, taip pat konkrečioms ES
valstybėms kandidatėms ir potencialioms valstybėms
kandidatėms, atsižvelgiant į dvišales sutartis dėl jų
dalyvavimo ES programose.
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Galimi paramos gavėjai:
3 nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos;
3 užimtumo paslaugų tarnybos;
3 nacionalinės statistikos tarnybos;
3 specializuotos institucijos, kai tai numato ES teisė;
3 socialiniai partneriai;
3 NVO;
3 aukštojo mokslo institucijos ir tyrimų institutai;
3 vertinimo ir poveikio vertinimo ekspertai;
3 žiniasklaida.
Daugiau informacijos:
Oficiali PROGRESS programos interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1082&langId=lt
Informacija apie Europos Komisijos kvietimus dalyvauti
užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties projektų
konkursuose:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=624&langId=lt
(2) Europos užimtumo paslaugos (EURES)
EURES –Europos darbo mobilumo tinklas visos
Europos darbuotojams ir ieškantiesiems darbo
teikia informaciją apie laisvas darbo vietas ir siūlo
rekomendacijas, kaip pasinaudoti darbuotojų judėjimo
laisvės privalumais.
Visoje Europoje veikia daugiau nei 850 EURES
konsultantų tinklas, ieškantieji darbo EURES portale
gali rasti informaciją apie 1,5 mln. laisvų darbo vietų.
Padedant EURES, per metus apie 150 000 ieškančiųjų
darbo gauna darbo pasiūlymų.
EURES veiklos pagrindą sudaro trys teminiai skyriai:
3 laisvų darbo vietų, paraiškų ir kitos susijusios
informacijos pareiškėjams ir darbdaviams viešinimas,
samdymo ir darbuotojų įdarbinimo paslaugų plėtra;
3 partnerystės abipus sienos.

Iš šios schemos finansuojamas pagal viešąją teisę
veikiančių institucijų dalyvavimas programose ir
konkrečių projektų įgyvendinimas.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
svarbu, kad EURES liktų daugiau nei interneto svetainė
ieškantiesiems darbo kad pagrindiniais jos elementais
liktų partnerystė abipus sienos, gebėjimų stiprinimo ir
galimybės gauti gerą darbą skatinimas.
Biudžetas: 165 mln. €
Remiama veikla:
EURES programa finansuoja šias veiklas:
3 daugiakalbė skaitmeninė platforma ir jos savitarnos
priemonės, skirtos informacijai apie laisvas darbo
vietas ir paraiškas; tikslinių mobilumo schemų kūrimas
kvietimų teikti paraiškas pagrindu siekiant užpildyti
laisvas darbo vietas srityse, kuriose nustatyti darbo
rinkos trūkumai, ir (arba) darbuotojų mobilumo
skatinimui tuo atveju, kai nustatytas aiškus ekonominis
poreikis;
3 EURES partnerysčių abipus sienos kūrimas ir plėtra,
konkrečiai informacijos teikimas, konsultavimas,
įdarbinimo ir samdos paslaugas darbuotojams,
dirbantiems abipus sienos;
3 abipusis EURES subjektų mokymasis ir EURES
konsultantų, įskaitant bendradarbiavimo abipus sienos
ekspertus, mokymai;
3 informacinė ir ryšių veikla, siekiant padidinti
visuomenės informuotumą apie bendruosius
geografinio ir profesinio mobilumo bei EURES teikiamų
paslaugų ir veiklos privalumus.

Veiklas pagal EURES tiesiogiai valdo Komisija.
Komisija patvirtina trimetę darbo programą, kurioje
išdėstomi remiamos veiklos, geografinė aprėptis,
tikslinė auditorija ir numatomas finansavimo veiklos
įgyvendinimo laikotarpis. Reikalavimus atitinkančios
organizacijos finansavimo gali prašyti atsakydamos
į kvietimą dalyvauti konkurse ir (arba) kvietimą teikti
paraiškas. ES finansavimas kaip taisyklė, neturi viršyti
95 % visų reikalavimus atitinkančių išlaidų.
Tinkamumas:
Programoje dalyvauja visos valstybės narės, taip pat
Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija.
Galimi paramos gavėjai yra:
3 nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos;
3 įdarbinimo tarnybos;
3 socialinės partnerių organizacijos ir kitos
suinteresuotosios šalys.
Daugiau informacijos:
EURES – Europos darbo mobilumo portalas:
3 https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage
Daugiau informacijos ieškantiesiems darbo:
3 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?acro=job&lang=en&catId=52&parentId=0
Papildoma informacija apie pastaruosius programos
paramos gavėjus:
3 https://ec.europa.eu/eures/main.
jsp?lang=en&acro=job&catId=7576&parentId=52
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(3) Tavo pirmasis EURES darbas

Daugiau informacijos:

Tavo pirmasis EURES darbas – nauja darbo mobilumo
schema, kuria 18–30 metų jaunimui ir potencialiems
darbdaviams siūloma informacijos ir rekomendacijų
dėl stažuotės ir praktikos ES valstybėse, taip pat
informacijos dėl darbo sektoriuose, kuriuose trūksta
darbo jėgos, pvz., IRT sektoriuje.

Programos „Tavo pirmasis EURES darbas“ oficialus
interneto puslapis:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=993&langId=en

Remiama veikla:
Programa jaunimui siūlo:
3 pagalbą ieškant atitinkamo darbo ir įsidarbinant;
3 Kelionės darbo pokalbiui ir (arba) persikėlimo į
užsienį, pradedant naują darbą, išlaidų finansavimą;
3 mokymą (kalbų, įgūdžių).
Darbdaviams programa siūlo:
3 pagalbą samdant darbuotojus;
3 smulkios ir vidutinės įmonės (iki 250 darbuotojų)
gali kreiptis dėl finansinės paramos, reikalingos norint
padengti dalį išlaidų, susijusių su naujai pasamdytų
darbuotojų mokymu ir pagalba jiems įsikurti.
Įgyvendinimas:
Programa „Tavo pirmasis EURES darbas“ remiasi
nacionalinių įdarbinimo tarnybų teikiama pagalba.
Programos valdanti institucija yra EURES programoje
dalyvaujanti nacionalinė įdarbinimo tarnyba (Lietuvoje Lietuvos darbo birža).
Tinkamumas:
Programoje dalyvauja visos valstybės narės, taip pat
Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas ir Šveicarija.
Naudos gavėjų tipai:
3 Darbo ieškantis jaunimas - 18–30 metų amžiaus ES
piliečiai, legaliai gyvenantys ES valstybėje narėje.
3 Darbdaviai, kurie legaliai plėtoja verslą ES šalyje,
ieško konkretaus profilio darbuotojų, kurių nepavyksta
rasti savo šalyje, siūlo bent 6 mėnesių trukmės sutartis,
o darbo užmokestis ir sąlygos atitinka nacionalinę
darbo teisę.

Kontaktinės informacijos sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId=10329&langId=en
EURES ir Lietuvos darbo birža
3 http://www.ldb.lt
(4) Mikrofinansų ir socialinio verslumo
priemonė (MF/SVP)
MF/SVP yra programa, skirta padėti savo mikroįmonę
norintiems steigti žmonėms, kuriems kilo problemų
gaunant paskolas tradicinės bankininkystės rinkoje,
geriau pasinaudoti mikrofinansų galimybėmis.
Šiuo tikslu MF/SVP remia mikrokredito institucijų
steigimą ir jų pajėgumo didinimą bei skatina socialinių
investicijų rinką. Iki 2016 m. kartu su naująja MF/SVP
programa bus ir įgyvendinama ankstesnė programa
„Mikrolėšų priemonė „Progress“.
Pirmtakė per garantijas ir teikiamą finansavimą suteikia
galimybę atrinktiems ES mikrokreditų teikėjams didinti
skolinimo apimtis, ,.
Biudžetas: 193 milijonų €
Remiama veikla:
3 mikrolėšų pasiekiamumo ir prieinamumo didinimas;
3 parama pažeidžiamiems asmenims, kurie neteko
darbo ar kuriems kyla pavojus jo netekti arba
sunkumų dalyvauti arba iš naujo grįžti į darbo rinką,
arba asmenims, kuriems kilęs socialinės atskirties
pavojus, taip pat nepalankioje padėtyje esantiems ir
negalintiems tradicine kreditavimo rinka pasinaudoti
asmenims, norintiems steigti arba plėtoti mikroįmones;
3 parama steigimo ir plėtojimo etape esančioms
mikroįmonėms ir ypač toms, kuriose dirba pažeidžiami
asmenys;

3 institucinės mikrokreditų teikėjų kompetencijos
stiprinimas;
3 parama socialinių investicijų rinkos plėtrai ir socialinių
įmonių finansavimo galimybių didinimas, suteikiant
galimybę joms pasinaudoti kapitalo, kvazikapitalo,
paskolų priemonėmis ir dotacijomis iki 500 000 eurų, jei
jų metinė apyvarta arba metinis balansas neviršija 30
mln. eurų, o jos pačios nėra kolektyvinio investavimo
subjektas.
Įgyvendinimas:
ME/SVP parama gali būti teikiama mikrofinansų ir
socialinėms įmonėms, įskaitant atvejus, kai naudojant
finansines priemones ir dotacijas siekiama gerinti
institucinius gebėjimus. Programa neteikia mikropaskolų
tiesiogiai asmenims, tačiau suteikia galimybę ES
mikrokreditų teikėjams pagerinti kreditavimo galimybes.
Komisija rengia trijų metų programas, kuriose
numatomos remiamos veiklos, atrankos procedūros,
geografinė aprėptis, tikslinė auditorija bei preliminarus
įgyvendinimo tvarkaraštis.
Tinkamumas:
Dalyvauti MF/SVP programoje gali viešieji ir privatūs
subjektai:
3 įsteigti nacionaliniu, regioniniu ar vietiniu lygmeniu
ES valstybėse narėse, EEE ir ELPA valstybėse narėse,
taip pat konkrečiose ES valstybėse kandidatėse ir
potencialiose valstybėse kandidatėse, atsižvelgiant
į dvišales sutartis dėl jų dalyvavimo ES programose;
3 šiose šalyse mikrofinansavimas gali būti teikiamas
asmenims ir mikroįmonėms; ir (arba) socialinėms
įmonėms.
Daugiau informacijos:
Oficiali MF/SVP interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=1084&langId=lt
Dabartinių mikrokredito teikėjų sąrašą galima rasti
adresu:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=983&langId=lt

II) Europos pagalbos labiausiai
skurstantiems asmenims fondas (EPSAF)
Fondo tikslas – stiprinti socialinę sanglaudą,
prisidedant prie skurdo mažinimo, ir tokiu būdu
panaikinti pačias blogiausias skurdo formas, lemiančias
didžiausią socialinę atskirtį, pvz., namų neturėjimą,
vaikų skurdą ir maisto trūkumą. Tačiau Fondas
nėra skirtas pakeisti valstybių narių viešąją politiką,
skirtą kovai su skurdu ir socialinei atskirčiai mažinti.
Programa teikia maistą, drabužius ir kitas svarbiausias
prekes labiausiai skurstantiems.
Parama teikiama įmokų į valstybių narių paramos
labiausiai skurstantiems schemas forma.
Fondas taip pat skatins kitas priemones tam, kad
paskatinti pačių labiausiai skurstančiųjų socialinę
įtrauktį. Tai apima ir jų nukreipimą pasinaudoti
socialinėmis paslaugomis, pvz., schemomis,
skirtomis rasti tinkamą būstą, socialinės integracijos
programomis ar pagalbos biudžeto valdymo
klausimais.
Didelis maisto trūkumas ES egzistuoja greta didžiulių
maisto švaistymo mastų. Žaliųjų frakcijos / Europos
laisvojo aljanso grupė atliko svarbų vaidmenį siekiant,
kad programa prisidėtų prie maisto švaistymo
mažinimo ir prevencijos.
Aukų maistu rinkimo, transportavimo, laikymo ir
paskirstymo bei su tuo tiesiogiai susijusių partnerių
organizacijų vykdomo informavimo apie šią veiklą
išlaidas dabar galima finansuoti iš EPSAF paramos.
Šis sprendimas padės maisto bankams tapti mažiau
priklausomiems nuo ES paramos ir turės teigiamo
poveikio aplinkai.
Biudžetas: 3,5 milijardų €
Remiama veikla:
3 Valstybių narių paramos schemų, skirtų maisto,
drabužių ir kitų būtinų prekių (pvz., batų, muilo ir
šampūno) tiekimui materialinį nepriteklių patiriantiems
asmenims 2014–2020 m. laikotarpiu, finansavimas.
3 Parama veiklai, susijusiai su maisto aukų rinkimu,
transportavimu, laikymu ir paskirstymu, siekiant padėti
ir įvairinti maisto tiekimą labiausiai skurstantiems, taip
pat sumažinti maisto švaistymo mastus ir jo išvengti.

3 Veiklos, kurių tikslas yra socialinė labiausiai
skurstančiųjų integracija.
3 Pagalba naudos gavėjams, siekiant efektyviau
išnaudoti vietines maisto tiekimo grandines.
Nevyriausybinės partnerių organizacijos turėtų
atkreipti dėmesį, kad šios išlaidos ir veiklos, vykdomos
ir mokamos iš partnerių organizacijų lėšų, atitinka
reikalavimus dėl EPSAF teikiamos paramos:
3 Aukų maistu rinkimo, transporto, laikymo ir
paskirstymo ir tiesiogiai susijusios visuomenės
informacijos išlaidos;
3 Papildomų priemonių, susijusių su pagalbos maistu
ir (arba) minimalios materialinės paramos teikimu
tiesiogiai ar pagal bendradarbiavimo sutartis sąlygojami
kaštai.
Įgyvendinimas:
Už EPSAF įgyvendinimą yra atsakingos valstybės
narės arba jų regioninės institucijos .
Veiklos programų pagrindu lėšos yra teikiamos
kaip dotacijos reikalavimus atitinkančioms partnerių
organizacijų projektams.
Lėšos yra įsisavinamos glaudžiai bendradarbiaujant
su pagalbos labiausiai skurstantiesiems patirties
turinčiomis organizacijomis.
Tai padės fondą padaryti dar efektyvesniu ir dar jautriau
reaguojančiu į labiausiai skurstančiųjų poreikius.
Tinkamumas:
Subjektai, galintys gauti EPSAF paramą:
3 Pagal viešąją teisę veikiančios institucijos;
3 Nevyriausybinės ir labdaros bei paramos
organizacijos;
3 Socialinės apsaugos organizacijos.
Daugiau informacijos:
Europos Komisijos pranešimas:
3 http://ec.europa.eu/social/

„Stengėmės užtikrinti, kad Europos pagalbos fondo
labiausiai skurstantiesiems asmenims lėšos pasiektų
tuos, kuriems to labiausiai reikia. Mums pavyko
užtikrinti finansavimą ne tik tiesioginiams maisto
pirkimams, bet ir infrastruktūrai, kurią maisto bankai
gali naudoti rinkdami ir skirstydami papildomas maisto
aukas. Be to, fondo lėšas galima naudoti skatinant
informacijos sklaidos veiklą, vykdomą norint pasiekti
potencialius maisto donorus.Tai padės įvairinti
labiausiai skurstančiųjų maistą ir tuo pačiu sumažinti
maisto švaistymo mastą.” // Tatjana Ždanoka
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III) Europos prisitaikymo prie globalizacijos
padarinių fondas (EGF)
EGF yra vienkartinės paramos instrumentas
darbuotojams, praradusiems darbą dėl stambių įmonių
užsidarymo ar gamybos perkėlimo į kitą vietą, įvykusių
globalizacijos išdavoje.
Pagalbos teikimui, tinkamoms konsultacijoms karjeros
klausimais, pagalbai ieškant darbo ir rengiant mokymus
kasmet skiriama iki 150 mln. €.
Žaliųjų / ELA grupei Europos Parlamente pavyko į EGF
reglamentą įtraukti nuostatas dėl paramos priemonėms,
turinčioms paskatinti perėjimą prie racionaliai išteklius
naudojančios ir tvarios ekonomikos. Be to, savarankiškai
dirbantys ir laikinieji agentūrų darbuotojai (regionuose,
kuriuose itin didelė jaunimo dalis nedirba, nestudijuoja
ar nesimoko) taip pat galės pasinaudoti EGF remiamų
veiklų teikiama nauda.
Biudžetas:150 mln. € per metus
Remiama veikla:
EGF finansuoja:
3 pagalbą ieškant darbo;
3 karjeros konsultacijas;
3 specialius ir perkvalifikavimo mokymus;
3 mentorystę;
3 verslumo skatinimą;
3 išmokas dalyvaujant mokymosi visą gyvenimą
programose ir
3 mokymuose.
EGF nepakeičia socialinės apsaugos priemonių, pvz.,
pensijų ar nedarbingumo išmokų. Tuo turi pasirūpinti
valstybė narė.

Įgyvendinimas:
Paraiškas paramai iš EGF gauti valstybės narės turi
pateikti Europos Komisijai.
Tačiau paraiškų teikimo iniciatyvą gali parodyti regiono
suinteresuotosios šalys, t. y. susijusi savivaldybė arba
regionas, susiję socialiniai partneriai ar darbuotojai.
Tinkamumas:
Pavieniai darbuotojai naudos gali gauti dalyvaudami
paramos schemose, kurias parengė nacionalinės
vyriausybės ir remia EGF.
Paslaugas, finansuojamas pagal EGF, teikti valstybės
narės gali pavesti specializuotoms institucijoms, pvz.,
mokymo įstaigoms.
Daugiau informacijos:
Kontaktinių asmenų kiekvienoje šalyje narėje sąrašą
galima rasti adresu:
3 http://ec.europa.eu/social/main.
jsp?catId=581&langId=lt
Komisija siekia paskatinti kreiptis tinkamus pareiškėjus
ir yra pasirengusi teikti pagalbą ir patarimus prieš
pateikiant oficialią paraišką. Kreiptis į Europos Komisiją
galima tiesiogiai, adresu:
3 EMPL-EGF-Info@ec.europa.eu

„Kova su nedarbu yra pagrindinis Žaliųjų
prioritetas. Nors, siekiant pagerinti įsidarbinimo
perspektyvas, ES ekonomikos politiką būtina
iš esmės pakeisti, EGF finansuoja aktyvios
darbo rinkos politiką ir darbuotojams gali suteikti
asmeninės pagalbos ieškant naujo darbo, pvz.,
jei jie buvo atleisti masiškai mažinant etatus.
Mūsų, kaip Žaliųjų, tikslas buvo suteikti darbą
praradusiems darbuotojams galimybių srityse,
ateityje turinčiose potencialo, o ne skirti paramą
neperspektyviems sektoriams, kuriuose galima
naujų atleidimų banga. Tinkamai naudojant,
darbuotojams (ypač moterims) EGF turėtų suteikti
įgūdžių ir pagalbą, kurios reikia siekiant socialiai
subalansuotų ir ekologiškai tvarių pokyčių.“
// Monika Vana

© nuotrauką pateikė Maridav // „Shutterstock”
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I)

Kūrybiška Europa

Kūrybiška Europa – tai nauja skėtinė ES programa,
skirta remti veiklai kultūros ir žiniasklaidos sektoriuje.
Ji tęsia programas „MEDIA 2007–2013“ ir „Kultūra
2007–2013“, kurios ir toliau bus įgyvendinamos
kaip papildomos programos, į jas įtraukus naują
tarpsektorinį aspektą.
Naujojoje, labiau integruotoje programoje, svarbiu
motyvuojančiu veiksniu yra efektyvesnė pagalba
naudos gavėjams kultūros ir kūrybiniuose sektoriuose,
gerinant jų tarptautinį žinomumą ir tuo pačiu – jų
konkurencingumą.
Pasiūlydama naują programą Komisija iš esmės
sustiprino labiau į rinką ir ekonominį augimą orientuotą
principą, kuris suteiktų daugiau naudos didesniems
veikėjams.
Derybų metu Europos Parlamentas ir, kaip viena iš
varančiųjų jėgų, Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo
aljanso grupė sėkmingai siekė įtvirtinti nuostatas dėl
geresnės prieigos prie programos sričių, mažesniųjų
pareiškėjų interesų apsaugos ir aktyvesnio kultūrinės
ir kalbinės įvairovės, pagyvinančios Europą, o ne
esančios kliūtimi (kaip „fragmentuota rinka“), skatinimo.
Biudžetas: 1 462 mln. € (56 % MEDIA paprogramei, 31
% kultūros paprogramei, 13 % tarpsektorinei sričiai)
Remiama veikla:
Programos „Kūrybiška Europa“ finansuojamos veiklos
tikslas yra sukurti europinę pridėtinę vertę.
Tai suprantama kaip atitikimas vienam ar daugiau šių
kriterijų:
transnacionalinis pobūdis;
3 transnacionalinio bendradarbiavimo skatinimas;
3 masto ekonomija ir kritinė masė, kurią skatina
Sąjunga, taip sukuriant galimybes papildomam
finansavimui;
3 vienodų sąlygų Europos kultūros ir kūrybiniuose
sektoriuose užtikrinimas.
Toliau pateikiamos kiekvienai paprogramei numatytos
paramos priemonės.

„Atėjo sunkūs laikai ir susiduriame su dideliais
iššūkiais, todėl Europos Sąjunga stengiasi juos
įveikti įvairiai, taikydama skirtingas strategijas. Šios
strategijos dalimi yra nauja Kūrybiškos Europos
programa. Norint kurti Europos Sąjungos ateitį, mums
reikia įvairiapusiškos kultūros su tvirta socialinės
integracijos kompetencija, stiprinančia kultūros
subjektus ir pilietinę visuomenę.” // Helga Trüpel

Programa MEDIA
Papildoma programa MEDIA teikia paramą, skirtą:
3 plėtoti įvairias mokymo priemones;
3 plėtoti (rengimo etapas) Europos garso ir vaizdo
kūrinius, ypač filmus ir televizijos laidas, taip pat
interaktyvius kūrinius, pvz., vaizdo žaidimus ir
multimedijos priemones, turinčias didesnį platinimo
užsienyje potencialą;
3 remti Europos garso ir vaizdo pramonės produkcijos
platinimą;
3 remti Europos ir tarptautinių gamybos partnerių bendrą
veiklą ir (arba) teikti netiesioginę paramą skirtą padėti
pasinaudoti tarptautinių gamybos fondų lėšomis garso ir
vaizdo kūrinių gamybai;
3 palengvinti galimybes dalyvauti profesionaliuose garso
ir vaizdo prekybos renginiuose ir rinkose bei naudotis
internetinėmis verslo priemonėmis Sąjungoje ir už jos
ribų;

3 kurti pagalbos sistemas, skirtas platinti ne europiečių
Europoje sukurtus filmus, taip pat tarptautinei prekybai
skatinti;
3 suteikti galimybę lengviau platinti europinius filmus
visame pasaulyje ir tarptautinius filmus Sąjungoje
išnaudojant visas platinimo platformas; Europos
kino teatrų operatorių tinklas rodo atrenka ženklią ne
europiečių Europoje sukurtų filmų dalį;
3 skatinti iniciatyvas, kurios pristato ir skatina Europos
garso ir vaizdo darbų įvairovę;
3 remti veiklą, kuri skirta skatinti visuomenės
raštingumą kino srityje, gerinti jos žinias ir domėjimąsi
Europos garso ir vaizdo darbais;
3 skatinti inovatyvius veiksmus, skirtus išbandyti
naujus verslo modelius ir priemones srityse, kurioms
gali patirti skaitmeninių technologijų įdiegimo ir
naudojimo poveikį.
Kultūros programa
Paprogramė „Kultūra“ teikia paramą, skirtą:
3 transnacionalinio bendradarbiavimo projektams,
kurie sektorinei ar tarpsektorinei veiklai suvienija
kultūrines ir kūrybines organizacijas iš skirtingų
valstybių;
3 Europos kultūros ir kūrybos organizacijų tinklų iš
skirtingų valstybių veiklai;
3 veiklai, vykdomai europinio pobūdžio organizacijų
(„platformų“) su tikslu skatinti naujų talentų tobulėjimą
bei kultūrinių ir kūrybinių subjektų transnacionalinį
mobilumą bei remiant jų darbų, turinčių potencialą
kultūros ir kūrybos sektoriuose ir ilgalaikio poveikio
galimybę, platinimą;
3 literatūros vertimui ir tolimesniam skatinimui;
3 specialiems veiksmams, kurie skirti gerinti Europos
kultūrų gausos ir įvairovės matomumą bei tarpkultūrinio
dialogo bei savitarpio supratimo skatinimui, įskaitant
Sąjungos kultūros prizus, Europos kultūros sostinės
programą ir Europos paveldo ženklo programą.
3 Šios priemonės turi padėti įgyvendinant ne pelno
siekiančius projektus.

© šviesos bangas sukūrė Creatmosphere / James Newton nuotraukos

C) KULTŪRA.ŠVIETIMAS.JAUNIMAS

2929

C) KULTŪRA.ŠVIETIMAS.JAUNIMAS

30
Tarpsektorinė programa

Įgyvendinimas:

Šią Kūrybiškos Europos programos dalį sudaro du
elementai: garantijų priemonė ir transnacionalinės
bendradarbiavimo politikos finansavimas.
3 Garantijų priemonės, skirtos kultūriniam ir kūrybiniam
sektoriui, tikslas:
3 palengvinti galimybes kultūrinio ir kūrybinio sektorių
MVĮ ir mikro, mažoms ir vidutinio dydžio organizacijoms
gauti finansavimą;
3 pagerinti galimybes finansiniams tarpininkams
dalyvauti vertinant riziką, siejamą su kultūros ir
kūrybinių sektorių MVĮ bei mikro, mažųjų ir vidutinio
dydžio organizacijų veikla bei projektais, įskaitant
techninės pagalbos, žinių teikimo ir tinklų kūrimo
priemones.
3 Transnacionalinio bendradarbiavimo politikos tikslas
yra remti:
3 transnacionalinius patirties ir techninių žinių apie
naujus verslo ir vadybos modelius mainus, partnerių
mokymo veiklą ir tinklų kūrimą tarp kultūros ir kūrybinių
organizacijų bei kultūros ir kūrybinių sektorių politikos
formuotojų, , taip skatinant skaitmeninių tinklų kūrimą
(kai taikytina);
3 rinkos duomenų rinkimą, tyrimus, darbo rinkos
ir įgūdžių poreikio taip pat Europos ir nacionalinės
kultūros politikos analizę bei statistinius tyrimus,
kuriems naudojamos specifinės, atskiriems sektoriams
būdingos priemonės ir kriterijai, taip pat vertinimus,
įskaitant visų Programos poveikio aspektų vertinimą;
3 narystės Sąjungos observatorijoje įmokų mokėjimus,
skatinant garso ir vaizdo sektoriaus duomenų rinkimą
ir analizę;
3 naujas ir tarpsektorines verslo finansavimo, platinimo
ir monetizavimo schemas;
3 konferencijas, seminarus ir politinį dialogą, įskaitant
kultūros ir žiniasklaidos raštingumo didinimą, skatinant
skaitmeninių tinklų kūrimą (kai taikytina);
3 Kūrybiškos Europos platformas, apibrėžtas 16
straipsnyje, ir jų užduočių vykdymą.

Programą tiesiogiai valdo Komisija. Ji skelbia metinį
darbo planą, kuriame pateikiami visų trijų programos
sričių finansavimo planai. Juose apibrėžiamos
skiriamos sumos, finansuojamos priemonės ir
įgyvendinimo laikotarpis.
Tinkamumas:
Iš esmės gali būti finansuojamos šių pareiškėjų
paraiškos:
3 NVO;
3 kultūros organizacijų;
3 įmonių;
3 asociacijų;
3 fizinių asmenų, kurie neatitinka reikalavimų
tiesioginiam finansavimui iš Kūrybiškos Europos
programos gauti.
Garantijų priemonės (kuri bus pradėta įgyvendinti
tik 2016 m.) finansiniams tarpininkams taikomų
reikalavimų atitikties ir atrankos kriterijai, taip pat
kompetencijos gerinimo paslaugų teikėjų atitikties
reikalavimai yra išdėstyti metinėje darbo programoje.
Papildomi pareiškėjų atitikties reikalavimams kriterijai
yra pateikiami kvietime teikti paraiškas ir dalyvauti
konkursuose.
Daugiau informacijos:
Oficiali programos „Kūrybiška Europa“ interneto
svetainė:
3 http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/
index_en.htm
Visų Kūrybiškos Europos tarnybų ES valstybėse
narėse sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/
creativeeurope-desks_en.htm
Visus kvietimus teikti paraiškas dalyvauti programoje
„Kūrybiška Europa“ galima rasti:
3 http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/
index_en.htm

II) „Erasmus+“ (švietimas, mokymas,
jaunimas, sportas)
„Erasmus+“ yra pagrindinė Komisijos finansavimo
priemonė, 2014–2020 m. laikotarpiu įgyvendinama
švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto srityse. Tai
septynių ankstesnių ES programų tęsinys, o
integruotas jos pobūdis turėtų palengvinti organizacijų
ir fizinių asmenų dalyvavimo galimybes. „Erasmus+“
apima įvairius veiksmus šiose srityse:
3 švietimas ir mokymas mokymosi visą gyvenimą
perspektyvoje, įskaitant mokymąsi mokykloje
(„Comenius“), aukštojoje mokykloje („Erasmus“),
tarptautinį aukštąją išsilavinimą („Erasmus Mundus“),
profesinį išsilavinimą ir mokymą („Leonardo da Vinci“) ir
suaugusiųjų mokymą („Grundtvig“);
3 jaunimo (Veiklus jaunimas), taip pat neformalaus
mokymo ir
3 sporto srityse.
Nauja priemonė švietimo ir mokymo srityje yra studentų
paskolų garantinis fondas. Ši priemonė magistro
laipsnio siekiantiems studentams, dalyvaujantiems
studijų programoje kitoje šalyje, padėti lengviau siekti
magistro laipsnio, suteikdama dalį išlaidų padengiančią
paskolą. Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso
grupė Europos Parlamente aktyviai dalyvavo
debatuose dėl šios priemonės kūrimo, siekdama
užtikrinti geresnes paskolų sutarčių refinansavimo
sąlygas ir taip pagerinti studentų mobilumą ES.
Biudžetas: 14,7 mlrd. € (77,5 % švietimo ir mokymo,
10 % jaunimo programoms, 3,5 % studentų paskolų
garantiniam fondui, 1,9 % Žano Monė (Jean Monnet)
fondui, 1,8 % sporto programai, likusi suma administravimui ir veiklai).
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Švietimo ir mokymo srityje programa siekia savo
uždavinių per šių tipų veiksmus:
3 visų aukštojo mokslo ciklų studijų studentų,
taip pat moksleivių ir profesinių studijų mokinių ir
mokymo programų dalyvių mobilumas; Programoje
dalyvaujančiose valstybėse dirbančių programos
darbuotojų mobilumo skatinimas;
3 strateginė partnerystė tarp organizacijų ir (arba)
institucijų, dalyvaujančių švietimo ir mokymo programose;
partnerystė tarp darbdavių ir švietimo bei mokymo
įstaigų;
3 Sąjungos švietimo ir mokymo politikos darbotvarkės
įgyvendinimas; Programoje dalyvaujančių Sąjungos
valstybių narių skaidrumo ir pripažinimo priemonių
įgyvendinimas; politikos dialogas su atitinkamomis
europinėmis suinteresuotomis šalimis;
3 mokymo ir tyrimų Europos integracijos srityje (Žano
Monė veiklos) skatinimas.
3 programos komponentas „Jaunimas“ skatina šias
veiklas:
3 neformalaus mokymo veikloje dalyvaujančių asmenų
mobilumo tarp Programos valstybių ir asmenų, dirbančių
jaunimo darbo arba jaunimo organizacijose, bei jaunimo
vadovų mobilumo didinimas;
3 strateginės partnerystės, skirtos plėtoti ir įgyvendinti
jungtines iniciatyvas, įskaitant jaunimo iniciatyvas ir
pilietybės projektus;
3 pagalbinių IT platformų kūrimas, kuriose galimas
partnerių mokymas, žiniomis grįstas jaunimo darbas,
virtualus mobilumas ir gerosios praktikos pavyzdžių
mainai;
3 sąjungos jaunimo politikos darbotvarkės įgyvendinimas
naudojant atvirąjį koordinavimo metodą, Sąjungos
skaidrumo ir pripažinimo priemonių įgyvendinimas;
3 parama visoje Sąjungoje veikiantiems tinklams ir
europinėms jaunimo NVO;
3 politinis dialogas su atitinkamomis Europos
suinteresuotomis šalimis ir struktūrinis dialogas su
jaunimu;
3 Europos jaunimo forumas, išteklių centrai darbui su
jaunimu skatinti ir „Eurodesk“ tinklas.

Tinkamumas:
3 veiklos sporto srityje apima:
3 savanoriškas sporto veiklas, socialinės įtraukties,
lygių galimybių ir informacijos apie sveikatos būklę
gerinantį fizinį aktyvumą, skatinimą;
3 tinkamos sporto veiklos ir dvigubos atletų karjeros
skatinimą ir paramą jai.
Siekiant užtikrinti paskolų studentams prieinamumą
kuo palankesnėmis sąlygomis, studentų paskolų
garantinis fondas teikia dalines rizikos garantijas
finansinių tarpininkų institucijoms.
Įgyvendinimas:
Europos Komisija tvarko visas „Erasmus +“ programas,
nustato jų prioritetus ir tikslus bei vertina jų sėkmę.
„Erasmus+“ centralizuotus veiksmus įgyvendina
Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdančioji
agentūra.
Agentūra turi pasirūpinti kvietimų teikti paraiškas
skelbimu ir paraiškų suteikti dotacijas analize.
Dėl išskirtinės valstybių narių kompetencijos
švietimo srityje, daugelis „Erasmus+“ programų yra
įgyvendinamos nacionalinių agentūrų, kurios yra arčiau
naudos gavėjų ir gali geriau jas pritaikyti nacionaliniu
lygmeniu.
Kiekviena iš dalyvaujančių valstybių paskyrė po
vieną agentūrą, tarpininkaujančią tarp Komisijos ir
programose dalyvaujančių organizacijų.
Studentų paskolų garantinį fondą valdo Europos
investicijų fondas ir įgyvendina finansiniai tarpininkai,
pvz., bankai, valstybinės ir (arba) regioninės paskolų
studentams institucijos arba kitos patvirtintos finansų
įstaigos.
Tikslas – kiekvienai programoje dalyvaujančiai
valstybei paskirti po finansinį tarpininką.
Daugiau informacijos apie šios priemonės funkcijas
galima rasti „Erasmus+“ reglamento II priede.

„Erasmus+“ programa yra prieinama visoms ES
valstybėms narėms ir valstybėms partnerėms, kurioms
taikomas „Erasmus+“ reglamento 24 straipsnyje
nurodytas apibrėžimas. „Erasmus+“ programos gali
būti naudingos dviejų tipų subjektams:
3 Bet kuriai privačiai ar viešajai institucijai, veiklą
vykdančiai švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto
srityse (įskaitant jaunimo, dirbančio jaunimo darbo,
bet nebūtinai jaunimo organizacijose, srityje, grupes,
taip pat vadinamas neformaliomis jaunimo grupėmis);
dalyviams, t. y. fiziniams asmenims, dalyvaujantiems
programoje.
3 Tai gali būti studentai, praktikantai, pameistriai,
moksleiviai, besimokantys suaugusieji, jaunimas,
savanoriai, dėstytojai, mokytojai, treneriai, su jaunimu
dirbantys asmenys ir pan. (Ieškantieji darbo šia
programa naudotis negali ir jų nefinansuoja ESF)
Tiek dalyviams, tiek dalyvaujančioms organizacijoms
taikomos dalyvavimo sąlygos priklauso nuo valstybes,
kurioje jie gyvena ar organzacijos yra registruotos.
Daugiau informacijos:
Europos Komisija – Švietimo ir kultūros generalinis
direktoratas (DG EAC)
3 http://ec.europa.eu/erasmus-plus
Europos Komisija – Švietimo, garso ir vaizdo bei
kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA)
3 http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php
Programą koordinuojančių valstybių narių įstaigų
sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/erasmus-plus/na
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III) Europa piliečiams

Remiama veikla:

Programa “Europa piliečiams” įgyvendina du
pagrindinius uždavinius:
(1) Europos atminties išsaugojimas skatinant
diskusijas, informacijos sklaidą ir darbą tinkle
Sąjungos istorijos, tapatybės ir tikslų klausimais; ir
(2) demokratinį įsitraukimą ir visuomenės dalyvavimą
siekiant geresnio ES politikos supratimo ir tolimesnės
dalyvavimo galimybių Sąjungos lygmeniu plėtros.
Be šių pagrindinių uždavinių programa remia
horizontaliąją projekto rezultatų analizės, sklaidos ir
naudojimo veiklą.

1.Dotacijos veiksmams suteikia finansavimą, kuris
skirtas ribotos trukmės projektams, vykdomiems, kol
bus įgyvendinta konkreti pasiūlyta veikla.
Visi pagal šią programą finansuojami veiksmai
priskiriami europinei dimensijai ir yra įgyvendinami
tarptautiniu ar europiniu mastu.
Europos atminties programos dalis remia veiklas,
skatinančias teikti informaciją apie Europos kultūrinę
įvairovę ir bendras vertybes.
Iš jos finansuojami projektai, skirti įveikti totalitarinių
režimų šiuolaikinėje Europos istorijoje padarinius
(ypač nacizmo, paskatinusio holokaustą, fašizmo,
stalinizmo ir totalitarinių komunistinių režimų, tačiau jais
neapsiribojant) ir siekiant atminti jų nusikaltimų aukas.
Be to, įgyvendinant projektus dėmesys gali būti
skiriamas kitiems esminiams momentams ir dabartinės
Europos istorijos atskaitos taškams.
Pirmenybė bus teikiama koncepcijoms, skatinančioms
toleranciją, tarpkultūrinį dialogą ir susitaikymą
savitarpio supratimo pagrindu.
Demokratinės veiklos ir pilietinio dalyvavimo dalis
finansuoja tokius veiksmus:
3 miestų partnerystės projektus, suvienijančius
piliečius;
3 miestų, ilgesnį laikotarpį bendradarbiaujančių
konkrečioje srityje, tinklus;
3 pilietinės visuomenės projektus, suvienijančius
piliečius veiklai, turinčiai tiesioginių sąsajų su ES
politika ir siūlančių galimybę dalyvauti ES politikos
formavimo procese.

Žaliųjų frakcija / Europos laisvasis aljansas derybų
dėl naujosios finansinės perspektyvos metu aktyviai
dirbo siekdama, kad programa “Europa piliečiams”
būtų pratęsta. Mes manome, kad ši programa atlieka
svarbų vaidmenį kuriant demokratiškesnę ir visus
labiau įtraukiančią Europą. Kartu apgailestaujame, kad
Europa praleido puikią galimybę naujajam laikotarpiui
numatyti didesnę tiek šios programos finansinę, tiek
ir veiklų apimtį. Atsižvelgiant į tokį didelį tokio tipo
Komisijos teikiamos paramos potencialą, manome, kad
numatytasis biudžetas yra per mažas.
Biudžetas: 164 mln. €

2.Dotacijos veiklai užtikrina finansinę paramą
organizacijų kasdienei ir įprastinei veiklai.
Dotacijos veiklai iš Europos atminties programos dalies
gali gauti organizacijos, dirbančios totalitarinių režimų
Europos šiuolaikinėje istorijoje priežasčių, taip pat
kitų šiuolaikinės Europos istorijos atmintinų akimirkų ir
atskaitos momentų tyrimų srityje.
Dotacijos veiklai iš demokratinės veiklos ir pilietinio
dalyvavimo dalies gali gauti organizacijos, dirbančios
piliečių dalyvavimo ES demokratiniame gyvenime
srityje (nuo vietinės demokratijos iki teisių piliečiams
pilnai dalyvauti ES politikos formavimo procese
realizavimo).

„ Programa yra itin vertinga, kadangi ji suteikia
galimybę piliečiams vykdyti veiklas nepaisant
nacionalinių sienų ir taip aktyviai dalyvauti kuriant
integruotą Europą. Ji skatina toleranciją ir tarpkultūrinį
dialogą bei tikrą europinę pilietybę.”
// Helga Trüpel
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Įgyvendinimas:
Programą ir didžiąją veiksmų dalį tvarko Europos
Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros
vykdančioji agentūra.
Programos „Europa piliečiams“ lėšos yra skirstomos
sudarant dotacijų ir viešųjų pirkimų sutartis. Komisija
skelbia metines darbo programas, kuriose pateikiama
informacija apie uždavinius, įgyvendinimo metodą,
finansavimo plano sumą, bendrafinansavimo
normą, remiamų veiksmų aprašymas ir planuojamas
įgyvendinimo laikotarpis.
Tinkamumas:
Programos finansavimas prieinamas visiems
subjektams, skatinantiems Europos pilietiškumą ir
integraciją ir ypač:
3 vietos ir regionų valdžios institucijoms;
3 pilietinės visuomenės organizacijoms, dirbančioms
kultūros srityje;
3 jaunimo ir švietimo organizacijoms;
3 tyrimų organizacijoms.
Daugiau informacijos:
Oficiali programos interneto svetainė:
3 http://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_en
Programos „Europa piliečiams“ kontaktinė institucija
kiekvienoje valstybėje narėje:
3 http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europeforcitizens-programme/the-europe-for-citizensprogrammein-the-member-states/index_en.htm

IV) „Erasmus“ programa jauniesiems
verslininkams
2014–2020 m. laikotarpiu ES pradeda įgyvendinti
naują finansavimo priemonę, skirtą įmonių ir smulkių
bei vidutinio dydžio įmonių konkurencingumui
gerinti (COSME). Viename iš jos skyrių – „Parama
verslininkams“ numatoma iniciatyva, kuria siūloma
pagalba jauniesiems verslininkams, finansuojant
galimybę mokytis iš patyrusių ir smulkų verslą turinčių
priimančios šalies verslininkų bei organizuojant
„Erasmus“ išvyką į užsienį. Tokių mainų programa
suteikia abipusės naudos: jaunasis verslininkas
turi galimybę įgyti žinių, kurių reikia smulkios
įmonės veiklai, o priimantis verslininkas įgyja naujų
perspektyvų, potencialių užsienio partnerių ir žinių apie
naujas jo verslo rinkas.
Remiama veikla:
Jaunojo verslininko veiklos gali būti:
3 bendras darbas su priimančiu verslininku;
3 rinkos tyrimai ir naujų verslo galimybių plėtra;
3 projekto plėtojimas, dabartinės verslo veiklos analizė;
3 gebėjimų stiprinimas MVĮ finansų srityje;
3 bendrovės prekės ženklo kūrimas ir žinomumo
didinimas, pardavimai ir rinkodara;
3 darbas su konkrečiais projektais vienoje ar daugiau
minėtų sričių.
Įgyvendinimas:
Programą padeda įgyvendinti tarpininkaujančios
organizacijos, kurios atsako už ryšio tarp jaunųjų
ir priimančiųjų verslininkų palaikymą. „Erasmus“
programos jauniesiems verslininkams paramos
biuras prižiūri jų darbą ir užtikrina veiklos nuoseklumą
europiniu lygmeniu. Dalyvavimo programoje paraiškos
turėtų būti siunčiamos tarpininkaujančiai organizacijai
jūsų regione ar šalyje.

Tinkamumas:
Programoje gali dalyvauti visi nauji verslininkai,
planuojantys pradėti savo verslą ir turintys perspektyvų
verslo planą. Tai reiškia, kad teikdami paraišką vis dar
galite būti neparengę verslo plano, o tik jį rengti arba
jau galite būti pradėję verslą, tačiau veiklą vykdyti
ne ilgiau kaip trejus metus. Be to, reikalaujama, kad
dalyviai turi turėti tinkamą išsilavinimą ir profesinių
žinių. Programa prieinama visiems sektoriams.
Priimantys verslininkai turi būti sėkmingi ir patyrę
verslininkai arba asmenys, tiesiogiai versle dirbantys
MVĮ tarybos lygmeniu. Priimantys verslininkai turi
parodyti pasirengimą padėti gilinti naujojo verslininko
žinias ir įgūdžius.
Daugiau informacijos:
Oficiali programos interneto svetainė:
3 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php#.
Ut6CHKVZAy4
Vietinę kontaktinę informaciją galite rasti adresu:
3 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=5#.Ut5-D6VZAy4
Sėkmės istorijos:
3 http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.
php?cid=9#.Ut6CQqVZAy4
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D) Pilietinės teisės,
teisingumas, saugumas
I)

Teisių, lygybės ir pilietiškumo programa

Nauja teisių, lygybės ir pilietybės programa apjungia
ankstesnes ES pagrindinių teisių ir pilietiškumo,
„Daphne III“ programas bei PROGRESS programos
skyrius „Nediskriminavimas ir įvairovė“ ir „Lyčių lygybė“.
Ji yra skirta skatinti Europos piliečių teises, moterų
ir vyrų lygybės principus ir apsaugą nuo bet kokios
formos diskriminacijos.
Pagrindinis programos tikslas – gerinti visuomenės
informuotumą apie ES teisę ir pamatines Sąjungos
piliečių teises, Sąjungos vertybes ir principus.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
Europos Parlamente aktyviai dalyvavo derybose dėl
šios programos ateities naujuoju finansiniu laikotarpiu
siekdama įtvirtinti priemones, padėsiančias išvengti
ir kovoti su visų formų smurtu prieš moteris, vaikus ir
jaunimą, taip pat prieš lyties pagrindu vykdomą smurtą
ir užtikrinti tokio smurto aukų apsaugą.
Biudžetas: 389 milijonų €
Remiama veikla:
Programa finansuoja šias veiklas:
3 analitinė veikla: duomenų rinkimas ir statistika,
studijos, tyrimai, analizė ir apklausos, vertinimai,
vadovų, ataskaitų ir mokomosios medžiagos rengimas
ir skelbimas, kūrybinės dirbtuvės, seminarai, ekspertų
susitikimai ir konferencijos;
3 mokymo veiklos, pvz., darbuotojų mainai, kūrybinės
dirbtuvės, seminarai, mokytojų mokymo renginiai ir
internetinių mokymo priemonių ar kitų mokymo modulių
plėtotė;
3 abipusis mokymasis, bendradarbiavimas,
sąmoningumo didinimo ir sklaidos veikla, pvz., gerosios
praktikos, inovatyvių metodų ir naudingos patirties
identifikavimas ir mainai; kolegų peržvalgų ir savitarpio
mokymo organizavimas; konferencijų, seminarų,
kampanijų žiniasklaidoje bei informacinių kampanijų
organizavimas;
3 parama pagrindiniams subjektams, kurių veikla
prisideda prie Programos tikslų įgyvendinimo, pvz.,
parama NVO įgyvendinančioms veiksmus, kuriančius
europinę pridėtinę vertę, parama pagrindiniams

europiniams subjektams, europinio lygio tinklams ir
socialinę vertę turinčioms suderintosioms paslaugoms;
parama Sąjungos teisės ir politikos įgyvendinimui
valstybėse narėse; ir parama europinio lygmens
specializuotų institucijų ir subjektų, taip pat nacionalinių,
regioninių ir vietinių institucijų bei NVO tinklaveikai.
Įgyvendinimas:
Programą tiesiogiai valdo Europos Komisija.
Komisija skelbia metinius veiklos planus, kuriuose
išsamiai nurodoma, kurioms finansuojamoms veikloms,
kokia suma turi būti skirta, kokios priemonės bus
finansuojamos bei planuojamas jų įgyvendinimo
laikotarpis. Programos lėšas skirsto Komisija, kviesdama
teikti paraiškas dėl dotacijų veiksmams arba veiklai.
Tinkamumas:
Programa yra prieinama visoms ES valstybėms narėms
ir valstybėms partnerėms, atitinkančioms Teisių, lygybės
ir pilietybės programos reglamento 6 straipsnyje nurodytą
apibrėžimą.
Subjektai, galintys gauti programų paramą:
3 Pagal viešąją teisę veikiančios institucijos;
3 NVO ir pilietinė visuomenė;
3 Pelno siekiančios institucijos ir subjektai programa
gali pasinaudoti tik kartu su nepelno siekiančiomis arba
viešosiomis organizacijomis.
Išsamesnė informacija apie subjektų atitiktį reikalavimams
pateikiama atitinkamame kvietime teikti paraiškas ir
dalyvauti konkursuose.
Daugiau informacijos:
Oficiali Teisingumo generalinio direktorato interneto
svetainė:
3 http://ec.europa.eu/justice/index_lt.htm#newsroom-tab
Informacija apie paskelbtus kvietimus dalyvauti
konkursuose:
3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/index_
en.htm
Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas:
3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_
en.htm

„„ES vertybes bei teisės aktus būtina plėtoti ir
įgyvendinti pradedant nuo paprastų žmonių. Naujoji
programa ne tik tęsia svarbų darbą kovoje prieš smurtą
namų aplinkoje bei padeda įtvirtinti lygybės principą,
tačiau apima ir paramą informacijos apie vaikų teises
ir duomenų apsaugą sklaidai. Nepalikite šių lėšų
nepanaudotų.“ // Jean Lambert
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II) Teisingumo programa
Pagrindinis Teisingumo programos uždavinys yra teikti
pagalbą abipusiu pasitikėjimu pagrįstos europinės
teisingumo erdvės kūrimui. Programa skatina teisinį
bendradarbiavimą civilinės ir baudžiamosios teisės
klausimais; remia teisėjų, prokurorų ir kitų teisės
profesionalų mokymus, taip pat finansuoja ES veiksmus
kovoje su narkotinėmis medžiagomis. Tokiu būdu
programa prisideda prie efektyvaus ir nuoseklaus
ES teisės taikymo civilinės ir baudžiamosios teisės
srityje, kuri apima procedūrines ir aukų teises.
Teisingumo programa apima tris programas: civilinės
teisės, baudžiamosios teisės ir narkotinių medžiagų
prevencijos ir informacijos programos.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupei
Europos Parlamente derybų dėl naujosios finansinės
perspektyvos metu pavyko užtikrinti, kad programoje
pagrindinių teisių apsaugos principams tektų svarbus
vaidmuo.
Biudžetas: 334 milijonų €
Remiamos veiklos:
3 analitinė veikla, pvz., duomenų rinkimas ir statistika,
studijos, tyrimai, analizė ir apklausos, vertinimai,
vadovų, ataskaitų ir mokomosios medžiagos rengimas
ir publikavimas, kūrybinės dirbtuvės, seminarai,
ekspertų susitikimai ir konferencijos;
3 mokymo renginiai, pvz., darbuotojų mainai, kūrybinės
dirbtuvės, seminarai, mokytojų mokymo renginiai,
įskaitant mokymus apie teisės terminiją, ir internetinių
mokymo priemonių ar kitų mokymo modulių, skirtų
teisėtvarkos sistemos darbuotojams, plėtotė;
3 abipusis mokymasis, bendradarbiavimas,
informuotumo gerinimo ir sklaidos veikla, pvz., gerosios
praktikos, naujoviškų metodų ir patirties identifikavimas
ir mainai; kolegų peržvalgų ir savitarpio mokymo
organizavimas; konferencijų, seminarų, kampanijų
žiniasklaidoje ir informacijos kampanijų organizavimas;
informacinės medžiagos apie programą ir jos rezultatus
rinkimas ir skelbimas; informacinių ir ryšio sistemų ir
priemonių tobulinimas, naudojimas ir priežiūra;
3 parama pagrindiniams subjektams, kurių veikla
prisideda prie programos tikslų įgyvendinimo, pvz.,
parama Sąjungos teisės ir politikos įgyvendinimui

valstybėse narėse bei parama pagrindiniams
europiniams veikėjams ir europinio lygio jų tinklams;
parama europinio lygmens specializuotų institucijų ir
subjektų, taip pat nacionalinių, regioninių ir vietinių
institucijų bei nevyriausybinių organizacijų tinklaveikai.
Įgyvendinimas:
Programą tiesiogiai valdo Europos Komisija.
Komisija skelbia metinius veiklos planus, kuriuose
išsamiai aprašomos finansavimo gairės, numatomos
finansuoti veiklos, įvardijamos joms skirtos lėšos
bei pateikiami preliminarūs šių planų įgyvendinimo
tvarkaraščiai. Lėšų paskirstymą vykdo Komisija,
skelbdama kasmetinius kvietimus teikti paraiškas.
Tinkamumas:
Programa yra skirta visoms ES valstybėms narėms
ir valstybėms partnerėms, atitinkančioms Teisingumo
programos reglamento 7 straipsnyje pateikiamą
apibrėžimą. Programos parama gali pasinaudoti šie
pareiškėjai:
3 nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos;
3 organizacijos, veikiančios pagal viešąją teisę;
3 NVO;
3 Pelno siekiančios įmonės ir organizacijos programoje
gali dalyvauti tik kartu su ne pelno siekiančiomis ar
pagal viešąją teisę veikiančiomis organizacijomis.
Daugiau informacijos apie subjektų atitiktį
reikalavimams teikiama atitinkamame kvietime teikti
paraiškas ir dalyvauti konkursuose.
Daugiau informacijos:
Oficiali Teisingumo generalinio direktorato svetainė:
3 http://ec.europa.eu/justice/index_lt.htm#newsroomtab
Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas:
3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/contracts/
index_en.htm
Informacija apie paskelbtus kvietimus teikti paraiškas:
3 http://ec.europa.eu/justice/newsroom/grants/index_
en.htm

„ Europos fondai simbolizuoja puikią idėją –
solidarumo idėją Sąjungoje. Tačiau kartu lieka
pavojus, kad ES lėšos gali būti panaudotos
siekiant neteisėtos asmeninės naudos arba
kaip priemonė siekiant politinių tikslų. Todėl
mes kviečiame įgyvendinti griežtą ir nuoseklią
institucinę politiką bei skaidrumo principus,
bendruosius minimalius standartus dėl
demaskuotojų apsaugos kartu užtikrinant
aukštą tiriamosios žurnalistikos kultūrą, efektyvų
baudžiamąjį persekiojimą už bet kokį nederamą
politinį spaudimą, daromą fondų valdymui, auditui
ir kontrolei, ir tyrimo institucijomis.“ // Benedek Jávor

39
Šio vadovo rengimo metu vis dar buvo derimasi dėl
kai kurių fondo aspektų. Atitinkamai, šiame skyriuje
pateikiama informacija yra preliminari. Prieglobsčio
ir migracijos fondas yra nauja programa, apjungianti
veiklas, kurios šiuo metu yra priskirtos atskiriems
fondams, pvz., Europos pabėgėlių fondui, Europos
trečiųjų valstybių piliečių integracijos fondui ir Europos
sugrąžinimo fondui.
Tikimasi, kad naujasis formatas padės geriau
koordinuoti ES išlaidas migracijos srityje ir supaprastins
lėšų įsisavinimo procesą. Fondas yra skirtas kitai ES
migracijos politikos sričiai, jis teikia paramą veiksmams
susijusiems su trečiųjų šalių piliečių prieglobsčio,
teisėtos migracijos, integracijos ir grąžinimo klausimais.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
Europos Parlamente ne tik kritiškai įvertino kai
kurias priemones, įgyvendinamas naudojant
Prieglobsčio ir migracijos fondo lėšas, bet ir pasiekė
keleto svarbių pokyčių. Mums pavyko į programą
įtraukti įsipareigojimą dėl persikėlimo ir perkėlimo
priemonių finansavimo. Tai rodo solidarumą ir
padės pabėgėliams, kurių gyvybei ir laisvėms yra
kilęs pavojus. Mums pavyko pasiekti, kad NVO
būtų pripažintos tinkamomis pareiškėjomis gauti
Prieglobsčio ir migracijos fondo paramą.
Dar vienas svarbus naujos programos elementas
– griežtesnis Programos įgyvendinimo ir vertinimo
rodiklių apibrėžimas. Tai padės užtikrinti, kad valstybės
narės labiau laikytųsi ES finansavimo rekomendacijų.
Biudžetas: 3 318 milijonų €
Remiama veikla:
Nacionalinės programos:
3 priėmimo ir prieglobsčio sistemos;
3 Valstybių narių galimybės plėtoti, stebėti ir vertinti
prieglobsčio politiką;
3 persikėlimas ir perkėlimas;
3 imigracijos ir išankstinio išvykimo priemonės;
3 integracijos priemonės vietiniu ir regioniniu lygmeniu;
3 kartu su grąžinimo procedūromis naudojamos
priemonės;

Tinkamumas:
3 grąžinimo priemonės;
3 Praktinio bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimo
priemonės;
3 Skubi pagalba, siekiant patenkinti skubius ir
konkrečius poreikius.
Europos migracijos tinklo parama siekiant:
3 rinkti ir keistis naujausiais, objektyviais, patikimais ir
palyginamais duomenimis ir informacija;
3 atlikti duomenų ir informacijos analizę;
3 rengti ir skelbti periodines ataskaitas apie migracijos
ir prieglobsčio situaciją;
3 veikti kaip informacijos šaltinis plačiajai visuomenei,
teikiant objektyvią, nešališką informaciją apie migraciją
ir prieglobstį.

Programa yra skirta visoms ES valstybėms narėms
ir valstybėms partnerėms, atitinkančioms Teisingumo
programos reglamento 7 straipsnyje pateikiamą
apibrėžimą.
Programos parama gali pasinaudoti:
3 nacionalinės, regioninės ir vietos vadžios institucijos;
3 organizacijos, veikiančios pagal viešąją teisę;
3 NVO;
3 Pelno siekiančios įmonės ir organizacijos Programos
parama gali naudotis tik bendradarbiaudamos su ne
pelno siekiančiomis ar pagal viešąją teisę veikiančiomis
organizacijomis.
Daugiau informacijos apie subjektų atitiktį
reikalavimams pateikiama atitinkamame kvietime teikti
paraiškas ir dalyvauti konkursuose.

Įgyvendinimas:
Kai įmanoma, fondas yra įgyvendinamas per ES
valstybių narių nacionalines programas. Šiuo atveju
valstybės narės ir regioninės institucijos atsako už
dotacijų paskirstymą reikalavimus atitinkantiems
naudos gavėjams.

Daugiau informacijos:
Oficiali vidaus reikalų programų interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_
en.htm

Norime paskatinti NVO aktyviai dalyvauti įgyvendinant
šias programas, o valstybes nares – daugiau dėmesio
skirti paramai pabėgėliams ir jų integracijai.

Informacija apie visus šiuo metu galiojančius DG
HOME kvietimus teikti paraiškas:
3 http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/
fundings/calls-for-proposals/index_en.htm#/c_

Komisija administruoja konkrečius transnacionalinius
ar itin inovatyvius projektus, taip pat paramą
nevalstybiniams subjektams, renginiams ir studijoms.
Dalis biudžeto yra įgyvendinama per Europos
migracijos tinklą.
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E) LIFE - aplinkosaugos ir
klimato veiksmų programa
Bendrasis LIFE programos uždavinys yra gamtos
apsauga ir indėlis į tvarią plėtrą.
2014–2020 m. laikotarpiui skirta nauja programa
yra padalyta į dvi dalis: aplinkosaugos ir klimato
veiksmų.
Aplinkosaugos dalis apima tris prioritetines sritis:
aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas, gamta ir
biologinė įvairovė, valdymas ir informacija.
Klimato veiksmų paprogramę sudaro trys prioritetai:
prisitaikymas, poveikio mažinimas, valdymas ir
informacija.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
aktyviai dalyvavo derybose dėl šios programos.
Žaliesiems pavyko pasiekti, kad finansuojami
projektai būtų atrenkami pagal privalumus, o ne
pagal iš anksto nustatytas nacionalines kvotas.
Tai užtikrina kur kas efektyvesnį ES lėšų
panaudojimą projektams, kuriantiems didžiausią
poveikį aplinkosaugai ir prisitaikymui prie klimato
kaitos bei jos padarinių švelninimui. Be to,
biologinės įvairovės srityje įgyvendinamiems
projektams bus teikiamas didesnis papildomas
Komisijos finansavimas, todėl bus žymiai
paprasčiau įgyvendinti biologinės įvairovės
projektus, kuriems anksčiau buvo sunku gauti
papildomų lėšų.

E) LIFE

Taip pat integruotieji projektai skatins glaudesnį
bendradarbiavimą tarp institucijų ir sustiprins
bendrus veiksmus.
Biudžetas: 3 057 milijonų €

Remiama veikla:

Įgyvendinimas:

Programos Aplinkos komponentas remia projektus
šiose srityse:
3 gamtos ir biologinės įvairovės;
3 vandens ir jūrinės aplinkos;
3 atliekų tvarkymo;
3 efektyvaus išteklių naudojimo, įskaitant dirvą ir
miškus, taip pat žaliąją ir žiedinę ekonomiką;
3 aplinkos ir sveikatos apsaugos, įskaitant cheminių
medžiagų kontrolę ir triukšmo valdymą;
3 oro kokybės ir emisijų, įskaitant miesto aplinkos
informaciją ir valdymą.

Aplinkos komponento biudžetas pirmuoju etapu (2014–
2017 m.) projektams bus skirstomas nacionalinių
kvotų pagrindu, o antruoju etapu (2018–2020 m.) projektams, atsižvelgiant į jų vertingumo aspektą.
Finansavimas projektams iš Klimato veiksmų
komponento bus skiriamas visu įgyvendinimo
laikotarpiu, visu laikotarpiu, atsižvelgiant į paraiškų
kokybę. Mažiausiai 81 % LIFE programos biudžeto bus
paskirstyta per dotacijas projektams. Likusioji dalis bus
paskirstyta dotacijų veiklai forma, kaip paramą ne pelno
organizacijoms ir viešiesiems tyrimų ir kitų paslaugų
pirkimams. Daugiau informacijos apie lėšų paskirstymą
tarp prioritetinių sričių ir skirtingo tipo finansavimo
kiekvienoje paprogramėje pateikiama daugiametėje
Komisijos darbo programoje.

Klimato veiksmų komponentas remia projektus šiose
srityse:
3 Sąjungos politikos ir teisės įgyvendinimas ir
plėtojimas, taip pat veiklų keliose politikos srityse
integravimas;
3 žinių bazės tobulinimas ir taikymas praktikoje;
3 integruotų strategijų ir veiksmų planų plėtojimas ir
įgyvendinimas;
3 inovatyvių technologijų, sistemų, metodų ir
instrumentų kūrimas ir demonstravimas juos pritaikant
replikavimui, perdavimui ar masiniam naudojimui.

Tinkamumas:
Programoje LIFE dalyvauja visos valstybės narės.
Be to, tam tikromis sąlygomis, gali būti remiama veikla,
vykdoma ne Sąjungoje:
3 veiksmai, vykdomi ne ES, kurių reikia vykdant ES
aplinkosaugos / klimato uždavinius;
3 kai tai užtikrina valstybėse narėse atliekamų pokyčių
efektyvumą, o koordinuojantis naudos gavėjas yra
įsteigtas ES.
Finansavimą iš LIFE programos gali gauti viešieji ir
privatūs subjektai.
Daugiau informacijos:
Oficiali LIFE programos interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
LIFE veikla kiekvienoje ES valstybėje narėje:
3 http://ec.europa.eu/environment/life/countries/index.
htm
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E) LIFE

„ LIFE yra labai sėkminga europinė programa ir svarbi
mūsų jungtinių pastangų saugoti ir užtikrinti sveiką
aplinką ateinančioms kartoms dalis. Klimato pokyčiams
keliant grėsmę mūsų namams ir gyvenimui, naujos
LIFE programos tikslas yra padėti bendruomenėms
įsijungti į prisitaikymo projektus, skirtus išvengti
blogiausių intensyvių kritulių ir audringo oro sąlygojamų
pasekmių, kurias jau stebime šiai kartai nesilaikant
įsipareigojimo kovoti su klimato pokyčiais.“
// Margrete Auken

F) EUROPOS INFRASTRUKTŪROS TINKLŲ
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F) Europos infrastruktūros
tinklų priemonė: Energetika,
transportas ir plačiajuostis
internetas
EITP yra nauja skėtinė ES investicijų į bendrųjų
Europos interesų energijos, transporto ir plačiajuosčio
ryšio infrastruktūros projektus programa. Siekiant
geriau išnaudoti sinergiją tarp finansuojamų projektų,
programa apima tris sektorius.
Biudžetas: 19,3 mlrd. eurų (13,174 mlrd. € transporto
infrastruktūrai, 5,126 mlrd. € energetikai, 1 mlrd. €
plačiajuosčiams tinklams)
Biudžetas: 19,3 mlrd. eurų (13,174 mlrd. € transporto
infrastruktūrai, 5,126 mlrd. € energijai, 1 mlrd. €
plačiajuosčiams tinklams)
Remiama veikla:
Investicijos į transporto infrastruktūrą:
3 infrastruktūros trūkumų šalinimas ir trūkstamų
jungčių tiesimas;
3 tvaraus ir efektyvaus transporto užtikrinimas;
3 transporto būdų integravimo ir sujungimo
optimizavimas bei transporto paslaugų
interoperabilumo didinimas.
Investicijos į energetiką:
3 konkurencingumo didinimas skatinant tolimesnę
energetikos vidaus rinkos integraciją ir
3 elektros ir dujų tinklų veikimo suderinamumą abipus
sienos;
3 Energijos tiekimo saugos Sąjungoje gerinimas,
prisidedant prie tvarios plėtros ir aplinkos apsaugos,
įskaitant energijos iš atsinaujinančių šaltinių integraciją
į perdavimo tinklus, taip pat išmaniųjų energijos tinklų ir
anglies dioksido surinkimo tinklų plėtrą.
Investicijos į plačiajuosčio ryšio tinklus:
3 greitų ir itin greitų plačiajuosčio ryšio tinklų diegimas;
3 prieigos prie suderintos skaitmeninės viešųjų
paslaugų abipus sienos infrastruktūros kūrimas.

Įgyvendinimas:
Komisija patvirtina kiekvienam transporto,
telekomunikacijų ir energijos sektoriui skirtas
daugiametes ir metines veiklos programas, kuriose
nurodoma, kam ir kokio tipo finansinė parama yra
skiriama. Pinigai yra skirstomi per dotacijas, viešuosius
pirkimus ir finansines priemones.
Tinkamumas:
Paraiškas teikia viena ar daugiau valstybių narių arba,
atitinkamoms valstybėms narėms sutarus - tarptautinės
organizacijos, jungtinės įmonės ar viešosios arba
privačios įmonės arba institucijos, įsikūrusios
valstybėse narėse.
Daugiau informacijos:
Informacija apie EITP energijos srityje:
3 http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_
europe_en.htm

„Europos infrastruktūros tinklų priemonė kartu
su struktūriniais fondais turi galimybę paspartinti
investicijas į vėjo ir saulės energetiką Europoje ir
sujungti šiuos žaliosios energijos gamintojus visose
valstybėse narėse.” // Claude Turmes

Informacija apie EITP transporto srityje:
3 http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/
connecting_en.htm
Informacija apie EITP plačiajuosčio ryšio tinklų srityje:
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connectingeurope-facility

„Europos infrastruktūros tinklų priemonės idėja yra gera: Europa turi peržengti valstybių sienas, ypač plėtodama aplinką
tausojančius geležinkelius. Deja, dabartinė transporto politika dėmesį skiria keliems itin stambiems projektams, kuriems
reikia labai daug lėšų ir laiko. Jie įgyvendinami geležinkelio tinklo sąskaita, kuris lieka su didžiulėmis spragomis kaip tik
ties valstybių narių sienomis. Dėmesį turime skirti šių trūkstamų jungčių, kurios dažnai yra atsiradę karo laikotarpiu ir po
jo, užbaigimui. Kartu turime mažinti geležinkelio keliamą triukšmą. ES teikia finansavimą abiem problemoms spręsti.“
// Michael Cramer
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G) Skubios pagalbos priemonės

G) SKUBIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

I)

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas

Sąjungos civilinės saugos mechanizmas yra ES
priemonė, skirta skatinti efektyvesnes gamtinių ir
žmogaus sukeltų katastrofų prevencijos ir jų padarinių
šalinimo priemones. Jis remia koordinavimo tarp
valstybių narių ir ES veiklą, siekiant užtikrinti didelį
apsaugos nuo nelaimių lygį, pagerinti valstybių narių ir
Sąjungos pasirengimą reaguoti į nelaimes ir palengvinti
greitos ir efektyvios pagalbos teikimą tokiais atvejais.
Ši priemonė yra naudinga vietos ir regionų valdžios
institucijoms, tiek kaip ir nelaimių padarinių likvidavimo,
tiek ir kaip jų prevencijos priemonė.
Biudžetas: 198 milijonų €
Remiama veikla:
Sąjungos mechanizmas remia veiklą šiose srityse:
3 prevenciniai veiksmai;
3 rizikos valdymas;
3 Komisijos pasirengimo veiksmai ir veiksmai
valstybėse narėse;
3 skubios pagalbos koordinavimo centro kūrimas
siekiant užtikrinti visą parą teikiamą pagalbą ir padėti
valstybėms narėms bei Komisijai;
3 Europos skubios pagalbos pajėgos, kaip
savanoriškas valstybių narių įsipareigojimas deleguoti
nacionalinius pagalbos teikimo tarnybų pajėgumus;
3 operacijų planavimas;
3 reagavimo tarnybos trūkumų šalinimas;
3 mokymai, pratybos, patirties apie išmoktas pamokos
ir žinių sklaida;
3 informavimas apie nelaimes Sąjungoje;
3 patirties reaguojant į ne Sąjungoje įvykusias
nelaimes mainai;
3 vietoje teikiama pagalba;
3 transportas ir įranga.

Įgyvendinimas:

II) Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF)

Išskyrus veiksmus, priskiriamus skubaus reagavimo
sričiai, Komisija patvirtina metines darbo programas,
kuriuose išdėstomi siekiami uždaviniai, jų įgyvendinimo
priemonės, aprašomi veiksmai ir preliminarus
finansinių asignavimų paskirstymas bei planuojamas
įgyvendinimo laikotarpis. Finansinė pagalba gali būti
įvairių formų: dotacijos, išlaidų kompensavimas, viešieji
pirkimai ar įmokos į jungtinius fondus.

Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) buvo
įkurtas siekiant reaguoti į didžiausias stichines
nelaimes ir parodyti Europos solidarumą su nelaimių
paliestais Europos regionais. Fondas buvo įkurtas
po keleto 2002 m. vasarą Vidurio Europoje kilusių
potvynių. Fondas teikia finansinę paramą valstybėms
narėms ir valstybėms kandidatėms (šiuo metu - Turkijai
ir Juodkalnijai), patyrusioms dideles stichines nelaimes.

Tinkamumas:
Finansavimu gali naudotis visos ES valstybės narės ir
valstybės partnerės, atitinkančios Sąjungos civilinės
saugos mechanizmo reglamento 28 straipsnyje
nurodytą apibrėžimą. Potencialūs naudos gavėjai:
3 viešojo administravimo institucijos;
3 universitetai;
3 tarptautinės organizacijos;
3 įmonės.

Visų pirma ESSF veikia kaip po nelaimės atliktų
skubios pagalbos darbų refinansavimo priemonė.
Netaikomi jokie programos parengimo ar bendrojo
finansavimo reikalavimai. Išmokėjus dotaciją, ji gali būti
naudojama refinansuoti tam tikro tipo skubios pagalbos
priemones, taikytas nuo pirmosios nelaimės dienos.

Daugiau informacijos apie pareiškėjų tinkamumą
pateikiama kiekvieno atskiro kvietimo teikti paraiškas
dokumentuose.
Daugiau informacijos:
Oficiali programos interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_
instrument_en.htm

Biudžetas: 500 mln. € per metus
Remiama veikla:
ESSF teikia finansinę paramą susijusių valstybių narių
viešosioms investicijoms, skirtą mažinti nelaimės
padarinius:
3 skubiam energijos, geriamojo vandens tiekimo,
nuotėkų, transporto, telekomunikacijų, sveikatos ir
švietimo infrastruktūros darbo atnaujinimui;
3 laikinojo apgyvendinimo ir skubių paslaugų, skirtų
patenkinti tiesioginius gyventojų poreikius, teikimui;
3 skubus prevencinių infrastruktūrų ir priemonių, skirtų
apsaugoti kultūros paveldą, įrengimas;
3 nelaimės paveiktų vietovių, įskaitant gamtines zonas,
valymas;
3 techninė parama.
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Paramai iš Solidarumo fondo gauti atitinkama valstybė
narė per 12 savaičių nuo pirmosios dienos, kai buvo
patirta žala, turi Komisijai pateikti paraišką.
Jei paraiška yra patvirtinama, o Europos Parlamentas
ir Taryba patvirtina finansinės paramos biudžetą,
finansinė pagalba nedelsiant išmokama valstybei narei.
Tuomet paramą gavusi valstybė turi pasirūpinti
jos įsisavinimu, įskaitant veiklų atranką, jų auditą
ir kontrolę. Valstybė narė gali prašyti išankstinio
mokėjimo, sudarančio ne daugiau kaip 10 %
planuojamos išmokos iš fondo. Valstybės narės yra
skatinamos įgyvendinti nelaimių prevencijos ir rizikos
valdymo strategijas. Tai atliekama vykdant reikalavimą
teikti ataskaitas prieš ir po paraiškų. Tai reiškia, kad
Komisija gali svarstyti galimybę sumažinti ar atsisakyti
suteikti dotacijas, jei valstybė narė pakartotinai
nesilaiko įsipareigojimo įgyvendinti ES teisės aktus dėl
nelaimių prevencijos.
Tinkamumas:
Valstybė narė atitinka tinkamumo reikalavimus, jei joje
įvyko didelė stichinė nelaimė, kurios tiesioginė žala
siekia daugiau nei 3 000 000 000 € arba daugiau nei
0,6 % jos bendrųjų nacionalinių pajamų (BNP).
Be to, ESSF gali imtis veiksmų ir regioninės stichinės
nelaimės atveju, t. y. įvykus bet kokiai stichinei
nelaimei reikalavimus atitinkančios valstybės NUTS 2
lygio regione, kai tiesioginė žala viršija 1,5 % to regiono
bendrojo vidaus produkto (BVP).
Daugiau informacijos:
Oficiali Solidarumo fondo interneto svetainė:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/funding/
solidarity-fund/
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H) HORIZONTAS 2020

46

H) Horizontas 2020 - bendroji
mokslinių tyrimų ir inovacijų
programa
HORIZONTAS 2020 yra nauja rėminė ES investicijų į
tyrimus ir inovacijas kiekviename inovacijų proceso etape
priemonė - nuo fundamentaliųjų tyrimų iki patekimo į
rinkas. Pagrindiniai jos prioritetai – užtikrinti puikius mokslo
tyrimų rezultatus, kurti lyderystę pramonės technologijose
ir įveikti visuomenei kylančius iššūkius.
Naujai sukurta programa yra ankstesnės 7-osios
bendrosios tyrimų programos įpėdinė ir apima Pažangios
energetikos Europai programą bei Konkurencingumo ir
inovacijų bendrosios programos (CIP) dalis.
Be to, į strateginę HORIZONTAS 2020 priemonę yra
integruota Europos inovacijų ir technologijų instituto
veikla. Derybose dėl naujosios programos Žaliųjų frakcijos
/ Europos laisvojo aljanso grupei Europos Parlamente
pavyko pasiekti reikšmingų pokyčių įvairiose srityse.
Mes sėkmingai įdiegėme daugiadisciplines priemones,
socialinių mokslų integravimą visoje programoje ir ypač
galimybes glaudesniam piliečių, galutinių vartotojų,
pilietinės visuomenės ir viešojo sektoriaus organizacijų
bendradarbiavimui. Kovojome dėl didesnių finansavimo
galimybių mažoms ir vidutinėms įmonėms. Užtikrinome,
kad moksliniai leidiniai, parengti naudojantis programos
HORIZONTAS 2020 finansavimu, būtų pasiekiami viešai,
o prieiga prie duomenų būtų skatinama. Sustiprinome
pagarbą pagrindinėms fizinių asmenų teisėms ir laisvėms,
o ypač jų teisei į privatumą.
Energijos srityje užtikrinome, kad 85% investicijų būtų
skirta atsinaujinantiems energijos šaltiniams, efektyviam
galutiniam energijos vartojimui, išmaniesiems tinklams ir
energijos saugojimo technologijoms, taip pat programoje
įtvirtinome tvarumo, efektyvaus išteklių ir energijos
vartojimo uždavinius.
Biudžetas: 70,2 milijardų €
Remiama veikla:
Bendrosios programos HORIZONTAS 2020 finansavimas
yra skirtas įvairioms teminėms sritims, kurias galima
struktūriškai išdėstyti pagal pagrindinius programų
uždavinius:

Kokybiškas mokslas
3 Europos tyrimų taryba;
3 Ateities ir atsirandančios technologijos;
3 Marie Skłodowska-Curie veiksmai;
3 Europos tyrimų infrastruktūros, įskaitant el. infrastruktūras;
Pramoninė lyderystė
3 Lyderystė įgalinimo ir pramoninių technologijų srityse;
3 Informacinės ir ryšio technologijos;
3 Nanotechnologijos, pažangios medžiagos, pažangi;
3 gamyba ir perdirbimas bei biotechnologijos;
3 Erdvė;
3 Prieiga prie rizikos finansų;
3 SVĮ inovacijos;
Visuomenės iššūkiai
3 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė;
3 Maisto sauga, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, jūros,
jūrų ir vidaus vandenys;
3 Tyrimai ir bioekonomika;
3 Saugi, švari ir efektyvi energija;
3 Išmanus, ekologiškas ir integruotas transportas;
3 Klimato veiksmai, aplinkosauga, išteklių naudojimo
efektyvumas ir žaliavos;
3 Europa besikeičiančiame pasaulyje – įtraukianti, inovatyvi
ir mąstanti visuomenė;
3 Saugi visuomenė – laisvės ir Europos bei jos piliečių
saugojimas ir apsauga;
Meistriškumo sklaida ir dalyvavimo skatinimas
3 Finansavimas, skirtas įveikti ES vidinius skirtumus tyrimų ir
inovacijų srityse;
3 Priemonės, skirtos valstybėms narėms, gaunančioms
didžiausią paramą iš Sanglaudos politikos;
3 Mokslas su visuomene ir visuomenei;
3 Skatinti efektyvų bendradarbiavimą tarp mokslo ir
visuomenės, įskaitant mokslo ir pilietinės visuomenės piliečių
dalyvavimą;
3 rasti naujus mokslo talentus;
3 Derinti mokslinį meistriškumą su socialiniu sąmoningumu;
3 tvarumu ir atsakomybe.

Europos inovacijų ir technologijų institutas (EIT)
organizuoja žinių ir inovacijų bendruomenes šioje
srityse:
3 inovacijos sveikos gyvensenos ir aktyvaus senėjimo
srityse;
3 Žaliavos – nuolatiniai tyrimai, išgavimas, apdorojimas ir
perdirbimas;
3 pridėtinę vertę kurianti gamyba;
3 ateities maistas – tvari tiekimo grandinė nuo išteklių iki
vartotojų;
3 miestų mobilumas.

„Mums sėkmingai pavyko įgyvendinti programos
„Horizontas 2020“ „žalinimo“ užduotis, išplėsti
suinteresuotųjų šalių dalyvavimą ir sustiprinti jos
sinergiją su kitais ES, nacionaliniais ir regioniniais
fondais. Programa yra atvira remti eko-inovatyvius
sprendimus, skirtus įvairioms, visuomenei nerimą
keliančioms problemoms, tiek tarptautiniu, tiek vietos
lygmeniu, spręsti. Pilnam „žalumo“ tikslų įgyvendinimui
dabar mums reikia naujų projektų. Todėl skatinu visų
tipų organizacijas (pilietinės visuomenės, MVĮ, vietines
ir regionines institucijas), turinčias eko-inovatyvių
idėjų, aktyviai siekti finansavimo ir ieškoti partnerių
išnaudojant šią Programą.“
// Philippe Lamberts
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Įgyvendinimas:

Tinkamumas:
3 Visos ES valstybės narės;
3 Viešojo sektoriaus institucijos (įskaitant vietos ir
regionų valdžios institucijas);
3 Viešosios ir privačios institucijos;
3 Universitetai ir tyrimų institutai ar tyrimų
organizacijos;
3 Įmonės ir MVĮ, įskaitant socialines įmones;
3 NVO, pilietinės visuomenės organizacijos,
suinteresuotosios šalys / galutinių vartotojų
organizacijos, atstovaujančios visus sektorius;
3 Nepriklausomi tyrėjai, įskaitant pradedančiuosius
tyrėjus iš bet kurios pasaulio valstybės.
Daugiau informacijos:
Oficiali programos HORIZONTAS 2020 interneto
svetainė:
3 http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Programos HORIZONTAS 2020 finansavimo dalyvių
portalas:
3 http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/home.html
Finansavimo galimybės MVĮ:
3 https://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/funding/sme_participation.html
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Komisija priima darbo programas, skirtas įgyvendinti
skirtingas Bendrosios programos dalis, kuriose
išsamiau nurodyti finansavimo uždaviniai, remiamų
veiksmų tipai ir preliminarus įgyvendinimo laikotarpis.
Lėšos daugiausia yra skirstomos kaip dotacijos
projektams, įprastai skiriamos 3 metų laikotarpiams.
Tačiau, prireikus didesnių investicijų ir vykdant į rinką
orientuotą veiklą, EIB / EIF priemonė teikia prieigos
prie paskolų ir kapitalo galimybes.

I) ES SVEIKATOS PRGRAMA
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I) ES sveikatos programa
Šio vadovo rengimo metu vis dar buvo derimasi dėl
atskirų Sveikatos programos detalių.
Todėl šiame skyriuje pateikiama informacija yra
tik preliminaraus pobūdžio. Pagrindinis Sveikatos
programos tikslas yra remti ir padėti valstybėms
narėms įgyvendinti nacionalinę sveikatos politiką,
siekiant pagerinti ES piliečių sveikatos būklę ir
sumažinti nelygybę. Pagrindiniai programos uždaviniai:
3 gerinti sveikatą, skatinti ligų prevenciją ir sveiką
gyvenseną papildančią aplinką;
3 gerinti ES piliečių prieigą prie geresnės ir saugesnės
sveikatos priežiūros;
3 skatinti inovatyvias ir tvarias sveikatos priežiūros
sistemas;
3 apsaugoti piliečius nuo įvairių sienas peržengiančio
pobūdžio grėsmių sveikatai.
Žaliųjų frakcijos / Europos laisvojo aljanso grupė
Europos Parlamente savo iniciatyvomis užtikrino,
kad programoje atsirastų stipri nuoroda į prevencines
priemones, o aplinkos veiksniai būtų įvardinti, kaip
rizikos veiksnys ir lėtinių ligų šaltinis.
Biudžetas: 3 318 milijonų €
Remiama veikla:
3 Piliečių apsaugos nuo poveikį abipus sienos turinčių
grėsmių sveikatai iniciatyvos;
3 Teisėkūra užkrečiamųjų ligų ir kitų grėsmių sveikatai
(Sveikatos apsaugos iniciatyva) kontrolės srityje;
3 Rizikos vertinimo gebėjimų stiprinimas įtraukiant
mokslinių tyrimų rezultatus ir apibendrinant sukauptą
patirtį;
3 Parama gebėjimų stiprinimui ir bendradarbiavimui
su kaimyninėmis šalimis, bendrų veiksmų planavimui,
neįpareigojančias priemones dėl vakcinacijos, jungtinių
pirkimų;
3 Sveiko gyvenimo būdo ligų prevencijos ir sveiką
gyvenseną skatinančios aplinkos propagavimas;
3 Pigios ir efektyvios sveikos gyvensenos ir žalingų
įpročių prevencijos priemonės, skirtos tabako, alkoholio
vartotojams, taip pat siekiant mažinti nesveikų
maitinimosi įpročių, fizinio neaktyvumo apimtis;

Įgyvendinimas:
3 Lėtinių ligų, įskaitant vėžį gydymas; geroji
prevencijos, ankstyvosios diagnostikos ir gydymo,
įskaitant savarankišką gydymą, praktika;
3 Kova su ŽIV/AIDS, tuberkulioze ir hepatitu; gerosios
praktikos taikymas formuojant nebrangias prevencijos,
diagnozės, gydymo ir priežiūros priemones;
3 Teisėkūra tabako produktų reklamos ir rinkodaros
reguliavimo srityje;
3 Informavimo ir žinių apie sveikatingumą sistema;
3 Prieiga prie geresnės ir saugesnės sveikatos
priežiūros ES piliečiams;
3 Retų ligų gydymas;
3 Pacientų sauga ir sveikatos priežiūros kokybė,
įskaitant su sveikatos priežiūra susijusių infekcijų
prevenciją ir kontrolę;
3 Antimikrobinis atsparumas;
3 Teisėkūra audinių ir ląstelių, kraujo, organų,
medicinos prietaisų, produktų ir pacientų teisių užsienio
sveikatos priežiūros sistemoje srityje;
3 Informacijos ir žinių apie sveikatą sistema;
3 Inovatyvių ir tvarių sveikatos priežiūros sistemų
skatinimas;
3 Sveikatos apsaugos technologijų vertinimas;
3 Sveikatos apsaugos inovacijų ir el. sveikatos
sprendimų diegimas;
3 Sveikatos priežiūros sektoriaus darbuotojų poreikio
planavimas (skaičius, praktikos lygis, įgūdžiai),
sveikatos priežiūros specialistų mobilumas / migracija;
3 Patirties ir gerosios praktikos kaupimo mechanizmai,
padedantys valstybėms narėms vykdant jų sveikatos
priežiūros sistemų reformas;
3 Sveikata senėjančioje visuomenėje, įskaitant
Europos inovacijų partnerystę dėl aktyvaus ir sveiko
senėjimo;
3 Teisėkūra medicinos prietaisų, produktų ir pacientų
teisių užtikrinimo kitų šalių sveikatos priežiūros
sistemose srityje;
3 Sveikatos informacijos ir žinių sistema, apimanti ir
3 Mokslinius komitetus.

Sveikatos programa yra įgyvendinama per dotacijas
projektams, dotacijas veiklai, tiesiogines dotacijas
tarptautinėms organizacijoms ir viešuosius pirkimus
(konkursus, bendrąsias sutartis).
Tinkamumas:
Programoje gali dalyvauti pareiškėjai ir visų valstybių
narių.
3 Organizacijos, galinčios gauti paramą iš programos:
3 pagal viešąją teisę veikiančios institucijos;
3 Viešosios institucijos (tyrimų ir sveikatos institucijos,
universitetai ir aukštojo išsilavinimo įstaigos);
3 NVO;
Tarptautinės organizacijos:
3 Išsamesni pareiškėjų tinkamumo paramai gauti
kriterijai yra pateikiami kiekviename kvietime teikti
paraiškas.
Daugiau informacijos:
Sveikatos programos oficiali interneto svetainė
3 http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_
lt.htm
Informacija apie paskelbtus kvietimus:
3 http://ec.europa.eu/health/programme/funding_
schemes/index_lt.htm

a) Kontaktinė informacija
Regionų komitetas - ES vietos ir regionų valdžių atstovų
asamblėja.Šios institucijos interneto svetainėje galite rasti
daugiau informacijos apie ES veiklą regionuose ir regionų
atstovų kontaktinę informaciją.
3 http://cor.europa.eu/lt/Pages/home.aspx
Europos žaliųjų partijos savivaldybių tarybų narių tinklas
3 http://europeangreens.eu/local-councillors-network
Merų paktas yra visą Europą apimanti vietos ir regionų
valdžių asociacija. Jos nariai savanoriškai įsipareigoja
didinti energetikos efektyvumą ir savo teritorijose skatinti
atsinaujinančios energetikos šaltinių naudojimą:
3 http://www.covenantofmayors.eu/index_en.html
Europos sumanių miestų ir bendruomenių inovacijų
partnerystė (angl. The European Innovation Partnership
for Smart Cities and Communities) yra platforma, skirta
inovatyvių aplinkosauginių, visuomeninių ir sveikatos
apsaugos iššūkių, su kuriais kasdien susiduria Europos
miestai, sprendimų kūrimui ir mainams.
3 http://ec.europa.eu/eip/smartcities/
PREPARE – partnerystės kaimo vietovėse tinklas – yra
organizacija, veikianti kaip kaimo subjektų tinklas.
Be kitos informacijos, PREPARE leidžia leidinį apie
teritorinės plėtros iniciatyvą:
(„Bendrijos dvasios laimėjimai – kaip pilietinė visuomenė
užtikrina tvarią kaimišką Europą“)
3 http://www.preparenetwork.org/about-prepare
EURES – Europos darbo mobilumo portalas:
3 https://ec.europa.eu/eures/public/lt/homepage
Europos jaunimo portalas siūlo visą informaciją apie visoje
Europoje jaunimui atvirus pasiūlymus ir galimybes:
3 http://europa.eu/youth/splash_lt
Eurodesk yra pagrindinis informacijos apie europines
politikas ir galimybes tiekėjas jaunimui ir su juo dirbantiems:
3 http://www.eurodesk.org/edesk/

„Europe Direct“ yra pagrindinė informacijos tarnyba,
kuri atsako į įvairius klausimus dėl ES teisės, piliečių
teisių ir projektų dotacijų:
3 http://europa.eu/europedirect/index_lt.htm
Struktūrinių fondų valdančiųjų institucijų kiekviename
regione sąrašas:
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/atlas/managingauthorities/
b) Informacija apie ES kvietimus teikti paraiškas
ir siūlomas sutartis
Pagrindinė svetainė, kurioje skelbiami ES kvietimų
teikti paraiškas yra Tenders Electronic Daily.
3 Joje yra pateikiama informacija apie kiekvieną ES
viešųjų pirkimų dokumentą, ji yra kasdien atnaujinama
pateikiant Europos Sąjungos viešųjų pirkimų
pranešimus; joje galima vykdyti pirkimų paiešką pagal
sektorių, šalį ir regioną.
3 http://ted.europa.eu/TED/misc/chooseLanguage.do
Be to, oficialiose atitinkamų programų ar atsakingų
generalinių direktoratų svetainėse yra skelbiama
informacija apie planuojamus, vykstančius ar užbaigtus
viešuosius pirkimus.
3 Komisija yra sukūrusi vieną centralizuotą svetainę,
kurioje pateikiamos nuorodos į atskiras temines sritis:
3 http://ec.europa.eu/contracts_grants/grants_en.htm
Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros informacinė
tarnyba (CORDIS) teikia praktines gaires apie tyrimų ir
inovacijų finansavimo galimybes Europos Sąjungoje:
3 http://cordis.europa.eu/eu-funding-guide/home_
en.html
SIMAP portale veikia prieiga prie svarbiausios
informacijos apie Europos viešuosius pirkimus:
3 http://simap.europa.eu/index_en.htm
Patarimai potencialiems rangovams yra pateikiami
Komisijos leidinyje „Verslas kartu su Europos Komisija“
3 http://ec.europa.eu/budget/biblio/publications/
publications_en.cfm#doing_business

„Norint tinkamai ir efektyviai panaudoti ES fondus,
svarbu skatinti atskaitomybės koncepciją ir
įgyvendinimui suteikti teisinį pagrindą. Be to, svarbu
sukurti efektyviai veikiančius ir programai keliamas
užduotis atitinkančius audito mechanizmus. Itin
specifinių ekonomikos sąlygų laikotarpiu tapo dar
svarbiau tinkamai, efektyviai ir našiai naudoti ES
lėšas. Šiuo požiūriu tinkamas ES lėšų panaudojimas
yra svarbi priemonė tolimesnei visuomenės ir
Europos Sąjunos raidai.” // Igor Šoltes
c) Partnerių paieškos priemonės
Daugelio ES finansavimo programų oficialiose svetainėse
pateikiama partnerių paieškos priemonė.
Pvz.: Švietimo ir kultūros generalinio direktorato siūloma
projekto partnerių paieška švietimo srityje įgyvendinamoms
programoms (Erasmus, Comenius ir t.):
3 http://llp.teamwork.fr/partner_search/partner_search.php
Otlas yra internetinė partnerių paieškos sistema, skirta
projektams jaunimo politikos srityje. Organizacijos sistemoje
„Otlas“ gali užregistruoti savo kontaktinius duomenis bei
interesų sritis, taip pat - pateikti partnerių ar projektų idėjų
paieškos paraiškas.
3 www.otlas.eu
ES projektų partnerių paieškos svetainė LinkedIn
socialiniame tinkle:
3 https://www.linkedin.com/groups/EU-Projects-PartnerSearch-2842114
Partnerių paieška ES ir tarptautiniams projektams
„Facebook“ socialiniame tinkle:
3 https://www.facebook.com/groups/Partnersearch/?fref=ts
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++ Europos struktūriniai ir investiciniai fondai (ESI fondai) ++ Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF) ++ Europos socialinis fondas (ESF)++ Jaunimo užimtumo iniciatyva (JUI)
++ Sanglaudos fondas ++ Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ++ Europos
jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF) ++ Teritorinė plėtra ++Tvari miestų plėtra
++ Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) ++ Europos teritorinis bendradarbiavimas
(ETB) ++ ES užimtumo ir socialinių inovacijų programa (UaSI) ++ Užimtumo ir socialinio
solidarumo programa (PROGRESS) ++ Europos užimtumo paslaugos (EURES) ++ Tavo
pirmasis EURES darbas ++ Mikrofinansų ir socialinio verslumo priemonė (MF/SE) ++

++ JŪSŲ ES FINANSAVIMO VADOVAS ++
++ Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (EPSAF) ++ Europos
prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF) ++ Kūrybiška Europa ++ Erasmus+
++ Europa piliečiams ++ Jaunųjų verslininkų Erasmus programa ++ Teisių, lygybės ir
pilietiškumo programa ++ Teisingumo programa ++ Prieglobsčio ir migracijos fondas ++
Aplinkosaugos ir klimato veiksmų programa (LIFE) ++ Infrastruktūros tinklų priemonės energijos,
transporto ir plačiajuosčio ryšio tinklai ++ Skubios pagalbos priemonės ++ Sąjungos civilinės
saugos mechanizmas ++ Europos Sąjungos solidarumo fondas (ESSF) ++ Horizontas 2020
++ Bendroji mokslinių tyrimų ir inovacijų programa ++ ES sveikatos programa ++
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