Švietimo ir mokslo ministerijos planuojamos 2014-2020 m.
ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės

Vilnius,
2015

Lėšos 2014-2020 m. laikotarpiu (ES+BF)

1. Planuojama, kad ŠMM galės paskirstyti 938 mln. Eur
116 mln. Eur (12 proc.) mažiau negu 2007-2013 m. laikotarpiu.
2. Lėšos švietimo infrastruktūrai* mažėja 76 mln. Eur (24 proc.)
Bendros paramos sumos mažėjimas
(ES+BF, mln. Eur)

Lėšų švietimo infrastruktūrai mažėjimas
(ES+BF, mln. Eur)
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* palyginimas be lėšų, skirtų mokslo (Slėnių, MTTP) infrastruktūrai

ES investicijų reglamentavimas
2014-2020 m. ES veiksmų
programa (EK)
Veiksmų programos priedas (LRV)

Strateginio planavimo metodika ir nacionaliniai
strateginiai dokumentai VŠS, NPP, LRV programa

Strateginiai dokumentai su pareiškėjais

Priemonių įgyvendinimo planas (ŠMM)
Projektų finansavimo sąlygų aprašas (ŠMM)
Valstybės projektų sąrašas (ŠMM)
Projektas

Projektas

Kvietimas (Agentūra)
Projektas

Projektas

2014-2020 m. ES investicijas reglamentuojantys TA (reglamentai, atsakomybių ir
funkcijų taisyklės, VP administravimo taisyklės, PAFT ir kiti FM įsakymai

Pagrindiniai 2014-2020 m. periodo dokumentai
2014-2020 m. ES fondų
investicijų veiksmų
programa
•

Lietuvos Respublikos
Partnerystės sutartis
•




Patvirtinta EK
2014 m. rugsėjo 8 d.

Patvirtinta EK
2014 m. birželio 20 d.

Įtvirtintas lėšų paskirstymas tarp institucijų
Galima finansuoti tik tai, kas sutampa su Veiksmų programoje
numatytomis veiklomis

2014-2020 m. Priemonių įgyvendinimo planas
Priemonių įgyvendinimo planas nustato:
1.Priemones;
2.Priemonių atrankos būdus;
3.Galimus pareiškėjus;
4.Lėšas ir rodiklius pagal konkrečią priemonę.
ŠMM yra parengusi ir pateikusi derinti Priemonių
įgyvendinimo planą su priemonėmis, kurių įgyvendinimą
numatoma pradėti nuo 2015 m. I ketv. Priemonių suma
sudaro apie 50% lėšų nuo visų ŠMM planuojamų
priemonių.

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos
prioritetai
1.

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

2.

Informacinės visuomenės skatinimas

3.

Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas

4.

Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių gamybos ir
naudojimo skatinimas

5.

Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato
kaitos

6.

Tvaraus transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas

7.

Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas

8.

Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu

9.

Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

10.

Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas

11.

Techninės paramos prioritetas (Veiksmų programai administruoti)

12.

Techninės paramos prioritetas (Veiksmų programos informavimui ir
vertinimui)

1 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

IP 1.1 MTI infrastruktūros tobulinimas,
gebėjimų plėtoti MTI stiprinimas ir
kompetencijos centrų, ypač europinės
svarbos, veiklos skatinimas (ERPF)

1.1.1 Siekti aktyvesnio turimos ir naujai
kuriamos MTEPI infrastruktūros panaudojimo
(ŠMM, 197 mln. Eur)

IP 1.2. Verslo investicijų į MTI skatinimas, įmonių, MTI centrų ir
aukštojo mokslo sektoriaus ryšių bei sąveikos plėtojimas, visų
pirma skatinant investicijas į produktų ir paslaugų plėtrą,
technologijas, socialines ir viešosioms paslaugoms teikti skirtas
inovacijas; taip pat paklausos, jungimosi į tinklus, grupių ir atvirų
inovacijų skatinimas pagal pažangiosios specializacijos strategiją
remiant technologinius ir taikomųjų mokslų tyrimus, bandomųjų
linijų diegimą, išankstinio produktų patvirtinimo veiksmus ir didelio
poveikio technologijų pažangiosios gamybos pajėgumus, pirminės
gamybos bei bendrosios paskirties technologijų sklaidą (ERPF)

1.2.1. Padidinti mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų veiklų aktyvumą privačiame
sektoriuje (ŪM)

1.2.2. Padidinti žinių komercinimo ir technologijų
perdavimo mastą (ŠMM, 156 mln. Eur)

Derinama

1.1.1 uždavinio priemonės (I)
MTEPI infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras
Priemonės finansavimas – 188 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Remiamos
veiklos

•
•

•

•

•
•

Pareiškėjai

•
•
•

Finansavimo
forma

mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros atnaujinimas sumanios
specializacijos srityje;
sumanios specializacijos strategijos prioritetų įgyvendinimui būtinos MTEPI
infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra, įskaitant MTEPI veiklų efektyvinimui
skirtų netechnologinių sprendinių, kūrimą ir diegimą;
investicijos į MTEPI veiklai vykdyti reikalingų elektroninių išteklių
(publikacijų duomenų bazių, saugyklų ir kt.) prieinamumo užtikrinimą ir
informacinės, komunikacinės ir mokslo populiarinimo plėtra;
sumanios specializacijos strategijos prioritetus atitinkančiose srityse
mokslinius tyrimus vykdančių pavyzdinių mokslo (ekscelencijos) centrų ir
paralelinių laboratorijų infrastruktūros tobulinimas;
investicijos į įrangą, naudojamą atviros prieigos centruose sumanios
specializacijos strategijoje išskirtų technologijų ir procesų vystymui;
Europinių MTEPI infrastruktūrų kūrimas ir Lietuvos MTEPI infrastruktūrų
integracija į Europos MT (ESFRI) infrastruktūras, vadovaujantis Lietuvos
MT infrastruktūrų kelrodžiu bei ESFRI kelrodžiu.
mokslo ir studijų institucijos;
Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;
Lietuvos mokslo taryba

subsidija

1.1.1 uždavinio priemonės (II)
Kompetencijos centrų plėtra
Priemonės finansavimas – 9 mln. Eur
Priemonės atrankos
būdas

Projektų konkursas

Remiamos veiklos

•

Pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos

Finansavimo forma

subsidija

Materialinės bazės, skirtos bendrų mokslo ir verslo
projektų įgyvendinimui, kūrimas ir plėtra mokslo ir
studijų institucijose (kompetencijos centrų
infrastruktūros kūrimas ir plėtra)

1.2.2 uždavinio priemonės (I)
Bendri mokslo-verslo projektai
Priemonės finansavimas – 72 mln. Eur
Priemonės atrankos būdas

Projektų konkursas
Bendri mokslo-verslo projektai,
prisidedantys prie sumanios
specializacijos įgyvendinimo

Remiamos veiklos

•

Pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos

Finansavimo forma

subsidija

1.2.2 uždavinio priemonės (II)
Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityse
Priemonės finansavimas – 45 mln. Eur
Priemonės atrankos būdas

Remiamos veiklos

Projektų konkursas
•
•
•

Lietuvos mokslo ir studijų
institucijų vykdoma MTEP veikla
Užsienio mokslininkų pritraukimas
ir MTEP veikla
Parama paralelinių laboratorijų
vykdomai veiklai

Pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos

Finansavimo forma

subsidija (visuotinė dotacija,
valdytojas LMT)

Derinama
1.2.2 uždavinio priemonės (III)
Kompetencijos centrų ir inovacijų ir technologijų perdavimo centrų
veiklos skatinimas
Priemonės finansavimas – 26 mln. Eur
Priemonės atrankos būdas

Remiamos veiklos

Projektų konkursas
•

•

Parama kompetencijos centrų
vykdomų MTEP veiklų
įgyvendinimui (darbo užmokestis,
prekės, komandiruotės, paslaugos,
nauja mokslinė įranga, rezultatų
sklaida)
Mokslo ir studijų institucijų
inovacijų ir technologijų perdavimo
centrų veiklos skatinimas

Pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos

Finansavimo forma

subsidija

Derinama

1.2.2 uždavinio priemonės (IV)
MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas
Priemonės finansavimas – 13 mln. Eur
Priemonės atrankos būdas

Remiamos veiklos

Projektų konkursas
•

•

MTEP veiklų rezultatų komercinimo
skatinimas mokslo ir studijų institucijose
(pumpurinių įmonių kūrimosi mokslo ir
studijų institucijose skatinimas, bendrų
nedidelės apimties mokslo-verslo projektų
skatinimas)
Į rinką orientuotų mokslo-verslo projektų
įgyvendinimas per tarpvalstybinį tinklą

Pareiškėjai

mokslo ir studijų institucijos

Finansavimo forma

subsidija (visuotinė dotacija, valdytojas
MITA)

VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
9. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas
IP 9.1. Investicijos į
švietimą, profesinį
mokymą, skirtos švietimo
ir mokymo infrastruktūrai
tobulinti, siekiant suteikti
įgūdžių ir užtikrinti
mokymosi visą gyvenimą
galimybę (ERPF)
237 mln. Eur

9.1.1. Tobulinti ir
koncentruoti studijų
infrastruktūrą, siekiant
aukštesnės studijų kokybės
(57 mln. Eur)
9.1.2. Padidinti kokybiško
profesinio ir suaugusiųjų
mokymo prieinamumą
investuojant į infrastruktūrą
(69 mln. Eur)
9.1.3 Padidinti bendrojo
ugdymo ir neformaliojo
švietimo įstaigų (ypač
vykdančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo
programas) tinklo veiklos
efektyvumą (111 mln. Eur)

IP 9.2. Mokyklos nebaigiančių
asmenų skaičiaus mažinimas ir
mokyklos nebaigimo prevencija,
lygių galimybių gauti geros kokybės
ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį ir
vidurinį išsilavinimą, įskaitant
grįžimui į švietimo ir mokymo
procesą skirtus mokymosi būdus,
tarp jų formalųjį, neformalųjį
mokymąsi ir savišvietą, užtikrinimas
(ESF) 78 mln. Eur

9.2.1. Pagerinti mokinių
ugdymo pasiekimus
skatinant pokyčius švietimo
įstaigų veikloje (43 mln.
Eur)

9.2.2. Sumažinti anksti iš
švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo
ugdymo programos
nebaigusių asmenų skaičių
(35 mln. Eur)

IP 9.3. Aukštojo ir
lygiaverčio jam mokslo
kokybės, veiksmingumo ir
prieinamumo didinimas
siekiant didesnės studentų
įtraukties ir geresnio
mokymosi pažangumo,
atkreipiant dėmesį į
atskirties grupes(ESF) 186
mln. Eur

9.3.1. Siekiant geresnės
studijų atitikties darbo rinkos
ir visuomenės poreikiams
gerinti studijų kokybę ir
didinti studijų prieinamumą
(57 mln. Eur)
9.3.2. Stiprinti aukštojo
mokslo stebėseną, išorinį
vertinimą ir efektyvų studijų
valdymą, siekiant nuolatinio
studijų kokybės gerinimo
(15 mln. Eur)
9.3.3. Sustiprinti viešojo
sektoriaus tyrėjų gebėjimus
bei pajėgumus vykdyti
aukšto lygio MTEP veiklas
(114 mln. Eur)

IP 9.4. Vienodų galimybių
formaliai, neformaliai ir
savarankiškai mokytis visą
gyvenimą suteikimas visoms
amžiaus grupėms,
darbuotojų žinių, įgūdžių ir
kompetencijos ugdymas ir
lanksčių mokymosi būdų, be
kita ko, pasitelkiant profesinį
mokymą ir įgytos
kompetencijos pripažinimą,
skatinimas(ESF) 84 mln. Eur

9.4.1. Padidinti profesinio ir
suaugusiųjų mokymo atitiktį
darbo rinkos poreikiams ir
patrauklumą (44 mln. Eur)

9.4.2. Sukurti sąlygas ir
paskatas mokymuisi visą
gyvenimą, užtikrinant
veiksmingą pagalbą
tobulinantis (40 mln. Eur)

9.4.3. Didinti žmogiškųjų
išteklių konkurencingumą
(ŪM)

9.1.1. uždavinio priemonės (I)
Dėstytojų darbo vietų ir studijų aplinkos tobulinimas bei technologinis aprūpinimas
Priemonės finansavimas – 4 mln. Eur.

Priemonės
atrankos būdas

Remiamos
veiklos

Projektų konkursas

Dėstytojų darbo vietų ir studijų aplinkos tobulinimas bei
technologinis aprūpinimas

Pareiškėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos

Finansavimo
forma

Subsidija

9.1.1. uždavinio priemonės (II)
Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių
sistemų plėtra
Priemonės finansavimas – 53 mln. Eur.
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•

•
Remiamos veiklos
•

•

Mokslo ir studijų institucijų infrastruktūros koncentravimas,
mokymo ir mokymosi aplinkos modernizavimas. Papildančios
investicijos į studijų infrastruktūrą, įrangos įsigijimas, studijų
bazinės įrangos kūrimas ir atnaujinimas
Regioninių aukštojo mokslo studijų infrastruktūrų suformavimas
geriau atliepiant regiono ekonominį poreikį. Papildančios
investicijos į studijų infrastruktūrą, įrangos įsigijimas, studijų
bazinės įrangos kūrimas ir atnaujinimas.
Fizinės infrastruktūros, reikalingos švietimo informacinėms
sistemoms, švietimo nacionaliniams registrams ar duomenų
bazėms funkcionuoti, plėtra
Rezidentūros bazių modernizavimas

Pareiškėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos;
Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumai;
Švietimo informacinių technologijų centras.

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.2. uždavinio priemonės (I)
Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra
Priemonės finansavimas – 49 mln. Eur.

Priemonės
atrankos būdas

Remiamos veiklos

Valstybės projektų planavimas

Sektorinių praktinio mokymo centrų plėtra, investicijos į sektorinius
centrus turinčių profesinio mokymo įstaigų bendrabučius, kad juose
galėtų apsistoti mokiniai iš kitų įstaigų ir tęstinio mokymosi
programų dalyviai ir kitas susijusias centrų švietimo erdves

Pareiškėjai

Profesinio mokymo įstaigos

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.2. uždavinio priemonės (II)
Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra
Priemonės finansavimas – 20 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Remiamos veiklos

Pareiškėjai
Finansavimo forma

Projektų konkursas

Infrastruktūros, reikalingos kokybiškai įgyvendinti bazinius
profesinio mokymo modulius profesinio mokymo įstaigose, kuriose
nėra sektorinio praktinio mokymo centro, plėtra
Profesinio mokymo įstaigos

Subsidija

9.1.3. uždavinio priemonės (I)
Švietimo prieinamumo didinimas
Priemonės finansavimas – 28 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•
•
•

Remiamos veiklos

Derinama

•

•
•

tikslinių transporto priemonių, palengvinančių ugdymo įstaigų
pasiekiamumą, įsigijimas;
bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas ir šiuolaikinių
edukacinių erdvių kūrimas bendrojo ugdymo įstaigose;
specialiųjų mokymo priemonių ir ugdymui skirtų techninės
pagalbos priemonių įsigijimas;
valstybinių vaikų vasaros poilsio stovyklų ir sveiką gyvenseną
skatinančių neformaliojo švietimo erdvių renovacija ir
įrengimas;
vaikų socializacijos centrų infrastruktūros modernizavimas ir
plėtra;
bendrojo ugdymo mokyklų aprūpinimas priemonėmis,
skirtomis gamtos ir technologinių mokslų mokymui.
Švietimo aprūpinimo centras;
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
Vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.

Pareiškėjai

•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.3. uždavinio priemonės (II)
Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas
Priemonės finansavimas – 12 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas
•

Remiamos veiklos

•

Valstybinių ir nevalstybinių mokyklų pastatų ir mokymosi
aplinkos modernizavimas
Neformaliojo vaikų švietimo erdvių plėtra, infrastruktūros
atnaujinimas ir modernizavimas
valstybinės ir nevalstybinės bendrojo ugdymo mokyklos;
vaikų neformaliojo švietimo teikėjai.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.3. uždavinio priemonės (III)
Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas
Priemonės finansavimas – 34 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Remiamos veiklos

Bendrojo ugdymo mokyklų tinklo tobulinimas, modernių ir saugių
mokymosi erdvių kūrimas.

Pareiškėjai

savivaldybių administracijos ar mokyklos

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.3. uždavinio priemonės (IV)
Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas
Priemonės finansavimas – 16 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Remiamos veiklos

Investicijos į techninės kūrybos ir meno, gamtamokslinių,
muzikos, dailės, teatro, sporto mokyklų ir būrelių, kitą
kūrybiškumą, sveiką gyvenseną, saugų elgesį kelyje skatinančią
neformaliojo švietimo infrastruktūrą

Pareiškėjai

savivaldybių administracijos ar mokyklos

Finansavimo forma

Subsidija

9.1.3. uždavinio priemonės (V)
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas
Priemonės finansavimas – 20 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Regionų projektų planavimas

Remiamos veiklos

ikimokyklinio ugdymo mokyklų modernizavimas

Pareiškėjai

savivaldybių administracijos ar mokyklos, vykdančios
ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programas

Finansavimo forma

Subsidija

9.2.1. uždavinio priemonės (I)
Švietimo vertinimo ir stebėsenos sistemų sukūrimas
Priemonės finansavimas – 8 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•

Remiamos veiklos

Derinama

•
•

Neformalaus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo
ugdymo vertinimo, įsivertinimo ir kokybės skatinimo sistemos
tobulinimas ir plėtotė;
bendrojo ugdymo tyrimų, vertinimo ir stebėsenos sistemos
plėtra (mokinių pasiekimų vertinimas);
ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformalaus
ugdymo stebėsenos tobulinimas.

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;
Nacionalinis egzaminų centras;
Švietimo informacinių technologijų centras;
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Pareiškėjai

•
•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.2.1. uždavinio priemonės (II)
Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas
Priemonės finansavimas – 19 mln. Eur

Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•
•

Remiamos veiklos
•

Saugios elektroninės erdvės vaikams kūrimas;
Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas, vertinimas ir diegimas
bei jo pritaikymas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi
poreikių;
Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių kūrimas ir
išbandymas bendrajame, ikimokykliniame ir
priešmokykliniame ugdyme.
Švietimo informacinių technologijų centras;
Švietimo mainų paramos fondas;
Švietimo aprūpinimo centras;
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
Ugdymo plėtotės centras.

Pareiškėjai

•
•
•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.2.1. uždavinio priemonės (III)
Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Priemonės finansavimas – 6 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

•

Ilgalaikis mokytojų kvalifikacijos tobulinimas ir naujų
specialistų pritraukimas į švietimo ir švietimo pagalbos veiklą;
Mokytojų alternatyvių veiklos formų skatinimas.

Pareiškėjai

•
•

Švietimo mainų paramos fondas
Ugdymo plėtotės centras

Finansavimo forma

Subsidija

•
Remiamos veiklos

9.2.1. uždavinio priemonės (IV)
Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas
Priemonės finansavimas – 10 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas
•

Remiamos veiklos

•
•

Pareiškėjai

•
•
•

Finansavimo forma

Naujų bendrojo ugdymo, ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių,
atnaujinto ugdymo turinio diegimas;
Parama telkti mokyklos bendruomenę ir gerinti
bendrojo ugdymo kokybę;
Virtualių ugdymo/ugdymo(si) aplinkų diegimo
institucijose skatinimas.
Savivaldybės
mokyklos, vykdančios ikimokyklinio ir (arba)
priešmokyklinio ugdymo programas
mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas

Subsidija

Derinama
9.2.2. uždavinio priemonės (I)
Asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, galimybių mokytis
gerinimas
Priemonės finansavimas – 13 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•
•

Remiamos veiklos

•

•

gabių ir talentingų vaikų paieškos, atpažinimo ir ugdymo
sistemos tobulinimas;
nacionalinio neformaliojo jaunųjų tyrėjų judėjimo
plėtojimas ir mokinių įsitraukimo į tiriamąją veiklą
skatinimas;
mokytojų, kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų,
savivaldybių švietimo pagalbos įstaigų ir savivaldybių
administracijų švietimo padalinių specialistų kvalifikacijos
tobulinimas;
priemonių, skirtų mažinti ankstyvąjį mokinių pasitraukimą
iš švietimo sistemos ir didinti anksti ją palikusiųjų įtrauktį,
įgyvendinimas
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.2.2. uždavinio priemonės (II)
Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas
Priemonės finansavimas – 14 mln. Eur
Valstybės projektų planavimas

Priemonės
atrankos būdas

Remiamos veiklos

Neformaliojo vaikų švietimo (tarp jų ir vaikų vasaros
poilsio) programų įvairovės ir prieinamumo didinimas,
prevencinių programų įgyvendinimas mokyklose, siekiant
mažinti iškritusių iš švietimo sistemos mokinių skaičių.

Pareiškėjai

•
•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;
Švietimo mainų paramos fondas;
Vilniaus lietuvių namai;
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras

9.2.2. uždavinio priemonės (III)
Mokyklų pažangos skatinimas
Priemonės finansavimas – 7 mln. Eur
Projektų konkursas

Priemonės
atrankos būdas

•

iniciatyvų didinti mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi
poreikių, įtrauktį skatinimas;
iniciatyvų vaikų gabumams ugdyti skatinimas.

Pareiškėjai

•
•
•
•
•
•

savivaldybės;
mokyklos;
neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai;
bibliotekos;
muziejai;
instituciniai tinklai.

Finansavimo forma

Subsidija

•
Remiamos veiklos

9.3.1. uždavinio priemonės (I)
Studijų kokybės gerinimas
Priemonės finansavimas – 10 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas
studijų programų stambinimas, studijų programų rengimas,
atnaujinimas, kuriose dominuoja praktinis mokymas
(biomedicinos, technologijos studijų srities programos),
dėstymas, į šių procesų tobulinimą įtraukiant socialinių
partnerių dalyvavimą. Studentų kūrybiškumą, verslumą ir
lyderystę skatinančių studijų/ mokymo (-si) metodų mokslo ir
studijų institucijose diegimas, lanksčių studijų formų diegimas
praktikos darbo vietose pagal profesiją, partnerystė su
socialiniais partneriais ir jų įtraukimas į studijų praktikų
organizavimą ir vykdymą, finansinės paskatos studentų
praktikai įmonėse ir organizacijose;
sisteminis ir nuolatinis dėstytojų pedagoginių, andragoginių,
dalykinių kompetencijų, praktinių gebėjimų atnaujinimas ir
tobulinimas, partnerystės su socialiniais partneriais

•

Remiamos veiklos

•

•

mokslo ir studijų institucijos;
verslo asocijuotos struktūros ir šakinės asociacijos.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.3.1. uždavinio priemonės (II)
Studijų prieinamumo didinimas
Priemonės finansavimas – 7 mln. Eur

Priemonės
atrankos būdas
Remiamos veiklos

Pareiškėjai
Finansavimo forma

Valstybės projektų planavimas
socialinės ir finansinės paskatos bei pagalba neįgaliems
studentams, turintiems specialių poreikių ir (ar) mokymosi
sunkumų;
Valstybinis studijų fondas

Subsidija

Derinama

9.3.1. uždavinio priemonės (III)
Studijų tarptautiškumo didinimas
Priemonės finansavimas – 21 mln. Eur.

Priemonės
atrankos būdas

Derinama

Valstybės projektų planavimas
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų ir užsienio šalių
lituanistikos (baltistikos) centrų bendradarbiavimas;
studentų ir dėstytojų mobilumo skatinimas, užsienio (tame
tarpe ir užsienio lietuvių) studentų pritraukimas. Kviestinių
užsieniečių dėstytojų (tame tarpe ir užsienio lietuvių)
pritraukimas dėstyti Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jungtinių
studijų programų vykdymas;
Lietuvos aukštųjų mokyklų (tarptautinio) žinomumo ir prestižo
didinimas, studijų Lietuvoje populiarinimas.

•
•
Remiamos veiklos
•

Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumas;
Švietimo mainų paramos fondas.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.3.1. uždavinio priemonės (IV)
Studijų sistemos tobulinimas
Priemonės finansavimas – 8 mln. Eur.
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
studijas reglamentuojančių aprašų sistemos tobulinimas.
Metodinė pagalba aukštosioms mokykloms apie į rezultatus
orientuotas studijų programas ir modulius ir atliekantiems
profesinio lauko tyrimus;
tęstinio pedagogų rengimo modernizavimas ir užimtumo
galimybių didinimas. Laipsnio nesuteikiančių studijų programų,
studijų modulių kokybės priežiūra, praktikų vietų atranka,
mentorių parengimas ir kt.;
studentų karjeros planavimas ir ugdymas karjerai. Karjeros
centrų palaikymas, plėtojimas ir karjeros paslaugų integravimas
į studentų praktikų organizavimo sistemą;
prieigos prie tarptautinių, studijoms reikalingų duomenų bazių,
registrų, interneto, atvirų mokymosi išteklių plėtra studijų
poreikiams tenkinti.

•

•
Remiamos veiklos
•

•

Studijų kokybės vertinimo centras;
Lietuvos universitetų tęstinių studijų institucijų asociacija;
Lietuvos aukštųjų mokyklų konsorciumas;
Švietimo informacinių technologijų centras.

Pareiškėjai

•
•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.3.2. uždavinio priemonės (I)
Studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų proceso
organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas
Priemonės finansavimas – 1 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas
studijų ir aukštosios mokyklos valdymo, administravimo, studijų
proceso organizavimo ir švietimo pagalbos tobulinimas bei tam
skirtų elektroninių priemonių taikymas, studijų ir aukštųjų
mokyklų valdymo gebėjimų stiprinimas.

•
Remiamos veiklos

Pareiškėjai

•

mokslo ir studijų institucijos.

Finansavimo forma

Subsidija

Derinama
9.3.2. uždavinio priemonės (II)
Stebėsenos, išorinio vertinimo stiprinimas ir kvalifikacijų pripažinimas
Priemonės finansavimas – 14 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
išorinio vertinimo (studijų programų ir institucino), pasiekimų
vertinimo, savęs įsivertinimo ir akreditacijos sistemų
stiprinimas. Socialinių dalininkų įsitraukimas į studijų kokybės
gerinimo procesus;
užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu,
akademinio pripažinimo sistemos vystymas;
priėmimo į aukštąsias mokyklas sistemos palaikymas,
tobulinimas;
įrodymais ir pasiekimais grįsto valdymo ir vadybos (įrodymais
grįstas sprendimų priėmimas, trūkumų ir tendencijų
nustatymas, pažangos stebėsena), vertinimai ir stebėsena;
neformaliai įgytų kvalifikacijų pripažinimas.

•

•
Remiamos veiklos

•
•

•

Pareiškėjai

•
•
•
•

Finansavimo forma

Mokslo ir studijų institucijos;
Studijų kokybės vertinimo centras;
Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui
organizuoti;
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

Subsidija

9.3.3. uždavinio priemonės (I)

Derinama

Mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų stiprinimas
Priemonės finansavimas – 43 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

Remiamos
veiklos

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

doktorantūros studijų proceso užtikrinimas, įgyvendinimas ir plėtra;
tarptautinės mokslinės duomenų bazės „Lituanistika“ plėtotė;
Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET plėtra
ir kokybiškas paslaugų teikimas;
praktiniai mokymai mokslininkams ir kitiems tyrėjams, mokslininkų ir
kitų tyrėjų dalyvavimas tarptautinių programų renginiuose;
Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas
mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų komercinti MTEP rezultatus
stiprinimas; žinių, inovacijų ir technologijų perdavimas, MTEP veiklos
rinkodara;
mokslo populiarinimo sistemos plėtra
Lietuvos mokslo ir studijų sistemos ekspertinių bei mokslo politiką
formuojančių institucijų ekspertinio potencialo plėtra;
nacionalinių periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas;
mokslo bendradarbiavimo žemėlapio sukūrimas, mokslinės veiklos
palyginamasis tyrimas, jo rekomendacijų įgyvendinimas.

Pareiškėjai

Lietuvos mokslo taryba;
Kauno technologijos universitetas;
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra.
Lietuvos mokslų akademija;
Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras.

Finansavimo forma

Subsidija

9.3.3. uždavinio priemonės (II)
Tyrėjų įdarbinimas žinioms imliose įmonėse
Priemonės finansavimas – 3 mln. Eur
Priemonės atrankos
būdas

Projektų konkursas

Remiamos veiklos

Mokslininkų ir tyrėjų įdarbinimas žinioms imliose įmonėse

Pareiškėjai
Finansavimo forma

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės

Subsidija

Derinama
9.3.3. uždavinio priemonės (III)
Parama mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinei veiklai
Priemonės finansavimas – 68 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas

•
•
•
•
•

Remiamos veiklos

•
•
•
•

protų pritraukimas ir reintegracija;
MTEP projektai, skirti stiprinti aukšto lygio tyrėjų potencialą
studentų MTEP veikla;
stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas;
institucijų, kuriose moksliniai tyrimai yra gretutinė veikla,
tyrėjų potencialo ugdymas;
parama mokslo renginiams;
paskatos akademinių bendruomenių kūrimuisi ir veiklos
plėtrai;
mokslinių idėjų mainai, mokslinės išvykos iš Lietuvos ir į
Lietuvą;
pavyzdinių mokslo (ekscelencijos) centrų veiklos skatinimas.

Pareiškėjai

Viešieji ir privatieji juridiniai asmenys

Finansavimo forma

Subsidija (visuotinė dotacija, valdytojas LMT)

9.4.1 uždavinio priemonės (I)
Lietuvos kvalifikacijų sandaros formavimas, kompetencijų ir
kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos plėtra
Priemonės finansavimas – 13 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas
•

Remiamos veiklos

•
•

Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir šiuolaikiško švietimo
turinio formavimas;
asmens įgytų kompetencijų vertinimo sistemos plėtra;
užsienyje įgyto išsilavinimo, kvalifikacijos pripažinimo
sistemos veiklos užtikrinimas.
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
Studijų kokybės vertinimo centras.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.4.1 uždavinio priemonės (II)
Paskatos ir pagalba besimokantiesiems
Priemonės finansavimas – 5 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

•
Remiamos veiklos

•

mokinių iš socialiai jautrių grupių rėmimas profesiniame
mokyme;
kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje
aplinkoje
Valstybinis studijų fondas;
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.4.1 uždavinio priemonės (III)
Praktinių įgūdžių įgijimo rėmimas ir skatinimas
Priemonės finansavimas – 14 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas

•

mobilumo galimybės profesinių mokyklų mokiniams praktinio
mokymo moduliui darbo vietoje;
besimokančiųjų formaliojo švietimo programose mobilumo
skatinimas mokymo moduliui sektoriniame praktinio mokymo
centre;
iniciatyvų didinti profesinio mokymo patrauklumą rėmimas

Pareiškėjai

•
•
•

profesinio mokymo įstaigos;
darbdavių asociacijos;
profesinio mokymo įstaigų asociacijos.

Finansavimo forma

Subsidija

•
Remiamos veiklos

•

Derinama

9.4.1 uždavinio priemonės (IV)
Švietimo valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas
Priemonės finansavimas – 12 mln. Eur

Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

•
Remiamos veiklos

•
•

profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą informacinių
sistemų ir registrų plėtra, valdymo procesų tobulinimas ir
tyrimai;
išorinis ir vidinis profesinio mokymo įstaigų ir programų
vertinimas ir vertinimo rezultatų sklaida;
mokymosi visą gyvenimą sampratos populiarinimas ir
profesinio mokymo patrauklumo didinimas.

Švietimo informacinių technologijų centras;
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

Pareiškėjai

•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.4.2 uždavinio priemonės (I)
Formaliojo ir neformaliojo mokymosi galimybių plėtra
Priemonės finansavimas – 14 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Derinama

Projektų konkursas

•

dirbančių asmenų, turinčių ne aukštesnį kaip profesinį išsilavinimą
ir siekiančių įgyti darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją
arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas;
suaugusiųjų, nebaigusių bendrojo ugdymo programos ir norinčių ją
baigti (atskirai arba kartu su profesine kvalifikacija), įtraukimas į
mokymo programas;
vyresnio amžiaus asmenų, siekiančių įgyti aukštojo mokslo
kvalifikaciją arba jos dalį, įtraukimas į mokymo programas, senjorų
mokymosi galimybių plėtra;
profesijos mokytojų technologinių kompetencijų tobulinimas.

Pareiškėjai

•
•
•
•
•

profesinio mokymo įstaigos;
Lietuvos aukštosios mokyklos;
suaugusiųjų švietimo centrai;
darbdavių asociacijos;
profesinio mokymo įstaigų asociacijos

Finansavimo forma

Subsidija

•

•
Remiamos veiklos
•

Derinama
9.4.2 uždavinio priemonės (II)
Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms
teikimas
Priemonės finansavimas – 14 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Valstybės projektų planavimas

•
•

Remiamos veiklos

•
•
•

profesinio mokymo ir suaugusiųjų mokymo įstaigų mokytojų
tarptautinės patirties įgijimo rėmimas;
profesinio mokymo įstaigų ir suaugusiųjų mokymo įstaigų
mokytojų bendrųjų, kūrybinių, verslumo, pedagoginių ir dalykinių
kompetencijų tobulinimas;
bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų
tobulinimas;
švietimo vadovų ir švietimo bendruomenės lyderių gebėjimų
didinimas;
suaugusiųjų bendrųjų kompetencijų plėtra (neformaliojo
suaugusiųjų švietimo programų vykdymas regionuose,
neformalaus suaugusiųjų švietimo kokybės gerinimas).
Švietimo mainų paramos fondas;
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;
Švietimo aprūpinimo centras
Ugdymo plėtotės centras

Pareiškėjai

•
•
•
•

Finansavimo forma

Subsidija

9.4.2 uždavinio priemonės (III)
Viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimas
Priemonės finansavimas – 12 mln. Eur
Priemonės
atrankos būdas

Projektų konkursas
•

viešųjų paslaugų darbuotojų kompetencijos ir kvalifikacijos
tobulinimas

Pareiškėjai

•
•
•

viešųjų paslaugų teikėjai;
profesinio mokymo įstaigos;
Lietuvos aukštosios mokyklos.

Finansavimo forma

Subsidija

Remiamos veiklos

Planuojami veiksmai
Priemonių įgyvendinimo plano tvirtinimas (2015 m. I ketv. ir
vėliau numatomos įgyvendinti priemonės)
Plano projektas pateiktas derinti suinteresuotoms institucijoms 2014 m.
gruodžio 18 d.
Po institucijų išvadų pateiktas derinti Finansų ministerijai 2015 m. sausio
22 d.
Plano patvirtinimas iki 2015 m. vasario 26 d.
Projektų finansavimo sąlygų aprašų tvirtinimas (2015 m. I-II ketv.)

Kvietimai teikti paraiškas (nuo 2015 m. II ketv.)

