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ŠMM kuruojami 2014-2020 m. ES fondų
investicijų prioritetai ir uždaviniai (I)
1 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas

282,9 mln. Eur

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

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)

1.1.1 Siekti aktyvesnio turimos ir naujai kuriamos
MTEPI infrastruktūros panaudojimo
168,5 mln. Eur

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
114,3 mln. Eur

ŠMM kuruojami 2014-2020 m. ES fondų investicijų
prioritetai ir uždaviniai (II)
9 VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETAS:
Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

ERPF – 237,2 mln. Eur, ESF – 371,4 mln. Eur
IP 9.1. Investicijos į švietimą,
profesinį mokymą, skirtos
švietimo ir mokymo
infrastruktūrai tobulinti, siekiant
suteikti įgūdžių ir užtikrinti
mokymosi visą gyvenimą
galimybę
(ERPF) 237,2 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) 113,7 mln. Eur

9.1.1. Tobulinti ir koncentruoti studijų
infrastruktūrą, siekiant aukštesnės studijų
kokybės
66,2 mln. Eur

9.2.1. Pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus
skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje
53,6 mln. Eur

9.1.2. Padidinti kokybiško profesinio ir
suaugusiųjų mokymo prieinamumą
investuojant į infrastruktūrą
51,2 mln. Eur

9.2.2. Sumažinti anksti iš švietimo sistemos
pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos
nebaigusių asmenų skaičių
60,0 mln. Eur

9.1.3 Padidinti bendrojo ugdymo ir
neformaliojo švietimo įstaigų (ypač
vykdančių ikimokyklinio ir
priešmokyklinio ugdymo programas)
tinklo veiklos efektyvumą
119,7 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) 191,2 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) 66,4 mln. Eur

9.3.1. Siekiant geresnės studijų
atitikties darbo rinkos ir visuomenės
poreikiams gerinti studijų kokybę ir
didinti studijų prieinamumą
65,7 mln. Eur
9.3.2. Stiprinti aukštojo mokslo
stebėseną, išorinį vertinimą ir
efektyvų studijų valdymą, siekiant
nuolatinio studijų kokybės gerinimo
13,6 mln. Eur

9.4.1. Padidinti profesinio ir suaugusiųjų
mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir
patrauklumą
30,3 mln. Eur

9.3.3. Sustiprinti viešojo sektoriaus
tyrėjų gebėjimus bei pajėgumus
vykdyti aukšto lygio MTEP veiklas
111,7 mln. Eur

9.4.3. Didinti žmogiškųjų išteklių
konkurencingumą (ŪM)

9.4.2. Sukurti sąlygas ir paskatas
mokymuisi visą gyvenimą, užtikrinant
veiksmingą pagalbą tobulinantis
36,1 mln. Eur

ES investicijos, skirtos mokslui ir švietimui, Eur

394 672 822
496 958 966

ES
INVESTICIJOS
ŠVIETIMUI IR
MOKSLUI

Mokslas

Švietimas

ES investicijos, skirtos švietimui, pagal sritis, Eur
145 700 578
233 556 251
117 702 137

Bendrasis ugdymas

Profesinis mokymas ir MVG

Studijos

ES
investicijos
mokyklos
pažangai

Suplanuota ir / ar pradėta
vykdyti 13 priemonių, kurios
orientuotos į:
 infrastruktūrą
 priemonių diegimą
 ugdymo turinį

ES investicijos mokyklos pažangai pasieks:

1

Mokyklas
(iš jų ir ikimokyklines, ir
neformaliojo ugdymo
įstaigas)

Infrastruktūros tobulinime: 885
Diegiant priemones: 618
Ugdymo turinio tobulinime: 240

2

Švietimo įstaigų
darbuotojus

Infrastruktūros tobulinime: 0
Diegiant priemones: 10596
Ugdymo turinio tobulinime: 5240

3

Moksleivius*

Infrastruktūros tobulinime: 48 proc.
Diegiant priemones: neskaičiuojama*
Ugdymo turinio tobulinime: 3625

*Konkretūs rodikliai priemonėse neskaičiuojami, įvertinat tai, kad
visos priemonės orientuotos į mokinių pasiekimų gerinimą

ES investicijos mokyklos pažangai
infrastruktūros tobulinimui
prisidės:
Įsigyjant

11

specialiųjų mokymo priemonių
ir ugdymui skirtų techninės
pagalbos priemonių
komplektų

Atnaujinant arba naujai
įrengiant

4756

ugdymo vietas

Priemonė
09.2.1-ESFA-K-728
Ikimokyklinio ir
bendrojo ugdymo
mokyklų veiklos
tobulinimas

101
Tiek pateikta paraiškų
pirmojo konkursinio
kvietimo metu

208
Tiek mokyklų dalyvauja
mokyklų veiklos
tobulinimo projektuose

52
Tiek pasirašyta sutarčių
su paraiškų teikėjais,
laimėjusiais konkursą

12
Tiek savivaldybių
administracijų iniciavo
mokyklų veiklos tobulinimo
projektus (teikė paraiškas)

Priemonė
09.2.1-ESFA-V-719
Kokybės krepšelis

Skirta: 180 mokyklų, vykdoma kaip bandomasis
projektas
Tikslas: pagerinti mokinių ugdymo pasiekimus
skatinant pokyčius švietimo įstaigų veikloje
Finansavimas: Ugdymo plėtotės centras (85
proc.) partnerystėje su savivaldybėmis (15 proc.,
kurie galės būti grąžinami savivaldybei, jeigu
bus įvykdytos apibrėžtos sąlygos)
Krepšelis skiriamas 2 metus
Lėšų naudojimas: veikloms ir priemonėms,
numatytoms mokyklos veiklos tobulinimo plane,
kurį parengi padės Ugdymo plėtotės centro ir
Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros
specialistai

