2021–2027 m. ES fondų investicijų laikotarpio švietimo
ir mokslo srities prioritetų strateginis vertinimas
Galutinės ataskaitos pristatymas
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Vertinimo pagrindas, objektas, tikslas ir uždaviniai
Vertinimo pagrindas
Vertinimas rengiamas remiantis 2020 m. rugpjūčio 28 d. sutartimi S-1215 tarp „Smart Continent LT UAB“ ir Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijos

Vertinimo objektas
ES fondų galimos investicijos švietimo ir mokslo srityje 2021-2027 m.

Vertinimo tikslas
Pasirengti 2021-2027 m. ES fondų programavimo laikotarpiui, siekiant gerinti švietimui ir mokslui skiriamų ES fondų investicijų
panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą.

Vertinimo uždaviniai
1.

Įvertinti jau numatytus 2021–2027 m. laikotarpio investicijų programos uždavinius, pagrįsti jų svarbą ir tinkamumą dabartinių
švietimo ir mokslo problemų sprendimui.

2.

Remiantis teisės aktais ir kitais šaltiniais pagrįsti ŠMSM pasirengimą įgyvendinti 2021-2027 m. reikiamą švietimo sąlygą ir jai
taikomus kriterijus.

3.

Numatyti konkrečias 2021-2027 m. laikotarpio priemones, jų investavimo logiką ir įvertinti laukiamą socialinę – ekonominę
naudą.

1.1 „Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas“
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Taikomieji MTEP
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

MSI, LMT ir MITA

Kitos Lietuvos MSI
Žinioms imlios įmonės
Socialiniai partneriai
Užsienio MSI arba įmonės
Universitetų ligoninės

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

73 151 181

4,62

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija

Tikslinės grupės
1. Tyrėjai
2. MTEP imlus verslas

Projektų atrankos būdas
Konkursas

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. MTEP veiklų MSI
finansavimas
2. Tarpinstitucinių MTEP
projektų
finansavimas
3. Tarpsektorinių MTEP
projektų
finansavimas (mokslo
ir verslo
bendradarbiavimo
skatinimas)
4. Tarptautinių MTEP
projektų
finansavimas

1. Paramą gavusiose
MSI dirbantys
mokslininkai
2. Bendruose
moksliniuose
tyrimuose
dalyvaujančios MSI
3. Nominalioji mokslinių
tyrimų ir inovacijų
įrangos vertė
4. Su MSI
bendradarbiaujančios
įmonės

1. Pateiktos patentų
paraiškos
2. Remiamų projektų
publikacijų skaičius

Siūloma esant poreikiui
atnaujinti mokslinių
tyrimų ir eksperimentinės
plėtros išlaidų apskaitos
vedimo ir MTEP projektų
dokumentavimo
rekomendacijas

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
konkursus skelbti kas
metus 2022–2027 m.
laikotarpiu, iš anksto
numatytą mėnesį

1.1 „Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas“
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Mokslo tarptautiškumas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

47 305 723

3,00

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
MSI, LMT ir MITA

-

Projektų atrankos būdas
Konkursas, valstybės
projektų planavimas

Tikslinės grupės
1. Tyrėjai

Finansuojamos veiklos
1. Dalyvavimo
tarptautinėse MTEP
programose,
tinkluose,
partnerystėse,
iniciatyvose etc.
skatinimas
2. Mokslo ryšių biuro ir
NCP stiprinimas
3. Seal of excellence
gavusių projektų
finansavimas

Produkto rodikliai
1. Paramą gavusiose
MSI dirbantys tyrėjai
2. Nominalioji mokslinių
tyrimų ir inovacijų
įrangos vertė

1. Pateiktos patentų
paraiškos
2. Remiamų projektų
publikacijų skaičius
3. MTEP veiklos
produktai

Siūloma:
1. Didinti mokslininkų
atlyginimus iš
biudžeto lėšų
2. Finansuoti narystę
tinkluose ir
programose
3. Patvirtinti naują
Lietuvos MTI kelrodį
Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.

1.1 „Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas“
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Žinių perdavimas ir komercinimas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

32 896 945

3,10

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija

MSI ITPC (arba kitas MSI
padalinys, vykdantis
vadybinę veiklą), Mokslo
tyrimų ir technologijų
organizacija

Universitetų ligoninės

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Tyrėjai
2. MSI
3. MTEP imlus verslas

Projektų atrankos būdas
Konkursas

1. Paslaugų atžalinėms
įmonėms sutelkimas
vienoje vietoje
2. Mentorystės ir preakseleravimo
programų kūrimas ir
įgyvendinimas
3. Atžalinių įmonių
MTEP rezultatų
komercinimo veiklos

Produkto rodikliai
1. Nominalioji mokslinių
tyrimų ir inovacijos
įrangos vertė
2. Investicijas gavusių
mokslo ir studijų
institucijų skaičius

1. Investicijas gavusių
mokslo ir studijų
institucijų gautų
MTEP užsakymų
skaičius

Rekomenduojama
pertvarkyti mokslinių
tyrimų institutus iš
biudžetinių į viešąsias
įstaigas, kad būtų galima
vykdyti pelną duodančią
ūkinę veiklą

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
pradėti nuo ITPC
darbuotojų kompetencijų
tobulinimo veiklų

1.1 „Stiprinti mokslinių tyrimų ir inovacinius pajėgumus ir diegti pažangiąsias technologijas“
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Tyrėjo karjera
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

27 414 121

1,14

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
MSI, LMT

Tikslinės grupės
1. Tyrėjai
2. Doktorantai
3. Dėstytojai

Žinioms imlios įmonės
(vykdant industrinę
doktorantūrą)

Projektų atrankos būdas

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. Podoktorantūros
stažuočių
finansavimas
2. Mokslininkų iš
užsienio pritraukimas
MTEP projektų
vykdymui (MSI
pasiruošimas
priėmimui)
3. Tyrėjų mobilumo
iniciatyvos
4. Industrinės
doktorantūros
finansavimas

1. Su MSI
bendradarbiaujančios
įmonės
2. Įgyvendinti MTEP
projektai
3. Į Lietuvos MSI
pritraukti tyrėjai iš
užsienio
4. Į užsienį tobulinti
profesinių žinių išvykę
tyrėjai

Konkursas

1. Remiamų projektų
publikacijų skaičius

Rekomenduojama
kasmet peržiūrėti tyrėjų
DU reglamentuojančius
dokumentus, ir, jei yra
galimybė, kelti bazinį
atlyginimą

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.

1.2 „Pasinaudoti skaitmeninimo teikiama nauda piliečiams, įmonėms ir vyriausybėms“
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Europos atvirojo mokslo debesis
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

7 873 335

13,4

Negrąžinamoji subsidija
MSI duomenis kaupiantys
ir generuojantys
padaliniai

-

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

1. Nacionalinio atvirosios
prieigos prie mokslinės
informacijos tinklo
sukūrimas
2. Reikalingos
infrastruktūros
sukūrimas arba
pritaikymas duomenų
atvėrimui ir
integracijai
3. MSI personalo
gebėjimų duomenų
valdymo srityje
stiprinimas
4. Paskatų modelio
mokslininkams dalintis
duomenimis ir
pritaikyti FAIR
principus sukūrimas

1. Viešosios institucijos,
kurioms suteikta
parama
skaitmeninėms
paslaugoms,
produktams ir
procesams kurti

1. Duomenų bazių
duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(socialinių –
humanitarinių
mokslų)
2. Duomenų bazių
duomenų įrašų
skaičiaus padidėjimas
(socialinių –
humanitarinių
mokslų)

Rekomenduojama
atnaujinti MSI
reglamentus, kad būtų
sudaroma galimybė veikti
darbuotojų motyvacinei
sistemai, skatinančiai
dalijimąsi duomenimis

1. Mokslo
bendruomenė
2. Tyrėjai

Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama visų
pirma įgyvendinti
infrastruktūros plėtros
projektus, o vėliau skirti
investicijas mokymams ir
motyvacinės sistemos
kūrimui

1.4 „Ugdyti pažangiajai specializacijai, pramonės pereinamajam laikotarpiui ir verslumui reikalingus įgūdžius“
8

MTEP verslumo įgūdžiai
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

32 896 945

9,73

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

1. Paramą gavusios
įmonės (iš kurių: labai
mažos, mažosios,
vidutinės ir didelės)
2. Nefinansinę paramą
gavusios įmonės
3. Paramą gavusios
naujos įmonės

1. Mažos ir vidutinės
įmonės, pristatančios
produkto ar proceso
inovacijas
2. Pateiktos patentų
paraiškos

Rekomenduojama
atnaujinti rekomendacijas
Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių,
atsirandančių iš
intelektinės veiklos
rezultatų

Negrąžinamoji subsidija
MSI ITPC

-

Projektų atrankos būdas
Konkursas

Tikslinės grupės
1. Atžalinės įmonės (turi
bent jau
bendradarbiauti su
MSI)

Finansuojamos veiklos
1. Paslaugų atžalinėms
įmonėms sutelkimas
vienoje vietoje
2. Mentorystės ir preakseleravimo
programų kūrimas ir
įgyvendinimas
3. Atžalinių įmonių
MTEP komercinimo
veiklos

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
laikotarpio pradžioje
įgyvendinti pirmąją
veiklą, o vėliau derinti
antrosios ir trečiosios
veiklų įgyvendinimą

4.2 „Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą“
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Pagalba švietimo specialistams
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

56 303 574

18,17

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
NŠA, pedagogų rengimo
centrai

Kitos MSI

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Mokytojai (bendrojo
ugdymo,
ikimokyklinio,
priešmokyklinio,
profesinio ugdymo ir
lituanistinio švietimo)
2. Švietimo pagalbos
specialistai
3. Mokytojų padėjėjai

1. Mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų
pritraukimas į
efektyviai veikiančias
mokyklas
2. Mokytojų, švietimo
pagalbos specialistų ir
mokytojų padėjėjų
kompetencijų
tobulinimas ir
papildomų
kvalifikacijų įgijimas
3. Mokytojų ir švietimo
pagalbos specialistų
bendradarbiavimas
teikiant pagalbą
mokiniams

Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas
Produkto rodikliai
1. Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą

1. Asmenys, kurie
dalyvavo veiklose ir
įgijo kvalifikaciją

Rekomenduojama didinti
mokytojų atlyginimus iš
biudžeto lėšų

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama kuo
skubiau pradėti vykdyti
veiklas, susijusias su
papildomų kvalifikacijų
įgijimu bei švietimo
pagalbos specialistų ir
mokytojų
bendradarbiavimu

4.2 „Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą“
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Tyrimai švietimui
Galimi pareiškėjai

Finansavimo forma

Galimi partneriai

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

26 735 140

1,3

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
LMT, MSI, švietimo
analizes atliekančios
įstaigos

-

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Edukologijos
doktorantai
2. Edukologijos
doktorantūros
dėstytojai
3. Tyrėjai

Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas, konkursas

1. Edukacijos tyrimų
finansavimas
2. Edukologijos srities
dėstytojų
kompetencijų
tobulinimas
3. Edukologijos
doktorantūros vietų
finansavimas
4. Dalyvavimas
tarptautinėse
švietimo ir ugdymo
srities tyrimų
programose ir/ar
projektuose

Produkto rodikliai
1.
2.

3.

ESF+ lėšomis atlikti
edukaciniai tyrimai
Asmenys, kurie
dalyvavo ESF+ veiklose,
skirtose edukologijos
krypties doktorantūrai
Tarptautinės švietimo ir
ugdymo srities tyrimų
programos ir / ar
projektai, kuriuose ESF+
lėšomis dalyvavo tyrėjai

1. ESF+ atliktų
edukacinių tyrimų
pagrindu parengtos
publikacijos
2. Asmenų, kurie po
dalyvavimo ESF+
veiklose baigė
doktorantūros
studijas, dalis
3. ESF+ lėšomis
tarptautinėse
švietimo ir ugdymo
srities tyrimų
programose ir / ar
projektuose
dalyvavusių tyrėjų,
mokslinio tyrimo
rezultatų ataskaitos

Rekomenduojama kuo
skubiau sukurti
nacionalinę edukacijos
tyrimų programą

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Prieš finansuojant
edukacijos mokslinių
tyrimų įgyvendinimą,
turėtų būti įkurta
nacionalinė edukacinių
tyrimų programa ir
identifikuotos
aktualiausios tyrimų
temos

4.2 „Didinti švietimo ir mokymo sistemų kokybę ir rezultatyvumą“
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Privalomojo ugdymo pradžios ankstinimas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

19 316 887

14,71

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Savivaldybių
administracijos

Projektų atrankos būdas

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

NŠA

Tikslinės grupės
1. Vaikai, dalyvaujantys
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
programose

1.
2.

Ikimokyklinio ugdymo
turinio atnaujinimas
Ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
pradinio ugdymo
turinio, lydinčios
medžiagos ir priemonių
pedagogams
parengimas ir
pritaikymas darbui su
jaunesnio amžiaus
vaikais

Valstybės projektų
planavimas

1. Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą

1. Asmenys, kurie
dalyvavo veiklose ir
įgijo kvalifikaciją

Užtikrinti, kad reikalingi
teisės aktų atnaujinimai,
identifikuoti LR
Vyriausybės nutarime
„Dėl Lietuvos Respublikos
švietimo įstatymo Nr. I1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36,
47, 67 straipsnių
pakeitimo įstatymo
projekto Nr. XIIIP-5219“,
yra įgyvendinti
Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
atnaujinti turinį iki 2023
m. rugsėjo

4.3 „Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas“
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Švietimo įtrauktis
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

69 988 802

2,02

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija

Savivaldybių
administracijos, NŠA,
Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo
centras

NVO, pedagoginės
psichologinės tarnybos

Projektų atrankos būdas

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. Įvairių ugdymosi
poreikių turintys
vaikai
2. Vaikai, patiriantys
atskirtį, arba rizikas,
dėl kurių kyla grėsmė
patirti socialinę
atskirtį
3. Mokytojai
4. Švietimo pagalbos
specialistai
5. Mokyklos
bendruomenė
6. Užsienio lietuviai, taip
pat į Lietuvą
atvykstantys /
sugrįžtantys asmenys

1. Vaiko garantijos
užtikrinimas visose
savivaldybėse
2. Lituanistinio švietimo
paslaugų plėtojimas ir
gerinimas
3. Koordinuotai
teikiamų paslaugų
stiprinimas
4. Reklaminė kampanija
teigiamo požiūrio į
įtraukų ugdymą
skatinimui
5. Kurčiųjų integracijos
gerinimas

Valstybės projektų
planavimas

1. Jaunesnių nei 18
metų vaikų skaičius
2. Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą

1. Švietimo pagalbą ne
trumpiau kaip 3 mėn.
gavusių vaikų dalis
2. Vaikų, augančių
socialinės rizikos
šeimose, kurie skyrus
ES finansavimą yra
privalomai ugdomi
pagal ikimokyklinio
ugdymo programas
ne trumpiau kaip 6
mėn., dalis
3. Asmenų, kurie
dalyvavę ESF+
mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Ketvirtą veiklą
rekomenduojama
įgyvendinti prieš
įtraukaus švietimo
įgyvendinimo pradžią
2024 m.

4.3 „Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas“
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Ikimokyklinio ugdymo ir visos dienos mokyklos prieinamumas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

44 226 080

1,60

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Mokyklos, savivaldybių
administracijos, NŠA

Aukštosios mokyklos,
savivaldybių
administracijos

Projektų atrankos būdas

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. Vaikai, dalyvaujantys
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo
programose
2. Pedagogai, vadovai ir
švietimo pagalbos
specialistai

1. Mokymosi vieniems iš
kitų (angl. peerlearning) diegimas
2. Priemonių įtraukiam
ugdymui ir švietimo
pagalbai mokyklose,
įgyvendinančiose
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo
programas, užtikrinti
paketo sukūrimas ir
įdiegimas, sudarant
sąlygas mokyklose
vykdyti visos dienos
veiklas

Valstybės projektų
planavimas, konkursas

1. Asmenys, turintys
aukštąjį išsilavinimą
2. Jaunesnių nei 18
metų vaikų skaičius

1. Švietimo pagalbą ne
trumpiau kaip 3 mėn.
gavusių vaikų dalis
2. Asmenų, kurie
dalyvavę ESF+
mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
skatinti
bendradarbiavimą tarp
nacionalinio ir regioninio
lygio sprendimų priėmėjų
prieš įgyvendinant veiklas

4.3 „Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas“
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Socialinės ir finansinės paskatos mokytis
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

15 784 395

1,04

Negrąžinamoji subsidija
Valstybinis studijų fondas

Tikslinės grupės
1. Profesinio mokymo
įstaigų mokiniai iš
nepalankias sąlygas
turinčių grupių
2. Aukštųjų mokyklų
studentai iš
nepalankias sąlygas
turinčių grupių

Aukštosios mokyklos,
profesinio mokymo
įstaigos

Projektų atrankos būdas

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

1. Tikslinės išmokos
aukštųjų mokyklų
studentams
2. Finansinės paskatos
profesinio mokymo
įstaigų mokiniams
3. Neformalaus ugdymo
skatinimas
4. Švietimo pagalba
5. Aprūpinimas darbo
drabužiais ir
priemonėmis
6. Mentorių pagalba
profesinio mokymo
įstaigų mokiniams
7. Mentorių pagalba
aukštųjų mokyklų
studentams

1. Socialiai jautrių,
socialinės atskirties ir
/ ar mažai
atstovaujamų grupių
studentai, kuriems
buvo skirta tikslinė
ESF+ išmoka studijų
prieinamumui gerinti
2. Mokiniai iš
nepalankias sąlygas
turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo
skirta ESF+ parama
profesinio mokymo
prieinamumui gerinti

1. Socialiai jautrių,
socialinės atskirties
ir/ar mažai
atstovaujamų grupių
studentų, gavusių
tikslinę ESF+ išmoką
studijų prieinamumui
gerinti, dalis
2. Mokinių iš
nepalankias sąlygas
turinčių asmenų
grupių, kuriems buvo
skirta ESF+ parama
profesinio mokymo
prieinamumui gerinti,
dalis

Rekomenduojama
parengti detalią tvarką,
reglamentuojančią
finansinių išmokų skyrimą
profesinio mokymo
įstaigų mokiniams,
kurioje būtų nustatomas
išmokų dydis, dažnumas
ir pan.

Valstybės projektų
planavimas

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.

4.3 „Didinti švietimo prieinamumą sudarant vienodas galimybes gauti kokybiškas ir įtraukias švietimo ir mokymo paslaugas“
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Švietimo inovacijos
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

25 275 294

4,3

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Savivaldybės

Privatus sektorius, NVO,
įvairios asociacijos ir pan.

Projektų atrankos būdas
Konkursas

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Vaikai, dalyvaujantys
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo
programose

1. Universalaus dizaino
ugdyme principo
pritaikymas
2. Įtraukiųjų
klasių/grupių modelio
sukūrimas ir diegimas
3. Mobilių ir nuotoliniu
būdu teikiamų
mokymosi ir švietimo
pagalbos paslaugų
organizavimas ir
teikimas

Produkto rodikliai
1. Jaunesnių nei 18
metų vaikų skaičius

1. Švietimo pagalbą ne
trumpiau kaip 3 mėn.
gavusių vaikų dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.

4.4 „Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo galimybes“
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Dalyvavimo MVG plėtra
Finansavimo forma

Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Aukštosios mokyklos,
profesinio mokymo
įstaigos, BU mokyklos, kiti
švietimo teikėjai, NŠA,
KPMPC, Suaugusiųjų
švietimo centrai, LMNŠC

Aukštosios mokyklos,
profesinio mokymo įstaigos, BU
mokyklos, kiti švietimo teikėjai,
NŠA, KPMPC, Suaugusiųjų
švietimo centrai, LMNŠC,
socialiniai partneriai, šakinės
asociacijos

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. Suaugusieji
2. Profesinio mokymo
įstaigų mokiniai
3. BU mokyklų mokiniai

1. MVG populiarinimo
veiklos
2. Suaugusiųjų mokymo
turinio kūrimas
3. Profesinio
orientavimo paslaugų
suaugusiesiems ir
mokiniams plėtra
4. MVG vaučerio
sistemos palaikymas
ir tobulinimas
5. Kvalifikacijų ir
kompetencijų
pripažinimo sistemos
tobulinimas

1. Asmenys, kurie
pasinaudojo ESF+
mokymosi pasiūlymu,
gautu per vieningą
elektroninę sistemą

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

50 688 117

1,95

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas, konkursas

1. Asmenų, kurie
dalyvavę ESF+
mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
MVG vaučerio sistemos
palaikymo ir tobulinimo
veiklos turėtų prasidėti
tik kai prasidės sistemos
kūrimas RRF lėšomis

4.4 „Skatinti lanksčias kompetencijų kėlimo, kvalifikacijos įgijimo ir persikvalifikavimo galimybes“
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Suaugusiųjų švietimo įtraukties didinimas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Suaugusiųjų švietimo
centrai, savivaldybių
administracijos,
profesinio mokymo
įstaigos, kiti švietimo
teikėjai, NŠA, KPMPC

Suaugusiųjų švietimo
centrai, savivaldybių
administracijos,
profesinio mokymo
įstaigos, kiti švietimo
teikėjai, NŠA, KPMPC

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Žemos kvalifikacijos
suaugusieji,
migrantai, pabėgėliai
ir kt. pažeidžiamos
socialinės grupės

1. Finansinė parama
mokymuisi
suaugusiesiems iš
pažeidžiamų
visuomenės grupių
2. Suaugusiųjų švietimo
paslaugų stiprinimas
regionuose
3. Suaugusiųjų BU
sistemos
atnaujinimas

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

30 375 789

2,44

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas, konkursas
Produkto rodikliai

1. Bendras dalyvių
skaičius
2. Neaktyvūs asmenys
3. Asmenys, turintys
pagrindinį arba
žemesnį nei
pagrindinis
išsilavinimą
4. Asmenys, turintys
vidurinį arba
profesinį (turint
vidurinį) išsilavinimą
5. Mažumos (įskaitant
marginalizuotas
bendruomenes,
pavyzdžiui, romus

1. Asmenų, kurie
dalyvavę ESF+
mokymuose įgijo
kompetenciją, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
laikotarpio pradžioje skirti
resursus bendrojo
ugdymo programos
pritaikymui
suaugusiesiems

4.5 „Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą (ERPF)“
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Infrastruktūra ir susisiekimas ugdymo prieinamumui
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

56 946 702

5,10

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Projektų atrankos būdas

NŠA, savivaldybių
administracijos

-

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. Vaikai, dalyvaujantys
ikimokyklinio,
priešmokyklinio ir
bendrojo ugdymo
programose

1. Efektyviai veikiančių
mokyklų atnaujinimas
taikant universalaus
dizaino principus
2. Tikslinių transporto
priemonių įsigijimas
3. Ikimokyklinio ir
priešmokyklinio
ugdymo
prieinamumo
didinimas steigiant
naujas ugdymo vietas
bei pritaikant įvairias
patalpas ugdymo
paslaugų teikimui

1. Švietimo
infrastruktūros
(naujos arba
atnaujintos), kuriai
skirta parama,
mokymo klasių
pajėgumas
2. Sukurtų naujų
ikimokyklinio ugdymo
vietų skaičius
3. Mokyklos, kuriose
buvo įdiegtos
universalaus dizaino
ir kitos inžinerinės
priemonės pritaikant
aplinką asmenims
turintiems negalią

Valstybės ir regionų
projektų planavimas

1. Mokinių,
besinaudojančių
paremta švietimo
infrastruktūra,
skaičius per metus
2. Mokyklų, kuriose
buvo įdiegtos
universalaus dizaino
ir kitos inžinerinės
priemonės, aplinką
pritaikant asmenims
turintiems negalią,
dalis nuo visų
mokyklų

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama kuo
anksčiau pradėti
projektų, ypač susijusių
su universalaus dizaino
principų diegimu,
įgyvendinimą

4.5 „Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą (ERPF)“
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Priemonės ir įranga mokymui
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

79 851 451

9,42

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
NŠA, savivaldybių
administracijos

Mokyklos

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Vaikai, dalyvaujantis
bendrojo ugdymo
programoje

Projektų atrankos būdas
Valstybės ir regionų
projektų planavimas

1.

2.
3.

4.

Efektyviai veikiančių BU
mokyklų aprūpinimas
priemonėmis, skirtomis
gamtos ir
technologinių mokslų
mokymui
Gamtos mokslų
laboratorijų įrengimas
Atrinktų švietimo
įstaigų erdvių
pritaikymas VDM veiklų
vykdymui ir
aprūpinimas reikalinga
įranga
Efektyviai veikiančių BU
mokyklų aprūpinimas
priemonėmis,
reikalingomis
kokybiškam lanksčiam
ugdymui

Produkto rodikliai
1. Švietimo
infrastruktūros
(naujos arba
atnaujintos), kuriai
skirta parama,
mokymo klasių
pajėgumas
2. Švietimo įstaigos,
kuriose sukurta VDM
veikloms vykdyti
skirta infrastruktūra;
3. BU mokyklos, kuriose
įrengtos gamtos
mokslų laboratorijos

1. Mokinių,
besinaudojančių
paremta švietimo
infrastruktūra,
skaičius per metus
2. Mokinių,
besinaudojančių
sukurta VDM
infrastruktūra,
skaičius
3. Mokyklų, turinčių
gamtos mokslų
laboratorijas, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.

4.5 „Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą (ERPF)“
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Kompleksinė švietimo pagalba
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

12 405 787

15,87

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

1. Metinis sukurtų arba
modernizuotų
švietimo pagalbos
centrų lankytojų
skaičius

Įkūrus regioninius
švietimo pagalbos centrus
iškils poreikis apibrėžti jų
veiklą, funkcijas, parengti
centrų nuostatus

Negrąžinamoji subsidija
NŠA, regioniniai švietimo
pagalbos centrai,
gestotyros centro
steigėjai

-

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

1. Įvairių ugdymosi
poreikių turintys
mokiniai

Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas

1. Esamos
infrastruktūros
pritaikymas
regioninių švietimo
pagalbos centrų
veiklai
2. Regioninių švietimo
pagalbos centrų
aprūpinimas
reikalinga įranga ir
priemonėmis
3. Švietimo pagalbos
centro Vilniuje
statyba
4. Gestotyros centro
įkūrimas VIlniaus
kolegijoje

Produkto rodikliai
1. Išvystyti regioniniai
švietimo pagalbos
centrai

Įgyvendinimo laikotarpis

2022–2029 m.
Rekomenduojama kuo
greičiau pradėti
regioninių švietimo
pagalbos centrų steigimą,
o vėliau įgyvendinti jų
aprūpinimo priemonėmis
projektus

4.5 „Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą (ERPF)“
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Profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros gerinimas
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

38 862 145

1,26

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Profesinio mokymo
įstaigos

Profesinio mokymo
įstaigos

Projektų atrankos būdas

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

Rezultato rodikliai

1. Švietimo
infrastruktūros
(naujos arba
atnaujintos), kuriai
skirta parama,
mokymo klasių
pajėgumas

1. Mokinių,
besinaudojančių
paremta švietimo
infrastruktūra,
skaičius per metus

1. Profesinio mokymo
įstaigų mokiniai

1. Profesinio mokymo
įstaigų regionuose
aprūpinimas
reikalinga įranga ir
priemonėmis

Valstybės projektų
planavimas

Esant poreikiui,
atsižvelgus į
demografines tendencijas
rekomenduojama
apsvarstyti papildomus
profesinio mokymo
įstaigų tinklo
optimizavimo veiksmus
Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
Rekomenduojama
finansavimą paskirstyti
per visą laikotarpį, kad
prieš jam pasibaigiant
būtų įsigyjama naujausia
įranga ir priemonės

4.5 „Gerinti švietimo, mokymo ir mokymosi visą gyvenimą kiekvienam paslaugas tobulinant infrastruktūrą (ERPF)“
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Pedagogų rengimo infrastruktūra
Galimi pareiškėjai

Galimi partneriai

Finansavimo forma

Priemonei numatytas
finansavimas

Ekonominis naudos ir
išlaidų santykis

15 022 129

2,28

Rezultato rodikliai

Teisinė aplinka

Negrąžinamoji subsidija
Aukštosios mokyklos,
esančios pedagogų
rengimo kompetencijų
centru ar jo dalimi

-

Tikslinės grupės

Finansuojamos veiklos

Produkto rodikliai

1. PRC ugdymo
technologijų
laboratorijų vystymas
2. Nuotolinio mokymo
auditorijų įrengimas

1. Aukštosios mokyklos,
esančios pedagogų
rengimo
kompetencijų centru
ar jo dalimi, kuriose
pagal Programą ERPF
lėšomis sukurta /
pritaikyta
infrastruktūra

1. Ugdymo mokslų
krypčių grupės
studentai
2. Mokytojai
3. Dėstytojai

Projektų atrankos būdas
Valstybės projektų
planavimas

1. Studentų,
besinaudojančių
sukurta pedagogų
rengimo centrų ar
edukologijos
doktorantūrai
reikalinga
infrastruktūra, dalis

Nenustatytas poreikis
teisės aktų atnaujinimui

Įgyvendinimo laikotarpis
2022–2029 m.
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Naudingiausių priemonių ekonominės naudos ir išlaidų santykio palyginimas
Priemonių su aukščiausiu ENIS rodikliu palyginimas

Pagalba švietimo specialistams

18,17

Kompleksinė švietimo pagalba

15,90

Privalomojo ugdymo pradžios ankstinimas

14,71

Jungimasis į Europos atvirojo mokslo debesį

13,40

MTEP verslumo įgūdžiai

9,70

Priemonės ir įranga mokymui

9,42
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Didžiausią naudą, palyginus su kaštais, atneštų priemonės „Pagalba švietimo specialistams“ ir „ Kompleksinė švietimo pagalba“.
Mokslo srities priemonių tarpe naudingiausia priemonė būtų „Jungimasis į Europos atvirojo mokslo debesį“.
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Likusių priemonių ekonominės naudos ir išlaidų santykio palyginimas
Priemonių ENIS palyginimas
Infrastruktūra ir susisiekimas ugdymo prieinamumui

5,10

Taikomieji MTEP

4,62

Švietimo inovacijos

4,30

Žinių perdavimas ir komercinimas

3,10

Mokslo tarptautiškumas

3,00

Suaugusiųjų švietimo įtraukties didinimas

2,44

Pedagogų rengimo infrastruktūra

2,28

Švietimo įtrauktis

2,02

Dalyvavimo MVG plėtra

1,95

Ikimokyklinio ugdymo ir VDM prieinamumas

1,60

Tyrimai švietimui

1,35

Profesinio mokymo įstaigų infrastruktūros gerinimas

1,26

Tyrėjo karjera

1,14

Socialinės ir finansinės paskatos mokytis

1,04
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Visos nagrinėjamos priemonės atneštų naudą, taigi, rekomenduojama 2021–2027 m. laikotarpiu įgyvendinti visas 20 priemonių.
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