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ĮŽANGA
Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) veiklą
pradėjo 2003 m. sausio 2 d., sujungus VšĮ Būsto ir urbanistikos plėtros
fondą ir VšĮ Centrinę finansų ir kontraktų agentūrą.
CPVA yra Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatyta tvarka
įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo. CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. Savininko teises ir
pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija.
CPVA yra sukaupusi 19 metų įvairių sričių programų administravimo ir
projektų valdymo patirtį, dalyvauja tarptautinio vystomojo
bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, administruoja ir įgyvendina
ES Dvynių programos bei kitus tarptautinius projektus skleidžiant gerąją
Lietuvos viešojo sektoriaus patirtį, teikia metodinę pagalbą valstybės ir
savivaldybės institucijoms ir įstaigoms viešųjų investicijų srityje bei
konsultacinę ir metodinę pagalbą viešojo ir privataus sektorių
partnerystės (toliau – VPSP) projektų rengėjams bei institucijoms,
dalyvaujančioms investicijų ir VPSP projektų kontrolėje.
CPVA misija
Dirbame kartu, kad viešosios investicijos būtų naudingos ir atsakingai
valdomos.
CPVA vizija
Pirmaujantis programų ir projektų valdymo kompetencijų centras.
Vertybės
Profesionalumas. Paslaugumas. Tobulėjimas. Skaidrumas.

CPVA strateginiai tikslai
 Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir
kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų
rezultatus.
 Didinti viešųjų investicijų efektyvumą.
 Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime,
skleidžiant gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir
didinant tarptautinių projektų skaičių.
Akreditacijos
CPVA kokybės vadybos sistema sukurta ir veikia pagal ISO standartų
reikalavimus (nuo 2009 m. iki 2019 m. CPVA buvo audituojama ir
sertifikuojama išorės auditorių).
CPVA kokybės vadybos sistemos pagrindas – nustatytos
suinteresuotosios šalys ir jų poreikiai, veiklos procesai ir jų šeimininkai.
Procesų efektyvumo didinimui taikomi Lean metodai.
CPVA suteikta ES standartų vertinimo (angl. EU Pillars Assessment)
akreditacija, suteikianti teisę įgyvendinti ES finansuojamas programas
netiesioginiu būdu (angl. Indirect Managment).
Ši CPVA veiklos ataskaita parengta vadovaujantis LR viešųjų įstaigų
įstatymu ir yra finansinių ataskaitų rinkinio dalis.
Ataskaitoje pateikiama informacija apie 2021 m. CPVA veiklos
rezultatus.
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CPVA VEIKLA
2021 m. skaičiai ir faktai

CPVA darbuotojai

6 projektai
CPVA administruojamų
programų skaičius

6,7 mlrd.
eurų
CPVA administruojamų
programų biudžetas

97 %
palankiai
9 programos

CPVA suteikta
ekspertinė pagalba VPPS
projektuose

351 žmogus

Netiesioginio valdymo
vystomojo
bendradarbiavimo
projektai

29 projektai

Palankiai CPVA darbą
vertinantys klientai
programose
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CPVA veiklos procesai
Mūsų kokybės vadybos sistemos pagrindas – nustatytos suinteresuotos
šalys ir jų poreikiai, veiklos procesai ir jų šeimininkai. Nuolat tobulindami

kokybės vadybos sistemą siekiame atitikti suinteresuotųjų šalių
poreikius ir užtikrinti veiklos efektyvumą.

KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA

Daryk

2

PALAIKYMAS
Žmogiškųjų išteklių
valdymas (2.1)

Organizaci
ja
ir jos
kontekstas

Finansinių išteklių
valdymas (2.2)
Vidinės ir išorinės
komunikacijos valdymas
(2.3)

PAGRINDINĖ VEIKLA

3
Dalyvavimas kuriant ir
tobulinant valdymo ir
kontrolės sistemą
(3.1.1)

Ex-post kontrolė
(3.1.7)

Pirkimų priežiūra
(3.1.4)

Projektų vertinimas
(3.1.2)

Patikrų vietoje
vykdymas (3.1.5)

Sutarčių sudarymas ir
jų įgyvendinimo
priežiūra (3.1.3)

Išlaidų tinkamumo
vertinimas
ir deklaravimas (3.1.6)

Lėšų planavimas ir
atsiskaitymas (3.1.8)
Pažeidimų valdymas
(3.1.9)

Kliento
reikalavi
mai

Dokumentų valdymas (2.5)

Planuok

Suinteresu
otųjų šalių
poreikiai ir
lūkesčiai

Informacinių technologijų
valdymas (2.6)
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3.1

Pasiruošimas TVB* projektams
(3.2.2)

TVB* projektų pirkimų ir pirkimo
sutarčių vykdymas (3.2.3)

TVB* projektų įgyvendinimas ir
(arba) administravimas (3.2.4)

Tarptautinių mokymų ir vizitų
organizavimas (3.2.5)

Metodinės medžiagos
rengimas ir
atnaujinimas(3.3.1)

Standartinių
dokumentų rengimas ir
atnaujinimas (3.3.2)

Konsultavimas (3.3.3)

Partnerystės
dokumentų vertinimas
(3.3.4)

Privataus subjekto
atranka (3.3.5)

Informacijos kaupimas
ir sklaida (3.3.6)

Mokymų ir vizitų
organizavimas (3.3.7)

Dalyvavimas kuriant ir
tobulinant teisinę,
administracinę,
institucinę ir finansinę
sistemą (3.3.8)

Bendradarbiavimas su
Europos Sąjungos ir
kitomis tarptautinėmis
organizacijomis ir / ar
dalyvavimas jų
veikloje (3.3.9)

AGENTŪROS
VALDYMAS
Agentūros valdymo politikos
formavimas ir įgyvendinimas
(1.1)
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LYDERYSTĖ

TARPTAUTINIS
VYSTOMASIS
BENDRADARBIA
VIMAS
3.2

KONSULTACIJŲ,
SUSIJUSIŲ SU
VIEŠŲJŲ
INVESTICIJŲ
PLANAVIMU IR
ĮGYVENDINIMU,
KOMPETENCIJŲ
CENTRAS

KVS
rezultatai
Tikrink

3.3

VERTINIMAS IR
GERINIMAS

Paslaugos

Matavimas, analizė ir gerinimas (4.1)
Vidaus kontrolės sistemos priežiūra
(4.2)

Planavimas (1.2)

Rizikos valdymas (1.3)

Kliento
pasitenkini
mas

Informavimas ir
viešinimas (3.1.10)

Strateginė TVB* plėtra (3.2.1)

Infrastruktūros ir darbo
priemonių valdymas (2.4)

PROGRAMŲ IR
PROJEKTŲ
ADMINISTRA
VIMO
PASLAUGOS

Veik

Vadybos vertinamoji analizė (4.3)
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Programų administravimas
2021 m. CPVA administravo 9 programas, finansuojamas Europos
Sąjungos (toliau – ES) ar šalių donorių paramos lėšomis.

Detali informacija apie CPVA funkcijas atitinkamoje programoje pateikta
interneto svetainėje www.cpva.lt.

6677,171 mln. eurų

CPVA administruojamų programų biudžetas
2014–2020 m. ES fondų investicijų programa
2014–2020 m. Ignalinos programa
2014–2020 m. Vidaus saugumo fondas
2021–2027 m. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto sienų valdymo fondą programa
2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
Europos infrastruktūros tinklų priemonė
Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa
Sporto rėmimo fondas
Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programa

Šiuo metu įgyvendinami
projektai

2387
Projektai (nuo programų
pradžios)

1146

3644,18
5861,66

mln. eurų

mln. eurų

Pripažinta tinkami
finansuoti (nuo
programų pradžios)

3477,38
1006,25
243,00
189,002
80,48
1227,80
3,148
14,977
435,133

mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų
mln. eurų

Iš viso panaudota
programų biudžeto

54,58 %

Visų projektų vertė (nuo
programų pradžios)

1

Administruojamų programų biudžetas skaičiuojamas imant visą CPVA administruojamą paramą ilgalaikiu periodu: daugiamečių programų biudžetas skaičiuojamas nurodant numatytą sumą, o vienmečių – sumuojant atitinkamų metų sumas.

2

Nurodomas tik Specialiosios tranzito schemos biudžeto dydis. Visas šios programos finansavimo dydis paaiškės 2021–2022 m. EK patvirtinus programos biudžetą.

3

Biudžetas skaičiuojamas nuo funkcijų CPVA paskyrimo – 2020 m. rugsėjo 1 d.
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Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas
Vadovaujantis LR vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės
pagalbos įstatymu, CPVA atlieka tris pagrindines funkcijas: įgyvendina
Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą; rengia
ir administruoja Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų
pasiūlymus, kai finansuoja tarptautiniai donorai; renka ir teikia valstybės
ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms informaciją apie vystomojo
bendradarbiavimo (toliau – VB) projektų konkursus. CPVA teisės aktais
priskirtos ES Dvynių programos administratoriaus funkcijos, o LR
užsienio reikalų ministerija atlieka ES Dvynių programos nacionalinio
koordinatoriaus funkcijas. Pažymėtina, kad per daugiau kaip dvidešimt
metų sukauptą ES ir kitų tarptautinių programų administravimo patirtį
CPVA užsienio partneriams perduoda savo įgytas žinias dalyvaudama ES
finansuojamus vystomojo bendradarbiavimo projektuose. Šios žinios itin
aktualios narystės ES siekiančioms šalims (Albanijai, Bosnijai ir
Hercegovinai, Šiaurės Makedonijai, Kosovui, Juodkalnijai, Serbijai ir
Turkijai) bei ES Rytų kaimynystės šalims (Armėnijai, Azerbaidžanui,
Baltarusijos žmonėms, Sakartvelui, Moldovai, Ukrainai), taip pat Pietų
kaimynystės šalims (Alžyrui, Egiptui, Izraeliui, Jordanijai, Libanui,
Marokui, Tunisui). Šiose šalyse CPVA įgyvendina ES Dvynių ir ES
netiesioginio valdymo (angl. Indirect Managment) projektus (CPVA
akredituota pagal ES standartų vertinimą (angl. EU Pillars Assessment),

kuris suteikia teisę įgyvendinti netiesioginiu būdu finansuojamas
programas). CPVA yra vertinama kaip tarptautinio lygio ekspertų ir ES
programų administravimo komandą turinti organizacija.
Lietuvos ir užsienio viešojo sektoriaus įstaigoms tarptautinio vystomojo
bendradarbiavimo srityje CPVA siūlo šias paslaugas:
 ES Dvynių projektų įgyvendinimas ir administravimas;
 netiesioginiu būdu ES finansuojamų programų įgyvendinimas ir
administravimas;
 ES subsidijų ir kito tipo tarptautinių vystomojo bendradarbiavimo
projektų įgyvendinimas ir (arba) administravimas;
 nacionalinių ir tarptautinių mokymų organizavimas ir vedimas;
 mokomieji vizitai.
2018 m. CPVA tapo oficialia Europos vystomojo bendradarbiavimo
Praktikų tinklo (angl. Practitioners Network for European Development
Cooperation) nare, o 2021 m. gegužę kartu su Vokietijos GIS vystomojo
bendradarbiavimo agentūra perėmė pirmininkavimo šiam tinklui
funkcijas. Ši neformali platforma suburia Europos Sąjungos vystomojo
bendradarbiavimo veiklą įgyvendinančių valstybių narių agentūrų
atstovus.
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Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir valdymo sistemos gerinimas,
Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla
Nuo 2010 metų CPVA teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą koncesijų
klausimais, konsultuoja rengiant bei įgyvendinant valdžios ir privačių
subjektų partnerystės (VPSP) projektus.
Nuo 2016 m. gruodžio 15 d. CPVA įgyvendina projekto „Viešųjų
investicijų efektyvumo didinimas“, finansuojamo iš ES investicijų lėšų,
tikslus ir uždavinius.
CPVA vykdo MPC funkcijas, nustatytas LR Vyriausybės 2014 m. birželio
4 d. nutarimu Nr. 582 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp
institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programą“.
Šiuo pagrindu CPVA vykdo šias veiklas:











metodinės medžiagos rengimas ir leidyba;
įrankių kūrimas, skaičiuoklių atnaujinimas;
mokymų ir seminarų organizavimas;
patirties kaupimas, sisteminimas ir sklaida;
metodologinė pagalba ir konsultacijos projektams;
VPSP projektų dokumentų vertinimas;
dalyvavimas formuojant VPSP politiką ir gerinant teisinę aplinką;
dalyvavimas tobulinant strateginio planavimo sistemą;
dalyvavimas valstybės biudžeto planavimo ir vykdymo sistemos
pertvarkoje;
 VPSP viešinimas ir komunikacija.
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CPVA VEIKLOS REZULTATAI
Programų administravimas
Per

2021 m.

2014–2020 m. ES fondų investicijų programa (ESIF)

Iš viso
nuo programos
administravimo pradžios

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

101,83

3506,054

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

422,80

2399,68

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

1,617

738,85

Apmokėta suma, mln. eurų

15,971

561,174

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

5,00

244,00

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

14,00

217,00

69 %

IP programos biudžeto lėšų
apmokėta

ESIF programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

2014–2020 m. Ignalinos programa (IP)

55,77 %

2014–2020 m. Vidaus saugumo fondas (VSF)

89,30 %
VSF programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai (EEE/NOR)
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

11,75

75,141

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

3,682

6,928

EEE/NOR programos
biudžeto lėšų pripažinta
tinkamomis

8,61 %
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2021–2027 m. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į integruoto
sienų valdymo fondą programa (SVVP)
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

0,00

55,90

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

12,30

12,30

Europos infrastruktūros tinklų priemonė (EITP)
2,70

1227,80

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

67,09

232,39

Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (LVBP)
Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

0,751

3,148

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

0,162

1,104

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

3,684

10,766

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

0,698

1,803

18,93 %

35,07 %

SRF programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

48,67 %

Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programa (KPPP)

4

6,51 %

LVBP programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

Sporto rėmimo fondas (SRF)

Pripažintų tinkamomis finansuoti lėšų suma, mln. eurų

EITP programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

SVVP programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

Pasirašytų sutarčių vertė, mln. eurų

PRIEDAI

4

-

-

211,80

211,80

KPPP programos biudžeto
lėšų pripažinta tinkamomis

12,04 %

KPPP programoje yra pasirašomos ir administruojamos pirkimo sutartys.
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Tarptautinis vystomasis bendradarbiavimas
2021 metų rezultatai
2021 m. tęsiamas ir išplėstas didžiausias CPVA netiesioginio valdymo
projektas Ukrainoje. 2018 m. gruodžio 19 d. CPVA ir Europos Komisijos
delegacijos Ukrainoje buvo pasirašytas susitarimas dėl įnašo (angl.
Contribution Agreement) Nr. ENI/2018/404-165/2018/4-14-23 siekiant
ES programos „Parama viešųjų finansų valdymui Ukrainoje“ dviejų
komponentų įgyvendinimo (3 komponento „Padėti vystyti modernią,
efektyvią ir skaidrią mokesčių surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų
valdymas“ ir 4 komponento „Padėti atitinkamoms viešų finansų valdymo
institucijoms stiprinti jų organizacijos valdymo gebėjimus „Horizontalios
užduotys ir valdymas“). 2021 m. gruodžio 22 d. CPVA ir Europos
Komisijos delegacija Ukrainoje pasirašė Susitarimo dėl įnašo pakeitimą
Nr. 5, kurio pagrindu CPVA papildomai įgyvendins 1-ąjį šios programos
komponentą „Padėti nacionalinėms institucijoms tobulinant biudžeto
rengimą, įgyvendinimą ir kontrolę „Biudžeto procesų modernizavimas,
pagerinta kontrolė ir atskaitomybė“. Šiuo metu CPVA įgyvendinamų
komponentų vertė 36,985 mln. eurų, o visai programai skirta 55,5 mln.
eurų ES finansavimas.
LR finansų ministerija projektui skyrė 500 000 eurų kofinansavimą, kuris
jau yra panaudotas, daugiausia lėšų skiriant Ukrainos institucijų
(Valstybinės muitų tarnybos ir Valstybinės mokesčių tarnybos)
informacinių technologijų (IT) sistemų modernizavimui ir (arba)
stiprinimui. Įgyvendinant projektą sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių
suma IT srityje siekia apie 3 200 000 eurų. 2021 m. įvyko trys projekto
Priežiūros komiteto posėdžiai, kuriuose nuolat vertinamas projekto
progresas, tvirtinamos projekto pažangos ataskaitos, planuojamos
tolimesnės veiklos, derinamas pirkimų planas. 74 proc. projekto darbo
plano veiklų įgyvendinta (3 ir 4 komponentai).

Aktyvus bendradarbiavimas su ES vystomojo bendradarbiavimo veiklą
įgyvendinančiomis agentūromis. 2021 m. gegužės mėn. CPVA ir
Vokietijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra (GIZ) perėmė bendrą
pirmininkavimą Europos vystomojo bendradarbiavimo praktikų tinklui,
kuris tęsis iki 2022 gegužės mėn. GIZ ir CPVA trejus metus (2020–
2023 m.) taip pat bus šio tinklo Priežiūros komiteto narės.
CPVA nuo 2020 m. kartu su Britų taryba (angl. British Council) vadovauja
tinklo darbo grupei „Efektyvi partnerystė ir įgyvendinimas“, taip pat
kartu su EK, GIZ, „Enabel“ ir FIIAPP agentūromis yra Viešojo sektoriaus
ekspertizės (angl. Public Sector Expertise) pogrupio narė. 2021 m. CPVA
aktyviai tęsė veiklas šiose srityse – 2021 m. spalio 18 d. Briuselyje įvyko
CPVA kartu su EK DG INTPA organizuotas metinis renginys (angl.
Inclusiveness workshop), kurio tema – paramos efektyvumas. Renginio
metu CPVA pristatė Lietuvos finansuotą Avdijivkos mokyklos projektą
Ukrainoje.
Nuo 2020 m. rugsėjo mėn. CPVA prisijungė prie ES lygmens vystomojo
bendradarbiavimo veiklą įgyvendinančių agentūrų tinklo „D4D Hub”,
dirbančių skaitmenizacijos (angl. digitalisation) srityje, narių. 2021 m.
CPVA kartu su LR užsienio reikalų ministerija prisijungė prie Kenijos
skaitmenizacijos programos – dalyvauta keliuose susitikimuose su ES
delegacija Kenijoje, prisijungta prie bendrų susitikimų su D4D Hub pagal
dominančias temas.
CPVA sėkmingai vykdo teisės aktuose nustatytas vystomojo
bendradarbiavimo projektų, finansuojamų tarptautinių donorų
lėšomis administratoriaus funkcijas. CPVA ne tik valstybės ir
savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nuolat teikia informaciją apie
9

CPVA VEIKLA

CPVA VEIKLOS
REZULTATAI

CPVA PROGRAMŲ VERTINIMO
KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS

numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus konkursus dėl vystomojo
bendradarbiavimo (VB) projektų, kurie finansuojami tarptautinių donorų
lėšomis, dalyvauja rengiant institucijų paraiškas VB projektams,
administruojant jų įgyvendinimą, 2021 m. vykdė veiklas, skatinančias
Lietuvos valstybės viešojo valdymo institucijų įsitraukimą į tarptautines
VB veiklas, sustiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų bei valstybės
tarnautojų ir kitų darbuotojų gebėjimus.

CPVA ŽMONĖS IR KITA
INFORMACIJA

PRIEDAI

sudarytos sutarys dėl dviejų projektų Serbijoje (CPVA biudžetų vertė 5,7
mln. eurų), vienos ES programos ES Rytų partnerystės regione (15,12
mln. eurų), vieno projekto Moldovoje (1 mln. eurų vertės), vieno
projekto Angoloje (CPVA dalis – 2,4 mln. Eurų), dvi sutartys sudarytos dėl
projektų Baltarusijos žmonėms (8 mln. eurų vertės), praplėsta sutartis
Ukrainoje. Bendra 2021 m. sudarytų naujų ES projektų ir programų CPVA
biudžetų vertė apie 40 mln. eurų. CPVA įgyvendinamų arba
administruojamų netiesioginio valdymo projektų sąrašas pateikiamas
2 priede.

Aktyvus įsitraukimas į ES netiesioginio valdymo projektus. 2021 m.
CPVA dalyvavo atrankose dėl 9 ES netiesioginio valdymo projektų
Serbijoje, Angoloje, regioninėje Rytų partnerystės šalių programoje,
regioninėje Vakarų Balkanų programoje, Moldovoje, Albanijoje ir
programose skirtose Baltarusijos žmonėms. Iš 9 minėtų projektų

CPVA teikiamų ES Dvynių projektų administravimo funkcijų vertinimas.
CPVA įgyvendinamų arba administruojamų Dvynių projektų sąrašas
pateikiamas 1 priede.

.

Įgyvendinami netiesioginio
valdymo projektai arba
programos

2

12
Įgyvendinamų arba
administruojamų
Dvynių ir kitų projektų

82,8

4

6
Parengti ir pateikti
Dvynių, kitų projektų
pasiūlymai

mln. eurų
Visų įgyvendinamų ar
administruojamų projektų ir
programų biudžetas

Parengti ir pateikti
netiesioginio valdymo
projektų pasiūlymai

3
Suorganizuoti tarptautiniai
ir kiti mokymai
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CPVA ŽMONĖS IR KITA
INFORMACIJA

PRIEDAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės (VPSP) skatinimas, Viešųjų investicijų planavimo ir valdymo sistemos gerinimas,
Metodinio pagalbos centro (MPC) veikla
2021 metų rezultatai
Atnaujinti ir (arba) parengti metodiniai dokumentai:
 bendradarbiaujant su Vilniaus m. savivaldybės administracija
parengtas Bendrojo ugdymo mokyklų funkcinis erdvinis modelis;
 bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos VPP
ekspertų centru (EPEC) parengti ir patvirtinti mokyklų pirkimo
standartiniai dokumentai;
 atnaujinti valdžios ir privataus subjekto partnerystės (VžPP) pirkimo
standartiniai dokumentai;
 parengtos ir patvirtintos Metodinės rekomendacijos rengiant ir
įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų funkcinius erdvinius pokyčių
planus;
 pradėtos rengti valstybės pagalbos vertinimo metodinės
rekomendacijos.
Mokymai:
 suorganizuota 11 mokymų investicijų projektų rengimo bei VPSP
temomis.
Pateikti pasiūlymai dėl teisės aktų pakeitimo ar naujų priėmimo:
 suderintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d.
nutarimo Nr. 1480 pakeitimo projektas;
 dalyvauta Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo komentaro
rengimo darbo grupėje;
 pateikti pasiūlymai Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo
ir susijusių įstatymų pakeitimų projektams;

 pateikti pasiūlymai Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai dėl
investicijų derinimo teisinio reglamentavimo;
 pateikti pasiūlymai Valstybinei energetikos reguliavimo tarnybai dėl
investicijų derinimo teisinio reglamentavimo;
 pateikti pasiūlymai Ekonomikos ir inovacijų ministerijai dėl Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje,
įstatymo pakeitimo;
 pateikti pasiūlymai Sveikatos apsaugos ministerijai, Aplinkos
ministerijai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl švietimo įstaigų
teisinės aplinkos gerinimo.
Ekspertinė pagalba VPSP projektuose ir konsultacijos:
 pagal bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija, teikta ekspertinė pagalba savivaldybės administracijos
įgyvendinamame VžPP projekte „Daugiafunkcio centro Sendvario
seniūnijoje statyba ir paslaugų teikimas“;
 pagal bendradarbiavimo sutartį su Policijos departamentu prie Vidaus
reikalų ministerijos ir pagal Policijos departamento įgaliojimą vykdyta
privataus partnerio atranka departamento įgyvendinamame VžPP
projekte „Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato
projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“;
 pagal bendradarbiavimo sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės
administracija rengti Vilniaus m. 5 mokyklų VžPP projekto pirkimo
dokumentai;
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CPVA PROGRAMŲ VERTINIMO
KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS

 suteikta tarnybinė pagalba Vilniaus apygardos prokuratūrai dėl Vilniaus
miesto savivaldybės tarybos sprendimo, susijusio su turto investavimo
pagrįstumu;
 teikta teisinė, finansinė ir techninė ekspertinė pagalba Krašto
apsaugos ministerijai atrenkant privačius partnerius ir sudarant tris VžPP
sutartis.
Dalyvavimas:
 dalyvauta rengiant Strateginio valdymo metodiką;
 parengti reikalavimai biudžeto planavimui pagal naujos strateginio
valdymo sistemos taisykles;
 vykdytos konsultacijos, mokymai ir teikta metodinė pagalba
ministerijoms rengiant Plėtros programas ir Pažangos priemones;

CPVA ŽMONĖS IR KITA
INFORMACIJA

 vykdytos konsultacijos, mokymai asignavimų valdytojams rengiant
strateginius veiklos planus bei taikant naują išlaidų klasifikaciją Pažangos
priemonių ir Tęstinių priemonių formavimo srityje.
Viešinimas:
 dalyvauta „Žinių radijo“ 13 laidų „Vieši pinigai“;
 teikta informacija ir dalyvauta interviu „Verslo žiniose“ apie VPSP
projektus Lietuvoje;
 parengti pranešimai apie patvirtintą metodiką „Metodinės
rekomendacijos rengiant ir įgyvendinant bendrojo ugdymo mokyklų
funkcinius erdvinius pokyčių planus“, bendradarbiavimą su Vilniaus
universiteto Teisės fakultetu ir „Eurostato“ vertinimo išvadą dėl Krašto
apsaugos ministerijos įgyvendinamų trijų VžPP sutarčių;
 suorganizuota penktoji viešojo ir privataus sektorių partnerystės
mugė.

Parengti ir (arba)
atnaujinti metodinės
medžiagos dokumentai

5
VPSP projektuose
teikta ekspertinė
pagalba

5

PRIEDAI

18
VPSP viešinimo ir
komunikacijos veiklų

21
VPSP projekte atliktas
dokumentų vertinimas

11
Mokymų viešojo
sektoriaus atstovams
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CPVA PROGRAMŲ VERTINIMO KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS
Vertinimo
kriterijaus
kodas

2021 m . vertinimo kriterijų reikšmės
Tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų pavadinimai ir mato vienetai
Planas

Faktas

Būklė

1 tikslas. Nuolat gerinti Europos Sąjungos, tarptautinių institucijų, valstybės ir kitų lėšų panaudojimą, orientuojantis į CPVA administruojamų projektų rezultatus
E-1-01

Išlaidų tinkamumo finansuoti vertinimo efektyvumo pokytis, koeficientas

1,01

1,05

R-1-01

Valstybės kontrolės atlikto audito metu pateiktas bendras Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros vertinimas
(kategorija pagal R. 480/2014 IV priedą - Pagrindinių valdymo ir kontrolės sistemų taikomų reikalavimų klasifikacija atsižvelgiant į
tų sistemų veikimą.)

≤2

35

R-1-02

Palankiai (gerai ir labai gerai) vertinantys CPVA darbą klientai CPVA administruojamose programose (proc.)

85

916

1.1. Uždavinys. Administruoti ir įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansų ministerijos strateginiame veiklos plane numatytas programas ir projektus
P-1.1.1.-01

2014-2020 m. ES fondų investicijų programos pripažintų tinkamų finansuoti lėšų suma (mln. eurų)

565,5

529,647

P-1.1.3.-01

2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų pripažintų tinkamų finansuoti lėšų suma (mln.
eurų)
2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų išlaidų tinkamumo dokumentų dalis patikrinta
per dvigubai trumpesnį terminą nei nustatyta teisės aktuose (proc.)

17,20

4,6498

30

31,86

P-1.1.3.-02

1.2. Uždavinys. Administruoti kitų institucijų (išskyrus Lietuvos Respublikos finansų ministeriją) strateginiuose veiklos planuose numatytas programas

5

Atkreipiame dėmesį, kad remiantis 2021-12-16 LR valstybės kontrolės raštu Nr. SD-(800-9.4.1-E-6087)-1068 šis CPVA vidaus kontrolės sistemos vertinimas yra skirtas vienam iš aštuonių pagrindinių reikalavimų, t. y. ketvirtajam reikalavimui („Tinkami
valdymo patikrinimai“), ir tiek, „kiek tai susiję su viešųjų pirkimų, skirtų COVID-19 pandemijos valdymui, valdymo patikrinimais“. Šių nestandartinių pirkimų imtis iš esmės neatspindi CPVA 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos vidaus kontrolės sistemos veikimo, kadangi jie buvo atliekami prasidėjus COVID-19 pandemijai ir esant netipiškai situacijai bei ypatingai skubai įsigyti medicininių priemonių bei įrangos, be to, Lietuvoje nebuvo susiformavusios praktikos, kaip
juos atlikti ir vėliau vertinti pandemijos bei ekstremaliosios situacijos sąlygomis.
Pažymėtina, kad CPVA iki 2022 m. vasario 15 d. pagal tarpinius audito rezultatus atlieka audito metu teiktų pastebėjimų taisomuosius veiksmus bei yra laukiama Viešųjų pirkimų tarnybos įvertinimo dėl dalies minėtų nestandartinių pirkimų procedūrų,
susijusių su COVID-19 pandemijos valdymu. Taip pat LR Valstybės kontrolės rašte pažymima, kad „šis institucijos vidaus kontrolės vertinimas gali būti patikslinamas atlikus sąskaitų EK auditą ir įvertinus institucijos atliktus taisomuosius veiksmus dėl
audito metu teiktų pastebėjimų. Galutinis institucijos vertinimas bus pateiktas kontrolės ataskaitoje“, todėl šio rodiklio faktinė reikšmė galėtų būti vertinama kaip tarpinė ir atsižvelgiant į kiekvieno pagrindinio reikalavimo vertinimą atskirai.
6 2021 m. buvo atliktos trijų CPVA administruojamų programų apklausos, palankiai (gerai ir labai gerai) CPVA darbą vertina: ESIF programoje – 85 proc., EEE/NOR programoje – 89 proc., EITP programoje – 100 proc.
7 Priežastys: projektų vykdytojai patyrė mažiau išlaidų dėl COVID-19 įtakos: trūkinėjo pasaulinės tiekimo grandinės, vėlavo įrangos pristatymas, tad įstaigos negalėjo pilna apimtimi vykdyti darbų; dėl išaugusių statybos darbų bei medžiagų kainų pailgėjo
projektų įgyvendinimo laikas arba statybos darbų sutartys nebuvo sudarytos numatytu laiku, nes projektų vykdytojai turėjo ieškoti papildomo finansavimo galimybių arba ieškoti alternatyvių sprendimų.
Bendrąja prasme šis rodiklis turėtų būti vertinamas kaip pasiektas, nes 2021 m. rugpjūčio 8 d. LR finansų ministro įsakymu Nr. 1K-275 patvirtinta nauja rodiklio formuluotė, pagal kurią buvo nustatyta ir skaičiuojama procentinė pripažintų tinkamomis
finansuoti išlaidų dalis – šį rodiklį CPVA ne tik pasiekė, bet ir viršijo. Šio rodiklio pagrindimas LR finansų ministerijai pateiktas 2022 m. sausio 10 d.
8 Tinkamomis finansuoti pripažinta mažesnė nei planuota suma, nes projektų vykdytojai patyrė mažiau išlaidų dėl COVID-19 atidėtų veiklų, užtrukusių ar neįvykusių pirkimų (ypač infrastruktūros). Sveikatos programos konkursinių projektų sutartys
pasirašytos vėliau nei planuota dėl užtrukusių ar neįvykusių kvietimų (buvo kartojami 3 kvietimai dėl nesurinktų ar nekokybiškų paraiškų); taip pat net ir paskelbus pakartotinius kvietimus, programoje liko nekontraktuota suma dėl per mažo pareiškėjų
susidomėjimo, todėl išlaidos nebuvo patirtos.
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P-1.2.1.-01

2014-2020 m. Vidaus saugumo fondo išlaidų tinkamumo dokumentų dalis patikrinta per dvigubai trumpesnį terminą nei nustatyta
teisės aktuose (proc.)

50

50,5

P-1.2.2.-01

LR kelių priežiūros ir plėtros programos per kalendorinius metus išankstinės ir paskesnės priežiūros būdais patikrinta viešųjų
pirkimų (proc.)

30

35,9

P-1.2.2.-02

LR kelių priežiūros ir plėtros programos per kalendorinius metus patikrinti deklaruoti mokėjimai (proc.)

30

33

P-1.2.2.-03

LR kelių priežiūros ir plėtros programos nustatytos ir įgyvendintos gerinimo rekomendacijos, siekiant efektyvesnio programos lėšų
įsisavinimo (vnt.)

2

5

P-1.2.3.-01

Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos projektų paraiškų ir ataskaitų vertinimo skaičius atliktas
laiku (proc.)

100

959

P-1.2.4.-01

Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto srities projektų išlaidų tinkamumo dokumentų dalis patikrinta per 10 d. d.
nuo jų gavimo CPVA dienos (proc.)

25

28,40

P-1.2.5.-01

Sporto rėmimo fondo mokėjimo prašymų dalis patikrinta per dvigubai trumpesnį terminą nei nustatyta teisės aktuose (proc.)

25

57,61

P-1.2.6.-01

Ignalinos programos pirkimai dėl kurių teismas ar priežiūros institucija, nustatė CPVA priimtus sprendimus netinkamais (vnt.)

0

0

2 tikslas. Didinti viešųjų investicijų efektyvumą
2.1. Uždavinys. Prisidėti prie investavimo aplinkos gerinimo, įvairių finansavimo šaltinių ir būdų pritraukimo įgyvendinant viešųjų investicijų projektus, viešosios ir privačios partnerystės skatinimo
P-2.1.1.-01

Atnaujintų ir naujai parengtų metodikų skaičius (vnt.)

2

5

P-2.1.1.-02

Suorganizuotų mokymų skaičius (vnt.)

8

11

3 tikslas. Dalyvauti vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinime, skleidžiant gerąją Lietuvos viešojo sektoriaus administracinę patirtį ir didinant tarptautinių projektų skaičių.
3.1. Uždavinys. Vykdyti dvišalius ar daugiašalius bendradarbiavimo projektus, priimti užsienio institucijų delegacijas, organizuoti vietos ir tarptautinius mokymus
P-3.1.1.-01

Finansavimo ir (ar) atlygio už visų įgyvendinamų ir (ar) administruojamų dvynių ir kitų projektų ir išlaidų šių projektų
administravimo funkcijai atlikti santykis (proc.)

≥100

140,74

9

Planuotas rodiklis nebuvo pasiektas dėl metų eigoje papildomai paskelbto kvietimo, kuriam turėjo būti skirti papildomi (neplanuoti) resursai. Taip pat įtakos turėjo besitęsianti pandeminė situacija dėl kurios užtruko projektų vykdytojų duomenų
pateikimas, kas atitinkamai, vėlino jų įvertinimą ir ataskaitų parengimą.
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CPVA ŽMONĖS IR KITA INFORMACIJA
įnašai sudaro įstaigos kapitalą, kurio vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje sudarė 57 924,00 Eur.

Šioje dalyje pateikiama pagrindinė informacija apie CPVA dirbančius
darbuotojus.
CPVA steigėja ir savininkė yra valstybė. CPVA savininko teises ir pareigas
įgyvendina LR finansų ministerija, kurios kaip CPVA dalininko (savininko)

Per ataskaitinius metus nėra sudarytų reikšmingų sandorių bei sandorių
su susijusiomis šalimis.

Darbuotojų skaičius 2021 m.

Metų pradžioje

Metų pabaigoje

Patvirtintas pareigybių skaičius (vnt.)

398

47510

Faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius11 (vnt.)

330

351

Atostogose vaikui prižiūrėti esantys darbuotojai (vnt.)

20

18

Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas 2021 m. (eurais)12
Eil.
Nr.

Bazinis
atlyginimas

Priemokos

Priedai

Premijos

Kitos išmokos

Iš viso

Direktorius

47972,20

-

-

-

-

47972,20

2.

Direktoriaus pavaduotojas

41516,08

-

-

-

-

41516,08

3.

Direktoriaus pavaduotojas

41591,75

-

-

-

-

41591,75

4.

Direktoriaus pavaduotojas

41572,62

-

-

-

-

41572,62

1.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

___________________________

10

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 1K-367 patvirtintas 475 pareigybių skaičius įsigaliojo 2021 m. gruodžio 1d.
Faktiškai dirbančių darbuotojų skaičius – darbuotojų skaičių be atostogose vaikui prižiūrėti esančių darbuotojų.
12 Neatskaičius mokesčių.
11
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PRIEDAI
1 priedas. CPVA įgyvendinami ir administruojami ES Dvynių projektai bei programos.
Eil. nr.

ES Dvynių projektų bei programų pavadinimai

1.

ES Dvynių projektas Nr. MD 15 ENI JH 01 17 (MD/32). Policijos sistemos pradinio ir tęstinio mokymo reforma Moldovos Respublikoje (Moldova);

2.

ES Dvynių projektas Nr. SR 14 IPA JH 02 18. Šengeno veiksmų plano tobulinimas (Serbija);

3.

ES Dvynių projektas Nr. MD 16 ENI JH 01 18 (MD/33). Prevencijos ir kovos su pinigų plovimu bei terorizmo finansavimu sistemos stiprinimas Moldovos
Respublikoje (Moldova);

4.

ES Dvynių projektas Nr. SR 15 IPA JH 01 18. Vidaus reikalų ministerijos vidinės kovos prieš korupciją kontrolės gebėjimų stiprinimas (Serbija);

5.

ES Dvynių projektas UA 19 ENI FI 02 19. Parama Ukrainos antimonopolijos komitetui tolimesniam teisinės, procedūrinės ir bylų vykdymo praktikos suderinimui
su ES antimonopoline ir įmonių susijungimų kontrolės praktika (Ukraina);

6.

ЕS Dvynių projektas Nr. UA 18 ENI TE 01 19. Nacionalinės ryšių ir informatizacijos valstybės reguliavimo komisijos reguliavimo pajėgumų stiprinimas patekimo į
rinką ir paslaugų kokybės stebėjimo sistemos srityse (Ukraina);

7.

ES Dvynių projektas GE 18 ENI HE 01 19. Kraujo saugumo sistemos stiprinimas Gruzijoje (Sakartvelas);

8.

ES Dvynių projektas Nr. PS 17 ENI FI 01 18. Palestinos Autonomijos pajėgumų stiprinimas siekiant gerinti muitų pajamų surinkimą ir sienų kirtimo kontrolę
(Palestina);

9.

ES Dvynių projektas JO 17 ENI JH 01 20. Parama Jordanijos atsparumo ir kovos su korupcija komisijai atsparumo korupcijos ir korupcijos prevencijos srityse
(Jordanija);

10.

ES Dvynių projektas AM 17 ENI OT 01 19. Civilinės apsaugos plėtimas Armėnijoje (Armėnija);

11.

ES Dvynių projektas SR 18 IPA HE 01 20. Parama stiprinant atitinkamų institucijų gebėjimus žmogaus kilmės medžiagų (SoHO) sistemoje (Serbija);

12.

ES Dvynių projektas GE 18 ENI EC 02 19. Gruzijos Konkurencijos tarnybos pajėgumų stiprinimas (Sakartvelas).
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2 priedas. CPVA įgyvendinami netiesioginio valdymo projektai / programos
Eil.
nr.

Projekto / programos
pavadinimas

Susitarimo pasirašymo
data

1.

„Parama viešųjų
finansų valdymui
Ukrainoje“

2018.12.19
Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. ENI/2018/404165/2018/4-14-23
pasirašytas tarp CPVA ir ES
atstovaujančios Europos
Komisijos delegacijos
Ukrainoje dėl dviejų
komponentų
įgyvendinimo
2021-12-22 CPVA ir
Europos Komisijos
delegacija Ukrainoje
pasirašė Susitarimo dėl
įnašo pakeitimą Nr. 5,
kurio pagrindu CPVA
papildomai įgyvendins 1ąjį EU4PFM Programos
komponentą.

(“Public Finance
Management Support
Programme for
Ukraine”, EU4PFM)

2.

„ES – už energetikos
kaitą: Merų paktas dėl
klimato ir energetikos
Vakarų Balkanuose ir
Turkijoje“ (“EU4 Energy
Transition: Covenant of
Mayors in the Western
Balkans and Turkey”)

2020.12.17
Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. ENI/2020/420-283
pasirašytas tarp Europos
Komisijos, GIZ ir CPVA
Projekto lyderis –
Vokietijos vystomojo

Projekto /
programos
trukmė
72 mėn.
2018.12.20–
2024.12.19

Projekto /
programos
biudžetas
36,985 mln. eurų
(CPVA komponentų
biudžetas)

Projekto / programos tikslas

CPVA įgyvendina 3 iš 4 programos
komponentų:
1 komponentas: „Padėti susijusios
nacionalinėms institucijoms tobulinant
biudžeto rengimą, įgyvendinimą ir
kontrolę „Biudžeto procesų
modernizavimas, pagerinta kontrolė ir
atskaitomybė“
3 komponentas: „Padėti vystyti
modernią, efektyvią ir skaidrią mokesčių
surinkimo sistemą „Mokesčių/pajamų
valdymas“
4 komponentas: „Padėti atitinkamoms
viešų finansų valdymo institucijoms
stiprinti jų organizacijos valdymo
gebėjimus „Horizontalios užduotys ir
valdymas“

Tikslas: gerinti Ukrainos
viešųjų finansų valdymą, taip
užtikrinant kokybišką viešųjų
paslaugų teikimą bei
patrauklią aplinką verslui.
Siekiama toliau vystyti
modernią, sąžiningą bei
efektyvią mokesčių surinkimo
sistemą bei remti viešųjų
finansų valdymo srities
institucijas jų organizacinių
gebėjimų stiprinimo srityje

3 mln. eurų (CPVA
dalis)

CPVA įgyvendina 6 iš 6 programos
komponentų:

9,3 mln. eurų (visas
programos
biudžetas)

1 komponentas: Savivaldybėms
suteikiama teisė dalyvauti kuriant ir
įgyvendinant energetikos ir klimato
kaitos politiką daugiapakopiame
valdyme

Tikslas: palaipsniui pereiti prie
atsinaujinančios energetikos
bei kovoti su klimato kaita
Turkijoje. Šiam tikslui pasiekti
pasirinktas uždavinys –
dalinantis gerąja patirtimi
bendradarbiauti su Turkijoje
atrinktais miestais, kurie bus
prisijungę prie Merų pakto

55,5 mln. eurų
(visas programos
biudžetas)
0,5 mln. eurų – LR
finansų ministerijos
kofinansavimas

48 mėn.
2021.03.01–
2025.02.28

Projekto / programos komponentų
skaičius
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bendradarbiavimo
agentūra GIZ (Deutsche
Gesellschaft für
Internationale
Zusammenarbeit)

„Paramos pilietinei
visuomenei teikimas
Angolos vietos
valdymo srityje“,
PASCAL
(“Support to Civil
Society in Local
Governance in Angola”)

2021.05.07
Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. FED/2021/423-890
pasirašytas tarp Europos
Komisijos, FIIAPP ir CPVA
Projekto lyderis – Ispanijos
vystomojo
bendradarbiavimo
agentūra FIIAPP

PRIEDAI

2 komponentas: Regioninis
iniciatyvos vykdant savo
bendradarbiavimas tarp prie „Merų
įsipareigojimus energetikos ir
pakto“ iniciatyvos prisijungusių
klimato kaitos srityse
savivaldybių-dalyvių Vakarų Balkanuose
ir Turkijoje, kuris padeda pasiekti „Merų
pakto“ iniciatyvos numatytų tikslų
3 komponentas: Tvarios energetikos ir
klimato planų parengimas
4 komponentas: Įgyvendinami nedidelės
apimties projektai, atsirenkant juos iš
keleto parengtų tvarios energetikos ir
klimato kaitos
5 komponentas: Veikiantis stebėjimo ir
ataskaitų teikimo procesas, naudojantis
„MyCovenant“ platformą
6 komponentas: Veikianti Vakarų
Balkanų ir Turkijos bendradarbiavimo /
palaikomojo ryšio struktūra

CPVA atsakinga už
veiksmų įgyvendinimą
Turkijoje.

3.

CPVA ŽMONĖS IR KITA
INFORMACIJA

48 mėn.
2021.06.01–
2025.06.01

2,4 mln. eurų
(CPVA dalis)
6 mln. eurų (visas
programos
biudžetas)

CPVA įgyvendina 1 iš 3 programos

komponentų:
3 komponentas: Didinti piliečių, ypač
moterų ir jaunimo, informuotumą ir
sąmoningumą apie jų teises, viešųjų
institucijų darbą, decentralizaciją ir
dalyvaujamąjį valdymą. Šiuo tikslu
siekiama panaikinti svarbias
informacijos apie decentralizaciją
spragas, didinti informuotumo lygį, kad
pilietinė visuomenė aktyviai dalyvautų,
ypatingą dėmesį skiriant moterims.
Pagrindinis tikslas – padėti institucijoms
ir pilietinei visuomenei kurti
nacionalinės komunikacijos strategiją ir

Tikslas: skatinti pilietinės
visuomenės įsitraukimą į
vietinį valdymą lygiagrečiai su
būsimais pirmaisiais 2021 m.
numatomais savivaldybių
rinkimais Angoloje
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įgyvendinti konkrečius strategijos
punktus
4.

EU4BELARUS-SALT 2
tikslas „Skatinti žmonių
tarpusavio ryšius,
suteikiant daugiau
galimybių gauti
stipendijas studijoms ir
profesinei veiklai ir
perkvalifikavimui
Europos Sąjungoje“

2021.06.18

51 mėn.

Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. ENI/2020/423-841
pasirašytas tarp Europos
Komisijos ir CPVA

2021.05.12–
2025.08.12

2021.07.21

48 mėn.

Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. ENI/2021/2021/423431 pasirašytas tarp
Europos Komisijos ir CPVA

2021.07.21–
2025.07.20

3,8 mln. eurų
(CPVA dalis)
4 mln. eurų (visas
programos
biudžetas)

(“EU4Belarus – Support
to Advanced Learning
and Training (SALT)”)

5.

EU4YOUTH „Europos
Sąjunga – jaunimui“ 3
etapas (ES Rytų
partnerystės šalys)
(EU4YOUTH PHASE III)

Pagrindinės veiklos:
1. Sukurti ir įgyvendinti stipendijų
skyrimo studentams, nukentėjusiems
nuo politinių represijų Baltarusijoje ir
studijuojantiems ES aukštosiose
mokyklose, schemą.
2. Sukurti ir įgyvendinti grantų schemą,
skirtą Baltarusijos dėstytojų,
mokslininkų, akademikų, nukentėjusių
nuo politinių represijų Baltarusijoje
išvykimui stažuotėms į ES šalis.
3. Sukurti ir įgyvendinti Baltarusijos
dėstytojų, mokslininkų, akademikų,
nukentėjusių nuo politinių represijų
Baltarusijoje mokymų on-line būdu,
schemą.
4. Baltarusijos studentų, dėstytojų,
mokslininkų, akademikų alumnų,
nukentėjusių nuo politinių represijų
bendradarbiavimo stiprinimas ir
palaikymas.

15,1 mln. eurų
(CPVA dalis)

CPVA įgyvendina 3 iš 4 programos
komponentų:

15,12 mln. eurų
(visas programos
biudžetas)

1 komponentas: Skaitmeninių įgūdžių,
ekologiškesnės ekonomikos įgūdžių ir
verslumo įgūdžių ugdymas
2 komponentas: Institucinių struktūrų,
pajėgumų ir tarpsektorinių partnerysčių
plėtra

Tikslas: prisidėti stiprinant
Baltarusijos visuomenės
atsparumą siekiant pilietinio
susitelkimo ir tvarios
ekonominės plėtros
Baltarusijoje

Tikslas: skatinti aktyvų
jaunimo dalyvavimą
demokratiniame gyvenime ir
Rytų partnerystės šalių darbo
rinkose, daugiausia dėmesio
skiriant nepalankioje padėtyje
esančiam jaunimui, taip
prisidedant prie tvaraus ir
pažangaus augimo, socialinės
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6.

ES programa
EU4BELARUS-EHU
„Parama Europos
humanitariniam
universitetui“ („Support
to European Humanities
University“)

CPVA PROGRAMŲ VERTINIMO
KRITERIJŲ ĮGYVENDINIMAS

2021.12.13

36 mėn.

Susitarimas dėl įnašo
(Contribution Agreement)
Nr. ENI/2021/425-818
pasirašytas tarp Europos
Komisijos ir CPVA

2021.10.01–
2024.10.01

4 mln. eurų

CPVA ŽMONĖS IR KITA
INFORMACIJA

PRIEDAI

3 komponentas: Žinių apie Europos
politiką stiprinimas pasitelkiant aukštos
kokybės švietimą

sanglaudos ir nelygybės
mažinimas Rytų partnerystės
šalyse

Programa sudaryta iš dviejų dalių:
1 dalis: Patikos fondo įkūrimas ir
administravimas
2 dalis: techninė pagalba Europos
humanitariniam universitetui

Tikslas: Parama Europos
humanitariniam universitetui
siekiant įgyvendinti ambicingą
pokyčio ir plėtros programą:
stiprinti EHU profilį ir
reputaciją teikiant kokybišką
mokymosi ir mokymo patirtį,
plėsti veiklą mokslinių tyrimų,
inovacijų ir informavimo
srityse
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