BALTIJOS MOKSLO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, REMIANTIS
EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS (EEE) IR NORVEGIJOS (NOR)
FINANSINIŲ MECHANIZMŲ (2014-2021) LĖŠOMIS

EEE IR NOR FINANSINIAI MECHANIZMAI (I)
 EEE ir NOR finansinių mechanizmų lėšos susideda iš Norvegijos, Islandijos ir

Lichtenšteino indėlių ir yra skirtos mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus bei skatinti
dvišalius santykius tarp 15 Europos Sąjungos valstybių Vidurio ir Pietų Europoje bei
Baltijos regione;
 Finansavimas yra skiriamas 5 prioritetiniams sektoriams:
1. Inovacijos, mokslas, švietimas ir konkurencingumas;

2. Socialinis įtraukimas, jaunimo darbas ir skurdo mažinimas;
3. Aplinkosauga, energetika, klimato kaita ir anglies dioksido mažinimas;
4. Kultūra, pilietinė visuomenė, geras valdymas bei prigimtinės teisės ir laisvės;
5. Teisingumas ir vidaus reikalai;

EEE IR NOR FINANSINIAI MECHANIZMAI (II)
 EEE ir Norvegijos dotacijos yra teikiamos

penkerių metų periodams:
• 2009-2014 m. periode iš viso skirta 1,8 mlrd.

EUR.
• 2014-2021 m. periode iš viso skirta 2,8 mlrd.

EUR.
 Finansavimo dydis priklauso nuo valstybės

gyventojų skaičiaus ir jiems tenkančios BVP dalies
(BVP per capita). Atsižvelgiant į tai, didžiausia
paramos gavėja yra Lenkija, po kurios rikiuojasi
Rumunija, Vengrija ir Bulgarija;

LIETUVA IR EEE/NOR FINANSINIŲ MECHANIZMŲ 2014-2021 M.
LAIKOTARPIO ĮGYVENDINIMAS
• 2009-2014 m. periode Lietuvai iš viso skirta –
84,0 mln. EUR.
• 2014-2021 m. periode Lietuvai iš viso skirta –
117,6 mln. EUR.

 2018 balandžio 24 d. LR finansų ministras ir
Norvegijos Užsienio reikalų ministerijos
valstybės sekretorius pasirašė Susitarimo
memorandumus dėl 2014-2021 m. EEE/NOR
finansinio mechanizmo įgyvendinimo, kuriais
sutarta finansuoti 8 programas;

Verslo plėtra, inovacijos ir
MVĮ
Moksliniai tyrimai
Socialinis
dialogas/deramas darbas
Sveikatos apsauga
Kultūra
Pilietinė visuomenė

Aplinkosauga, energetika,
klimato kaita
Teisingumas ir vidaus
reikalai

14,0 mln. EUR. Didesnės vertės kūrimas ir tvarus augimas
10,0 mln. EUR. Moksliniais tyrimais pagrįstų žinių plėtros
skatinimas
1,3 mln. EUR. Deramo darbo skatinimas ir visuomenės
įtraukimas
15,0 mln. EUR. Prevencijos gerinimas ir sveikatos netolygumų
mažinimas
7,0 mln. EUR. Socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per
bendradarbiavimą kultūros srityje
9,0 mln. EUR. Pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo
stiprinimas bei pažeidžiamų grupių įgalinimas
12,0 mln. EUR. Geresnė ekosistemų aplinkosauginė būklė ir
sumažintas neigiamas taršos ir kitos žmonių veiklos poveikis
33,0 mln. EUR. Teisinės valstybės stiprinimas

BALTIJOS MOKSLO PROGRAMA (I)

 2017 m. rugsėjo mėn. Taline vykusio Baltijos valstybių ir donorų valstybių susitikime buvo

iškelta mintis, kad visos trys Baltijos valstybės galėtų konsoliduotis ir sukurti jungtinę
Baltijos šalių mokslo programą (angl. Baltic Research Programme);
 Nutarta, kad kuriant jungtinę programą turėtų būti vadovaujamasi šiais pagrindiniais

principais:
• Minimalios administracinės procedūros ir išlaidos;
• Kuo paprastesnė aplikavimo tvarka;
• Kuo paprastesnė programos įgyvendinimo struktūra;

• Įgyvendinimas, remiantis 2009-2014 m. periode įgyta patirtimi (Latvija, Estija);

BALTIJOS MOKSLO PROGRAMA (II)

 Ypač didelį palaikymą jungtinės Baltijos mokslo programos kūrimo požiūriu išsakė donorai;

 Tokio tipo jungtinė mokslo programa EEE/NOR finansinių mechanizmų istorijoje kol kas yra

pirmoji, nes visos kitos programos jų formavimo ir įgyvendinimo požiūriu buvo dvišalės
(angl. bilateral);
 Derybų tarp Baltijos valstybių ir donorų metu buvo suformuoti trys pagrindiniai naujosios

programos uždaviniai:
1.

Konsoliduoti Baltijos ir Šiaurės šalių mokslo potencialą;

2.

Stiprinti regioninį bendradarbiavimą šalims aktualiuose mokslo tyrimuose;

3.

Užpildyti nišą tarp nacionalinio mokslo finansavimo ir Europos struktūrinių fondų paramos;

Programos komitetas
Bendri uždaviniai, procedūros ir
vertinimo standartai
Programos operatoriai – įgyvendinačios institucijos

EE kvietimas

LV kvietimas

LT kvietimas

Projektų
koordinatorius: EE
Partneriai: LV, LT,
donorai + 3rd
valstybės

Projektų
koordinatorius: LV
Partneriai: EE, LT,
donorai + 3rd
valstybės

Projektų
koordinatorius: LT
Partneriai: EE, LV,
donorai + 3rd
valstybės

BALTIJOS
MOKSLO
PROGRAMOS
STRUKTŪRA

7,1 mln.

8,2 mln.

10,0 mln.

PAGRINDINĖS BALTIJOS MOKSLO PROGRAMOS NUOSTATOS
 Projektų biudžetas: nuo 300 tūkst. EUR. iki 800 tūkst. EUR. (jei dalyvauja 3 partneriai).

Maksimali projekto vertė gali siekti ir 1 mln. EUR., tačiau tik tais atvejais, jei projekte
dalyvauja daugiau nei 3 partneriai;
 Tinkami projektų partneriai: oficialiai patvirtintos mokslo ir studijų institucijos Baltijos

šalyse ir donorų valstybėse;
 Baltijos šalių kvietimai yra skelbiami skirtingu metu (2018 – EE, 2019 – LV, 2020 – LT);
 Kurdamos jungtinę mokslo programą valstybės tarpusavyje derina nacionalinius mokslinių

tyrimų prioritetus;
 Už programos administravimą yra atsakinga ta institucija, kurios šalyje paskelbtas kvietimas;
 Bendri projektų atrankos kriterijai ir vertinimo procedūros;

LIETUVOS DARBOTVARKĖ KURIANT IR ĮGYVENDINAT
PROGRAMĄ
2018 m.
balandžio 24 d.
2018 m. gegužės
16 d.
2018 m. rugsėjo
mėn.
2018 m. lieposlapkričio mėn.
2018 m. gruodžio
mėn.
2018 m. lieposgruodžio mėn.
2020 m.

Pasirašytas supratimo memorandumas
Įžanginis susitikimas (LMT ir ŠMM)
Planuojamas suinteresuotųjų šalių susitikimas (organizuoja LMT);

Rengiamas darbinis Lietuvos programos koncepcijos variantas (LMT ir ŠMM);
Lietuvos programos koncepcijos derinimas ir pasirašymas (LMT);
Lietuvos kvietimo dokumentų rengimas (LMT);
Skelbiamas Lietuvos kvietimas (LMT);

