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SANTRAUKA 

1. Bendrosios aplinkybės 

Sanglaudos politikos įgyvendinimas pasitelkiant struktūrinius fondus – vienas iš pagrindinių 
Europos Sąjungos veiksmų ramsčių. Dabartiniam 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui 
skirta 35,7 proc. ES biudžeto (apie 347 mlrd. EUR). Atsižvelgiant į tai, kad Europos Sąjunga 
patiria sunkiausią po ketvirtojo dešimtmečio krizės ekonomikos nuosmukį, šios lėšos teikia 
nemažų galimybių kurti darbo vietas ir investuoti – jomis remiami esami verslo subjektai, o 
potencialūs verslininkai skatinami pradėti naują verslą. Per praėjusius trejus metus apie 
27 proc. turimų lėšų, arba 93 mlrd. EUR, Europoje investuota į darbo vietų kūrimą ir 
ekonomikos augimą. 
ES daugiau nei keturis dešimtmečius plėtojo savo sanglaudos politikos priemones. 
Minėtuoju laikotarpiu nemažai dėmesio skirta lėšų panaudojimo veiksmingumo analizei ir 
reikiamiems pakeitimams nustatyti, patvirtinti ir įgyvendinti. Svarbiausia naujausios 
analizės išvada – šiuo 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu panaudojama mažai 
struktūrinių fondų lėšų. Šiuo požiūriu nurodyta keletas aspektų, pvz., administracinių 
pajėgumų arba bendrojo finansavimo trūkumas. Kas iki šiol neišnagrinėta – tai struktūrinių 
fondų lėšų prieinamumo pareiškėjams klausimas. Gana mažai informacijos surinkta vienu 
svarbiausių klausimų – kaip skatinti ir pritraukti galimus pareiškėjus finansavimui gauti.  
Šiuo klausimu F. Barcos 2009 m. parengtoje ataskaitoje1 atkreipiamas dėmesys, kad 
neįmanoma susidaryti nuoseklaus vaizdo apie Europos Sąjungos sanglaudos politikos 
veiksmingumą. Tyrimų ir ataskaitų apie sukurtą fizinę infrastruktūrą, paramą gavusius 
verslo subjektus ir netgi sukurtas darbo vietas yra nemažai. Tačiau dauguma šių tyrimų ir 
ataskaitų grindžiama kiekybinių sukurtos vertės ir paramos panaudojimo rodiklių vertinimu. 
Diskusijose kalbama tik apie duomenis, tiesiogiai susijusius su programos parengimu ir 
valdymu. Į jas retai įtraukiamos tikslinių grupių ir naudos gavėjų sąvokos.  
Iš duomenų matyti, kad kai kuriose valstybėse narėse finansavimo galimybėmis 
naudojamasi mažiau negu kitose. Tuo iš dalies būtų galima paaiškinti, kodėl daugelis 
Europos piliečių nežino Europos Sąjungos veiklos rezultatų arba juos vertina skeptiškai. Iš 
kai kurių duomenų galima spręsti, kad maždaug trečdalis piliečių žino apie Europos 
Sąjungos remiamus projektus, tačiau tik 10 proc. mano, kad tie projektai buvo naudingi 
jiems asmeniškai. 
Vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens administracinių paslaugų trūkumus lengva 
nustatyti ir jais, be abejonių, galima paaiškinti, kodėl kai kuriuose regionuose paramos lėšų 
panaudojama mažiau. Geriausiu atveju šie aspektai atskleidžia tik pusę padėties, kuri yra 
gerokai sudėtingesnė, vaizdo. Kita dalis, į kurią reikia atsakyti, – kodėl verslo subjektai, 
vietos agentūros, švietimo įstaigos, NVO ir kitos įstaigos kai kuriuose Europos Sąjungos 
regionuose labiau vengia prašyti Europos finansavimo?  
Tokiomis aplinkybėmis šiame tyrime pateikiama informatyvi įžvalga, su kokiomis 
menamomis ir tikromis kliūtimis susiduria pareiškėjai prašydami Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) finansavimo. Šio tyrimo išvadas reikėtų vertinti su viena svarbia išlyga.  

                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, už regioninę politiką atsakingos Komisijos narės Danutos Hübner prašymu 
parengta nepriklausoma ataskaita, Eurada, 2009 m. balandžio mėn. 
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Nėra patikimų statistinių duomenų arba faktų apie tuos subjektus, kurie arba prarado 
motyvaciją teikti paraišką, arba niekada nesusisiekė su vietos biuru ir neužpildė paraiškos 
formos, nesvarbu, dėl kokios priežasties. 

2. Tyrimo aprėptis 

Šiame tyrime siekiama nustatyti pagrindinius veiksnius, kuriuos galimi pareiškėjai, 
svarstydami galimybę prašyti struktūrinių fondų lėšų, laiko skatinančiais arba 
neskatinančiais. Viena iš temų – pernelyg apsunkinančios arba sudėtingos procedūros. 
Tyrime šis argumentas tiriamas analizuojant administravimo procedūrų problemas 
skirtingose sistemose. Ši analizė padės nustatyti, kur glūdi minėtos problemos (Europos, 
nacionaliniu ar regioniniu lygmeniu), ir siūlyti atitinkamus tikslinius sprendimus.  
Taip pat tyrime nagrinėjami įvairūs pareiškėjų profiliai, kad būtų galima nustatyti, kokios 
organizacijos ir įstaigos paprastai teikia paraiškas ir kas jas motyvuoja tai daryti, tada 
daroma išvada, kaip būtų galima pritraukti ir kitų pareiškėjų. Be to, tyrime preliminariai 
apžvelgiamas supaprastinimo procedūrų, pradėtų taikyti 2009 m. reaguojant į dabartinį 
nuosmukį, poveikis. 
Renkant informaciją ir rengiant tyrimo medžiagą dėmesys nuosekliai buvo skiriamas įvairių 
iniciatyvų ir valstybių narių geriausios patirties pavyzdžiams nustatyti. Tai, kas gerai tinka 
vienomis aplinkybėmis, gali būti taip pat gerai pritaikyta ir kitomis, tačiau ta pati praktika 
neturi būti perkeliama tiesiogiai. 
Informacija šiam tyrimui buvo renkama trimis pagrindiniais būdais. Pirmiausia buvo 
apžvelgta literatūra, tada išnagrinėti devynių skirtingų veiklos programų atvejai, trečias 
etapas – surengti pokalbiai telefonu arba internetu, o galiausiai pateiktas klausimynas. 
Išnagrinėti bendros Austrijos ir Slovakijos, Prancūzijos, Vokietijos, Graikijos, Italijos, 
Lenkijos, Slovakijos, Jungtinės Karalystės veiklos programų ir tarptautinės Pietryčių 
Europos programos atvejai. Surengta daugiau kaip penkiasdešimt pokalbių, o klausimynai 
plačiai išdalinti suinteresuotiesiems subjektams. Šaltiniais, atidžiai surinkta informacija ir 
pasverta analize grindžiamo tyrimo pabaigoje pateikiama konkrečių rekomendacijų vietos, 
regioninio, nacionalinio ir Europos lygmeniu imantis veiksmų. 

3. Tyrimo turinys 

Tyrimo 1 skyriuje pateikiamas įvadas į sanglaudos politiką ir struktūrinius fondus. 2 
skyriuje pristatoma taikyta metodika, apimanti literatūros apžvalgą, pasirinktus nagrinėti 
atvejus ir pokalbius. 3 skyriuje nagrinėjama, kas teikia paraiškas struktūrinių fondų lėšoms 
gauti, kas motyvuoja tai daryti ir kokia įgyjama patirtis. Jame trumpai aprašomas 
dabartinis 2007–2013 m. programavimo laikotarpis, jo programų rengimo ciklas ir 
programų ciklo skirtingų etapų aktualumas pareiškėjams . Be to, apibrėžiamos septynios 
pareiškėjų, kurie gali naudotis struktūrinių fondų parama, kategorijos. 
Šiek tiek stebėtina, kad pareiškėjų vaidmuo rengiant ir programuojant struktūrinius fondus 
Europos lygmeniu dar neišnagrinėtas. Kadangi struktūrinių fondų veikla ir lėšų skirstymas – 
bendra Europos Sąjungos ir valstybių narių pareiga, šios analizės nebuvimas kelia didelę 
problemą. Vienas iš pagrindinių bet kokios programos sėkmės veiksnių – nustatyti galimą 
jos tikslinę grupę ir šią skatinti.  
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Taigi tyrime nagrinėjamas pareiškėjų statusas struktūrinių fondų įgyvendinimo procese ir 
pateikiamas scheminis pristatymas apžvelgiant įvairius paraiškos teikimo proceso etapus, 
ypatingą dėmesį skiriant galimų pareiškėjų vaidmeniui ir galimybėms: 

 Informavimas – pirmasis etapas, per kurį galimi pareiškėjai informuojami, pagal 
kokias programas jie gali teikti paraiškas finansavimui gauti. Tam tikrais atvejais 
tikslinė tokio informavimo grupė gana aiški; tačiau taip yra ne visada. Šiuo požiūriu 
šiek tiek įtakos turi susidarytas įspūdis ir suvokimas – kai kurių kategorijų 
pareiškėjai mano, kad ES programos pernelyg biurokratiškos ir jiems 
nepasiekiamos. Dėl galimo prieštaravimo duomenų apsaugos teisės aktams ir 
taikomai praktikai šios srities informacijos surinkta nepakankamai. Su šiais 
apribojimais buvo susidurta ir renkant šiam tyrimui tam tikrą informaciją.  

 Antrajame etape galimi pareiškėjai nusprendžia pateikti paraišką. Svarbų 
vaidmenį atlieka informavimo ir pagalbos tarnybos, ne mažesnį – ir pareiškėjo 
gebėjimas parengti paraišką. Valstybinės įstaigos, universitetai ir didesni verslo 
subjektai turi geresnes galimybes parengti ir pateikti paraišką negu maži verslo 
subjektai, tuo labiau vienas asmuo verslininkas. Apie pareiškėjų gebėjimą parengti 
paraiškas yra labai mažai informacijos.  

 Trečiasis etapas apima atrankos procesą, o per ketvirtąjį suteikiamas pats 
finansavimas.  
Paskutiniai du etapai priklauso vien įgyvendinimo įstaigų (pvz., vadovaujančiųjų 
institucijų, tarpininkavimo įstaigų2) kompetencijai. Nuo jų veiklos nemažai priklauso 
ne tik finansavimo suteikimas – ji lemia ir tai, kaip galimi pareiškėjai vertina visą 
procesą. Jeigu atrankos procesas buvo palankus ir pakankamai skaidrus, o suteiktas 
finansavimas tinkamai ir greitai išmokamas, tikėtina, kad į kitą kvietimą teikti 
paraiškas atsilieps daugiau kandidatų. Drauge įmanomas ir priešingas poveikis. 

4 skyriuje pateikiama daug įvairių aspektų, susijusių su struktūrinių fondų lėšų 
prieinamumu pareiškėjams. Kadangi Europos mastu nėra sisteminių analitinių tyrimų, su 
kokiomis kliūtimis susiduria pareiškėjai, tiesiog neįmanoma pateikti tikslių duomenų, kaip 
pareiškėjai vertina 2000–2006 m. ar 2007–2013 m. programavimo laikotarpius. Atliktų 
tyrimų medžiagoje daugiausia dėmesio skiriama konkrečioms teminėms sritims, ypač 
veiklos programoms arba tam tikroms programos gyvavimo ciklo dalims, taip pat 
konkrečios valstybės narės patirčiai. 
Šiame tyrime kliūtys, su kuriomis susiduria pareiškėjai, skiriamos į keturias kategorijas: 
Europos lygmens, nacionalinio lygmens, programos valdymo lygmens ir veiklos 
lygmens veiksniai. 
Europos lygmeniu palaikomas Europos institucijų ir valstybių narių dialogas lemia 
struktūrinių fondų sistemą, reglamentavimą ir orientavimą. Valstybėse narėse, kuriose 
vietos ir regioninio lygmens subjektai aktyviai dalyvauja ir padeda formuoti Nacionalinį 
strateginių krypčių planą, galutiniams naudotojams rūpimi aspektai nustatomi lengviau. 
Informavimo veiklos reikalavimus taip pat galima suformuluoti taip, kad jie duotų kuo 
daugiau naudos. Pavyzdžiui, dabartiniu programavimo laikotarpiu (2007–2013 m.) 
vadovaujančiosios institucijos privalo parengti informavimo apie veiklos programą 
strategiją, į kurią turi būti įtraukti nuolatiniai visuomeniniai renginiai ir paskelbtas galutinių 
naudos gavėjų sąrašas, kuriame būtų nurodytos ir jiems suteiktų lėšų sumos. 

                                                 
2  Tarpininkavimo įstaiga – bet kuri įstaiga, veikianti vadovaujančiosios institucijos atsakomybe ir jos pavedimu 

atliekanti su veiklos programos valdymu susijusias pareigas. 
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Europos lygmeniu laipsniškai įgyvendintos procedūrų supaprastinimo priemonės, o jų 
įgyvendinimas savo ruožtu, reaguojant į nuosmukį, paspartintas. Skiriamos vienodo dydžio 
sumos ir vienkartinės išmokos, rodoma daugiau lankstumo bendrojo finansavimo 
klausimais valstybėms narėms leidžiant dar kartą panaudoti susigrąžintas sumas, 
sušvelnintos n+2 taisyklės, kuriose nurodoma, kaip greitai reikia išleisti patvirtintas lėšas. 
Nacionaliniu lygmeniu teikiamas nacionalinis bendrasis finansavimas ir veikia 
administravimo sistema, į kurią integruoti struktūriniai fondai. Administravimo sistemos – 
svarbus programos įgyvendinimo veiksnys, jos įvairiose valstybėse narėse labai skiriasi. 
Kiekviena valstybė narė turi savus politinius ir administracinius organus bei tradicijas. 
Lyginamosios analizės, kokį poveikį skirtingos sistemos turi struktūrinių fondų 
administravimo veiksmingumui siekiant finansavimą orientuoti į tinkamus pareiškėjus ir 
pritraukti jų, nėra atlikta. 
Dar nieko nenuveikta siekiant administravimą perkelti į regioninį lygmenį ir priartinti 
institucijas prie pareiškėjų. Kai kas linkęs teigti, kad dabartiniu etapu šis procesas gali būti 
laikomas sėkmingu tik iš dalies. Kai kuriose valstybėse narėse administravimą perkėlus į 
regioninį lygmenį atsirado tik dar vienas administracinis sluoksnis – kartu su anksčiau 
struktūrinius fondus administravusiomis ir valdžiusiomis nacionalinėmis įstaigomis, užuot 
jas pakeitusios, veikia ir naujos regioninės ar vietos įstaigos. Vietos ar regioninėms 
įstaigoms skyrus papildomas pareigas, kai kuriose valstybėse narėse pritrūko pajėgumų, 
ypač kvalifikuotų darbuotojų. 
Programos valdymo lygmuo apima išteklių paskirstymą ir programos valdymo 
pajėgumus. Čia irgi yra skirtumų ir jie priklauso nuo atitinkamos programos pobūdžio. 
Teminės programos paprastai tvirtinamos nacionaliniu lygmeniu; regioninės – regioniniu ar 
vietos lygmeniu. Daugiašalėms regioninėms programoms (apimančioms gretimus regionus 
arba tarptautinėms), įgyvendinamoms skirtingose valstybėse narėse, taikomi atskiri 
reikalavimai. 
Veiklos lygmuo yra programos ir projekto lygmens sąsaja, jis apima su projekto 
parengimu, tvirtinimu ir įgyvendinimu susijusią veiklą. Šiuo požiūriu turimų nacionalinių 
lėšų suma ir jų koordinavimo su Europos Sąjungos finansavimu arba integravimo į jį lygis 
gali būti itin svarbus veiksnys nustatant sąsajos tipą. Atsiradus finansų inžinerijos 
iniciatyvoms JEREMIE3 ir JESSICA4, visas veiklos finansavimo klausimas tapo dar 
sudėtingesnis (kartais ir painesnis). 
5 skyrius skirtas veiksniams, kurie pareiškėjams svarbūs veiklos lygmeniu. Jame 
daugiausia remiamasi informacija, surinkta iš atvejų tyrimų ir klausimynų, tačiau ne vien iš 
jų. Žinoma, verta pakartoti, kad informacija apima ir sėkmingai paraiškas finansavimui 
gauti pateikusias organizacijas ir verslo subjektus. 
Atlikti šių toliau nurodytų veiklos programų, kurios visos bendrai finansuojamos iš Europos 
regioninės plėtros fondo, atvejų tyrimai:  

 Langedoko-Rusijono veiklos programos (Prancūzija; Regionų konkurencingumas 
ir užimtumas (Regionų konkurencingumas ir užimtumas)); 

 Skaitmeninės konvergencijos veiklos programos (Graikija; Konvergencija 
(Konvergencijos programa));  

 Šiaurės vakarų Anglijos veiklos programos (Jungtinė Karalystė; Regionų 
konkurencingumas ir užimtumas); 

 Austrijos ir Slovakijos veiklos programos; Europos teritorinis bendradarbiavimas; 

                                                 
3  Jungtiniai Europos ištekliai labai mažoms, mažosioms ir vidutinėms įmonėms. 
4  Bendra Europos parama tvarioms investicijoms miestuose. 
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 Pietryčių Europos veiklos programos; Europos teritorinis bendradarbiavimas; 

 Šiaurės Reino-Vestfalijos (vok. NRW) veiklos programos (Vokietija; Regionų 
konkurencingumas ir užimtumas); 

 Didžiosios Lenkijos vaivadijos veiklos programos (Lenkija; Konvergencijos 
programa); 

 Pjemonto veiklos programos (Italija; Regionų konkurencingumas ir užimtumas); 

 Aplinkos veiklos programos (Slovakija; Konvergencijos programa, Europos 
regioninės plėtros fondas ir Sanglaudos fondas). 

Kalbant apie veiklos lygmenį, labai pageidautina arba netgi būtina nustatyti tinkamus 
arba bent jau panašius paraiškų teikimo procesus. Galimiems pareiškėjams, kurie kartais 
pripažįsta, kad jiems siūlomų galimybių įvairovė kelia painiavą, itin svarbios informavimo ir 
pagalbos paslaugos. Iš įgyvendintų atvejų matyti, kad teigiamų rezultatų buvo pasiekta, kai 
programos valdymo institucijos įrengdavo vieno langelio principu veikiančius centrus, 
kuriuose pareiškėjai galėdavo susipažinti su visomis siūlomomis galimybėmis. 
Gali prireikti išorės konsultantų paslaugų, ypač pareiškėjams, paraišką teikiantiems pirmą 
kartą, ir labai mažoms įmonėms, kuriose reikiamų žinių turinčių savų darbuotojų nėra arba 
jie labai užimti paties verslo organizavimu. Išorės paslaugas gali teikti agentūros, 
valstybinės įstaigos, pvz., prekybos rūmai, arba privatūs konsultantai. Pastaruoju atveju 
itin opus tampa techninės pagalbos ir pagalbos, reikalingos prieš rengiant projektą, 
prieinamumo klausimas. 
Kvietimų teikti paraiškas tipas, įskaitant išankstinei kvalifikacijai nustatyti naudojamą 
susidomėjimo pareiškimą, turi akivaizdų poveikį galimiems pareiškėjams. Po šio pirmojo 
paraiškų pritraukimo ir pagalbos jas rengiant etapo prasideda paraiškų vertinimo etapas. 
Šis vertinimo procesas kartais gali būti sudėtingas toms vadovaujančiosioms institucijoms ir 
tarpininkavimo įstaigoms, kurios galbūt negali greitai pasinaudoti reikiamų žinių turinčių 
specialistų paslaugomis. Didesnius projektus gali tekti vertinti daugeliui įvairių sričių 
ekspertų, o tada gali sumažėti vertinimo skaidrumas. 
Viena iš pareiškėjams nerimą keliančių problemų – daug paraiškų yra atmetama. Tai gali 
organizaciją atgrasyti nuo paraiškų teikimo ateityje, kiti galimi pareiškėjai, sužinoję apie 
šiuos atmetimo atvejus, irgi gali netekti motyvacijos, o šių veiksnių mastą sunku įvertinti. 
Galimiems naudos gavėjams pernelyg nerūpi, iš kokių šaltinių gali būti finansuojama jų 
veikla, dėl kurios teikiama paraiška. Atliekant šį tyrimą nustatyta, kad apie įvairias 
teikiamas paramos galimybes turima daug informacijos, o tai iš dalies gali būti 
vadovaujančiųjų institucijų ir tarpininkavimo įstaigų informavimo ir ryšių palaikymo veiklos 
rezultatas, taip pat galima paaiškinti ir tuo, kad kai kurie atvejų tyrimuose nagrinėti 
programos dalyviai yra naudotų ryšių palaikymo kanalų dalis. 
Tyrime dalyvavę subjektai nurodė septynias pareiškėjams kylančias kliūtis.  
Tai: 

 tinkamiausio finansavimo šaltinio parinkimas, 

 įvairių kvietimų teikti paraiškas (teikti projekto idėjas ar pasiūlymus) terminų 
laikymasis, 

 privalėjimas per paraiškos teikimo procedūrą perprasti gausybę dokumentų, ypač 
kai toli gražu ne visuose jų pateikiama koncentruota informacija, 

 įpareigojimas parengti daug įvairių dokumentų, 

 kartais būtinumas į kvietimus atsiliepti per gana trumpą laiką, 
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 poreikis rasti reikiamą lėšų sumą,  

 būtinumas laikytis naujausių taisyklių, kurios kartais keičiamos paties pasiūlymo 
teikimo laikotarpiu, o kartais reikia apsispręsti, ką daryti, kai konsultantų patarimai 
dėl reikalavimų ir reglamentavimo nesutampa. 

Be to, pareiškėjams nerimą kėlė trys finansiniai aspektai. Vienas iš jų – kaip surasti 
reikalaujamą lėšų sumą. Antrasis susijęs su išankstinio finansavimo sunkumais, o trečiasis 
– su lėšų išmokėjimo sparta, keliančia rūpestį daugeliui pareiškėjų. Šis nerimą keliantis 
aspektas tapo dar svarbesnis, kai daugelis valstybių narių, įgyvendindamos viešųjų išlaidų 
mažinimo priemones, sumažino nacionalinį programų finansavimą. 
Pareiškėjai, kurių paraiškos patenkinamos, patiria sunkumų, kai finansavimas jiems 
suteikiamas, o pirmoji mokėjimų dalis gana smarkiai vėluoja. Dauguma mano, kad įvairūs 
kontrolės ir auditavimo reikalavimai bei procedūros yra sudėtingi, atima daug laiko ir labai 
apsunkina veiklą.  
Ypatingų sunkumų kyla įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo programas, nes 
skiriasi įvairių valstybių narių, kuriose programa vykdoma, kultūros, kalbos ir 
administravimo reikalavimai. Atrodo, jog naudingiausia informacijos sklaidos ir pagalbos 
forma – asmeniškai pritaikytos konsultacijos ir asmeninės diskusijos. 

4. Pagrindinės išvados ir rekomendacijos 

Remiantis surinkta informacija, atvejų tyrimais, pokalbiais ir kitu atliktu darbu, šiame 
tyrime pateikiamos rekomendacijos, kaip gerinti struktūrinių fondų prieinamumą 
pareiškėjams, o ilgainiui – ir galimiems pareiškėjams. Šio tyrimo 6 skyriuje šešiomis 
pagrindinėmis antraštėmis išdėstytos konkrečios rekomendacijos, skirtos veiklai Europos, 
nacionaliniu ir veiklos lygmenimis:  
1.  Struktūrinių fondų įgyvendinimo parengimas nacionaliniu lygmeniu. 

2.  Nacionalinis bendrasis finansavimas. 

3.  Administracinės procedūros. 

4.  Veiklos lygmuo – informavimas, sklaida, projekto parengimas ir paraiškos teikimo 
procedūra. 

5.  Konkretūs naudos gavėjų profiliai ir veiksniai. 

6.  Supaprastinimo patirtis. 

Rekomendacijos įvairios – nuo būtinumo taikant informavimo ir ryšių palaikymo priemones 
apsvarstyti naudos gavėjų grupių poreikius iki pageidautinų finansų inžinerijos priemonių 
kaip alternatyvos ribotiems dotacijų ištekliams bei pageidautino nemokamos asmeninės 
pagalbos teikimo rengiant projekto paraišką. 

Daugelis rekomendacijų susijusios su nacionaliniu lygmeniu ir institucijomis bei įstaigomis, 
atsakingomis už konkrečių priemonių įgyvendinimą. Itin svarbu, kad įgyvendinimo 
sistemos, paraiškos teikimo procedūros būtų skaidresnės ir lankstesnės, taip pat svarbu, 
kaip parenkama pareiškėjų tikslinė grupė, kaip ji informuojama ir globojama per visą 
paraiškos teikimo procesą.  
To galima pasiekti Europos lygmeniu aiškiau apibrėžiant būtinumą struktūrinius fondus 
padaryti prieinamesnius platesnei pareiškėjų grupei. Įtraukiant atitinkamus partnerius į 
strateginio programos planų apibrėžimo procesą, tinkamomis ryšių palaikymo strategijomis 
atrenkant pareiškėjų grupę, tarpprograminiais mainais įgyvendinimo kanalams tobulinti 
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didinant pajėgumus (taip, kaip vykdant programą INTERACT5 ši veikla plėtojama Europos 
teritorinio bendradarbiavimo programoms įgyvendinti) ir laiku suteikiant pakankamą 
bendrąjį finansavimą (įskaitant bendrojo finansavimo dalies didinimą ir ne tokį griežtą 
tikrųjų sąnaudų principo taikymą). 
Nacionaliniu ir programų lygmeniu susiduriama su problema, kaip per kitą 
programavimo laikotarpį supaprastinti programų įgyvendinimą. Sudėtingų ir varginančių 
procedūrų, su kuriomis susiduria pareiškėjai, priežastys dažnai yra nepakankamai aiškus 
nacionalinių ir regioninių institucijų funkcijų pasidalijimas, iš to išplaukiantis poreikis du 
kartus (arba dažniau) stebėti ir kontroliuoti sprendimus bei gremėzdiškos procedūros. 
Norint to išvengti, nebūtina keisti Europos reglamentavimo nuostatų, tačiau būtina atlikti 
išsamią struktūrinių fondų biurokratinės kultūros analizę ir panaikinti taisykles, kuriomis 
ribojamas finansavimo prieinamumas labiausiai patyrusiems struktūrinių fondų projektų 
rengėjams. Į struktūrinių fondų sistemą nacionaliniu lygmeniu (perimant Nacionalinio 
strateginių krypčių plano funkcijas) ir per veiklos programas turi būti įtrauktas reikalavimas 
nustatyti kokybės standartus, kaip informavimo ir ryšių palaikymo priemonėmis sutelkti 
tikslinę pareiškėjų grupę, tinkamai ir skaidriai vykdyti paraiškos teikimo procedūras ir teikti 
pakankamą pagalbą ribotus pajėgumus turintiems pareiškėjams. Atskirą finansavimą reikia 
skirti pajėgumams didinti ir veiklos programas bei priemones administruojančių darbuotojų 
žinioms ir kompetencijai ugdyti, ypač tose valstybėse narėse, kurioms vis dar būdingi 
nemaži administracinių sistemų trūkumai (kai kurios ES-12 valstybės).  
Veiklos lygmeniu griežtai rekomenduojama sukurti tiksliai orientuotus informavimo 
kanalus; atrinkti tinkamas projektų rengimo sistemas; paraiškos teikimo procedūrose 
panaikinti painiavą keliančius ir pernelyg gausius dokumentų reikalavimus (kurie įvairioms 
finansavimo programoms labai skiriasi); po finansavimo suteikimo vykdomas procedūras 
nuosekliai suderinti su taikomomis prieš suteikiant finansavimą. Taip pat rekomenduojama 
skirti pakankamai laiko paraiškoms parengti, greitai priimti sprendimus dėl projektų 
paraiškų ir taikyti nuoseklias projekto trukmės taisykles. Dar vienas svarbus trūkumas – 
išankstinio finansavimo nebuvimas (nes tikrųjų sąnaudų principas iš programos lygmens 
perkeliamas naudos gavėjams). Todėl šiuo požiūriu, teikiant bendrąjį finansavimą, reikėtų 
geriau atsižvelgti į menkus išteklius turinčių pareiškėjų (NVO, MVĮ) poreikius.  
Pateikiama ir daugiau su šiuo lygmeniu susijusių rekomendacijų:  

 pageidautina, kad kaip ribotų dotacijų išteklių alternatyva būtų įgyvendintos 
finansų inžinerijos priemonės, 

 reikėtų apsvarstyti galimybę paraiškos teikimo etapu finansuoti pagalbą 
pareiškėjams, ypač MVĮ ir NVO, 

 pagrindinės kontrolinių apsilankymų ir auditų išvados turėtų būti paskleistos 
visiems programos partneriams, kad būtų mokomasi visuotiniau, 

 pageidautina, kad būtų teikiama nemokama asmeninė pagalba rengiant projekto 
paraišką, jeigu ši pagalba dar neteikiama. 

Rekomendacijos apima labai platų veiksmų, kurie būtų naudingi siekiant pagerinti 
struktūrinių fondų paramos prieinamumą galimiems pareiškėjams, spektrą. Be to, jose 
nurodomos sritys ir klausimai, kuriais vertėtų surinkti daugiau informacijos ir atlikti 
papildomą analizę. Tarp jų – prašymas panaikinti skirtingus, kartais prieštaringus 

                                                 
5  2007 m. gruodžio 4 d. Europos Komisija patvirtino Europos teritorinio bendradarbiavimo programą INTERACT 

2007-13, taikomą visai Europos Sąjungai, Norvegijai ir Šveicarijai. Šia programa siekiama skatinti gerą 
Bendrijos finansuojamų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų valdymą, o bendras jos 
biudžetas yra apie 40 mln. EUR. Bendrijos investicijos per Europos regioninės plėtros fondą (ERPF) siekia 
maždaug 34 mln. EUR (Regioninė politika – interneto svetainė Inforegio). 
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kvalifikacijos ir ataskaitų teikimo kriterijus, taikomus nacionalinio ir ES finansavimo 
srautams.  


