2014–2020 M. ES SANGLAUDOS POLITIKA
Investicijų nukreipimas, siekiant įgyvendinti
pagrindinius augimo prioritetus

Naujojoje sanglaudos politikoje numatyta, kad regionai ir valstybės narės turi nukreipti ES
investicijas į keturias pagrindines ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo sritis:
•
•
•
•

Mokslinius tyrimus ir inovacijas
Informacijos ir ryšių technologijas (IRT)
Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) konkurencingumo didinimą
Perėjimo prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos rėmimą

Prioritetas: gerinti prieigą prie informacijos ir ryšių technologijų (IRT),
galimybę jomis naudotos bei jų kokybę
Kodėl reikia investuoti į IRT?
• Interneto technologijomis besinaudojančių įmonių pajamos auga sparčiau ir jos sukuria daugiau darbo vietų
nei jomis nesinaudojantys konkurentai.
• Efektyviai naudojantis IRT padidėja darbo vietos produktyvumas ir įmonės konkurencingumas.
• Prieigos prie kokybiškų IRT pagerinimas (ypač atokiose vietovėse) gali turėti teigiamos įtakos žmonių
gyvenimo kokybei, nes palengvinama prieiga prie tokių paslaugų kaip e. sveikatos priemonės.

Kaip sanglaudos politika rėmė IRT 2007–2013 m.?
Remiantis gautais valstybių narių duomenimis:
• į IRT buvo investuota apie 14,6 milijardų eurų iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF);
• dėl sanglaudos politikos investicijų virš 4,7 milijono daugiau ES piliečių dabar turi prieigą prie
plačiajuosčio ryšio ir tai prisideda prie ES skaitmeninės darbotvarkės (vienos iš septynių pavyzdinių
strategijos „Europa 2020“ iniciatyvų) realizavimo;
• Europos socialinis fondas įgalino žmones geriau išnaudoti IRT teikiamas galimybes, efektyviai atitaikyti
žmonių įgūdžius pagal darbuotojų poreikius ir užtikrinti, kad vyresnio amžiaus darbuotojai turėtų
reikiamus IRT įgūdžius.

Regioninės
ir miestų
politikos

2014–2020 m. sanglaudos politika toliau rems ES IRT tikslus pasitelkusi šias priemones:
• investavimą į IRT infrastruktūrą visuose regionuose, ypač atokiose ir kaimo vietovėse bei mažiau
išvystytuose ES regionuose;
• gerinant prieigą prie sparčiojo plačiajuosčio ryšio (ypač prie vadinamųjų naujos kartos tinklų), kad įmonės
dirbtų produktyviau ir atokiuose regionuose gyvenantys žmonės galėtų dirbti iš namų arba naudotis
e. sveikatos sprendimais;
• investuojant į IRT priemonių, tokių kaip mokslinių tyrimų ir inovacijų e. infrastruktūros, debesijos
kompiuterija, informacijos apsauga ir saugumas internete, kūrimą ir modernizavimą;
• tęsiant perėjimo prie novatoriškų IRT naudojimo būdų, skirtų įmonėms, piliečiams ir viešojo administravimo
institucijoms, tokių kaip elektroninis sveikatos paslaugų teikimas (e. sveikata), viešojo sektoriaus procedūros
(e. valdžia), MVĮ (e. mokymasis, e. verslas ir kt.), procesą, koordinuojant efektyvų išteklių naudojimą miesto
teritorijose (pažangieji miestai) ir saugant kultūrinį paveldą taikant skaitmeninimą;
• stiprinant skaitmeninį raštingumą, e. mokymąsi, e. įtrauktį, e. įgūdžius ir susijusius verslumo įgūdžius.

Naujas strateginis požiūris
• Remiantis reformuota sanglaudos politika, nacionalinių ir regioninių institucijų bus reikalaujama parengti
skaitmeninio augimo strategijas kaip jų platesnių mokslinių tyrimų ir inovacijų strategijų dalį, kad jos galėtų
gauti IRT produktų ir paslaugų finansavimą.
• Visos valstybės narės, planuojančios naudotis sanglaudos politikos fondais, kad gautų plačiajuosčiam ryšiui
skirtų investicijų, taip pat turės parengti naujos kartos tinklo planą, kuriame būtų nurodytos sritys, kuriose
reikalinga viešoji intervencija, kad būtų suteikta prieiga prie plačiajuosčio ryšio.
• Didelė dalis MVĮ paramos iš ERPF bus skirta naujai įsteigtoms įmonėms ir naujiems verslo modeliams,
veikiantiems IRT sektoriuje.

