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II PRIEDAS
Sritys, kuriose gali būti vykdomos finansavimo ir investavimo operacijas
Finansavimo ir investavimo operacijos ne pagal strateginių Europos investicijų, o kitas linijas
gali būti vykdomos vienoje ar keliose iš toliau nurodytų sričių.
Finansavimo ir investavimo operacijos pagal strateginių Europos investicijų liniją gali būti
vykdomos 7 straipsnio 1 dalies e punkte nustatytose srityse. Jos visų pirma gali būti susijusios
su bendriems Europos interesams svarbiais projektais.
1.

2.

Energetikos sektoriaus vystymas pagal energetikos sąjungos prioritetus, įskaitant
energijos tiekimo saugumą, perėjimą prie švarios energijos ir įsipareigojimus,
prisiimtus pagal Darnaus vystymosi darbotvarkę iki 2030 m. ir Paryžiaus susitarimą
dėl klimato kaitos, visų pirma:
a)

švarių ir tvarių atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir saugių bei tvarių kitų
netaršių ir mažataršių energijos išteklių ir sprendimų gamybos, tiekimo ar
naudojimo masto didinimas;

b)

energijos vartojimo efektyvumo didinimas ir energijos taupymas (daugiausia
dėmesio skiriant paklausos mažinimui paklausos valdymo ir pastatų
renovacijos priemonėmis);

c)

tvarios energetikos infrastruktūros (visų pirma, bet ne tik, perdavimo ir
paskirstymo lygmens, kaupimo technologijų, valstybių narių elektros tinklų
sujungimo ir pažangiųjų tinklų) vystymas, pažanginimas ir modernizavimas;

d)

novatoriškų netaršių ir mažataršių šilumos tiekimo sistemų kūrimas ir bendra
elektros energijos ir šilumos gamyba;

e)

tvarių sintetinių degalų, gaunamų iš atsinaujinančiųjų arba neutralaus anglies
dioksido poveikio šaltinių ir iš kitų saugių ir tvarių netaršių ir mažataršių
šaltinių, taip pat biodegalų, biomasės ir alternatyviųjų degalų, įskaitant visų
rūšių transportui skirtus degalus, gamyba ir tiekimas vadovaujantis Europos
Parlamento ir Tarybos direktyvos 2018/20011 tikslais;

f)

per pramoninius procesus susidarančio anglies dioksido surinkimo ir saugojimo
infrastruktūra, bioenergijos gamyklos ir gamybos įrenginiai, padedantys
vykdyti energetikos pertvarką.

Tvarios ir saugios transporto infrastruktūros ir judumo sprendimų, įrangos ir
novatoriškų technologijų vystymas atsižvelgiant į Sąjungos transporto srities
prioritetus ir įsipareigojimus, prisiimtus pagal Paryžiaus susitarimą dėl klimato
kaitos, visų pirma:
a)
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projektai, padedantys vystyti transeuropinio transporto tinklo (TEN-T)
infrastruktūrą, įskaitant projektus, susijusius su infrastruktūros technine
priežiūra ir sauga, TEN-T miestų transporto mazgais, jūrų ir vidaus vandenų
uostais, oro uostais, daugiarūšio transporto terminalais ir tokių terminalų

2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti
atsinaujinančiųjų išteklių energiją (OL L 328, 2018 12 21, p. 82).
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prijungimu prie TEN-T tinklų, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos
reglamente (ES) Nr. 1315/20132 nurodytomis telematikos priemonėmis;
b)

TEN-T infrastruktūros projektai, kuriais siekiama sudaryti sąlygas naudoti bent
dviejų skirtingų rūšių transporto priemones, visų pirma projektai, susiję su
krovinių vežimo daugiarūšiu transportu terminalais ir daugiarūšio keleivinio
transporto mazgais;

c)

į mažataršes miesto transporto priemones orientuoti pažangaus ir tvaraus
judumo mieste projektai, įskaitant projektus, susijusius su vidaus vandenų kelių
ir novatoriškais judumo sprendimais, nediskriminaciniu prieinamumu, oro
taršos ir triukšmo mažinimu, energijos suvartojimu, pažangiųjų miestų tinklais,
technine priežiūra, saugumo didinimu ir susidūrimų, be kita ko, su
dviratininkais ir pėsčiaisiais, skaičiaus mažinimu;

d)

transporto sektoriaus kilnojamojo turto atnaujinimo ir modernizavimo rėmimas
siekiant diegti mažataršio ir netaršaus judumo sprendimus, įskaitant
alternatyviųjų degalų naudojimą visų rūšių transporto priemonėse;

e)

geležinkelių infrastruktūros ir kiti geležinkelių projektai, vidaus vandenų
infrastruktūros, visuomeninio transporto projektai, taip pat jūrų uostų ir jūrų
greitkelių projektai;

f)

visų rūšių transporto priemonėms skirta alternatyviųjų degalų infrastruktūra,
įskaitant įkrovimo elektros energija infrastruktūrą;

g)

kiti pažangaus ir tvaraus judumo projektai, susiję su:

h)

3.
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i)

kelių eismo saugumu;

ii)

prieinamumu;

iii)

išmetamųjų teršalų kiekio mažinimu;

iv)

naujų transporto technologijų bei paslaugų, pavyzdžiui, paslaugų,
susijusių su susietuoju ir autonominiu transportu arba integruotuoju
bilietų pardavimu, kūrimas ir diegimas;

projektai, kuriais siekiama prižiūrėti arba atnaujinti esamą transporto
infrastruktūrą, įskaitant TEN-T tinklui priklausančius greitkelius, prireikus
modernizuoti, išlaikyti arba pagerinti kelių eismo saugumo priemones, plėtoti
intelektinių transporto sistemų (ITS) paslaugas arba užtikrinti infrastruktūros
vientisumą ir standartus, įrengti saugias stovėjimo aikšteles ir infrastruktūrą,
taip pat įkrovimo ir papildymo alternatyviaisiais degalais punktus.

Aplinka ir ištekliai, visų pirma veikla, susijusi su:
a)

vandens, įskaitant geriamąjį vandenį, tiekimu ir sanitarija, vandentiekio tinklo
efektyvumu, nuotėkių mažinimu, nuotekų surinkimo ir valymo infrastruktūra,
pakrančių infrastruktūra ir kita su vandeniu susijusia žaliąja infrastruktūra;

b)

atliekų tvarkymo infrastruktūra;

c)

aplinkos išteklių valdymo ir tvarių technologijų projektais ir iniciatyvomis;

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1315/2013 dėl Sąjungos
transeuropinio transporto tinklo plėtros gairių, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 661/2010/ES (OL
L 348, 2013 12 20, p. 1).
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ekosistemų ir ekosisteminių paslaugų stiprinimu ir atkūrimu, be kita ko, gamtos
ir biologinės įvairovės puoselėjimu įgyvendinant žaliosios ir mėlynosios
infrastruktūros projektus;

e)

tvaria miestų, kaimo vietovių ir pakrančių plėtra;

f)

kovos su klimato kaita veiksmais, prisitaikymu prie klimato kaitos ir jos
švelninimu, įskaitant su gamtiniais pavojais susijusios nelaimių rizikos
mažinimą;

g)

projektais ir iniciatyvomis, kuriais įgyvendinama žiedinė ekonomika, t. y. į
produktų gamybos ir gyvavimo ciklą integruojami išteklių naudojimo
efektyvumo aspektai, be kita ko, užtikrinamas tvarus pirminių ir antrinių
žaliavų tiekimas;

h)

energijai imlių pramonės sektorių priklausomybės nuo iškastinio kuro
mažinimu ir siekiu iš esmės sumažinti tuose sektoriuose išmetamų teršalų
kiekį, įskaitant novatoriškų mažataršių technologijų parodomąją veiklą ir
diegimą;

i)

energijos gamybos ir paskirstymo grandinės priklausomybės nuo iškastinio
kuro mažinimu, laipsniškai atsisakant anglies ir naftos naudojimo;

j)

projektais, kuriais skatinama kurti tvarų kultūros paveldą.

4.

Skaitmeninio ryšio infrastruktūros vystymas, visų pirma įgyvendinant projektus,
padedančius diegti itin didelio pralaidumo skaitmeninius tinklus, užtikrinti 5G
junglumą arba gerinti skaitmeninį ryšį ir jo prieigą, visų pirma kaimo vietovėse ir
periferiniuose regionuose.

5.

Moksliniai tyrimai, plėtra ir inovacijos, visų pirma:

6.
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d)

a)

mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai, kuriais prisidedama prie „Europos
horizonto“ tikslų, įskaitant mokslinių tyrimų infrastruktūros ir paramos
akademinei bendruomenei projektus;

b)

verslo projektai, įskaitant mokymo projektus ir projektus, kuriais skatinama
kurti klasterius ir verslo tinklus;

c)

parodomieji projektai ir programos, taip pat susijusios infrastruktūros,
technologijų ir procesų diegimas;

d)

bendradarbiavimu grindžiami mokslinių tyrimų ir inovacijų projektai, kuriuose
dalyvauja akademinės įstaigos, mokslinių tyrimų ir inovacijų organizacijos,
pramonės subjektai, viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės ir pilietinės
visuomenės organizacijos;

e)

žinių ir technologijų perdavimas;

f)

bazinių didelio poveikio technologijų ir jų taikymo pramonėje moksliniai
tyrimai, įskaitant naujų ir pažangiųjų medžiagų mokslinius tyrimus;

g)

nauji veiksmingi ir prieinami sveikatos priežiūros produktai, įskaitant vaistus,
medicinos priemones, diagnostiką ir pažangiosios terapijos vaistus, naujas
antimikrobines medžiagas ir novatorišką kūrimo procesą neatliekant bandymų
su gyvūnais.

Skaitmeninių technologijų ir paslaugų, ypač tokių, kurios padeda siekti Skaitmeninės
Europos programos tikslų, kūrimas, diegimas ir plėtra, visų pirma šiose srityse:
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7.

a)

dirbtinio intelekto;

b)

kvantinių technologijų;

c)

kibernetinio saugumo ir tinklų apsaugos infrastruktūros;

d)

daiktų interneto;

e)

blokų grandinės ir kitų paskirstytojo registro technologijų;

f)

aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių;

g)

robotikos ir automatizavimo;

h)

fotonikos;

i)

kitų pažangiųjų skaitmeninių technologijų ir paslaugų, padedančių skaitmeninti
Sąjungos pramonę ir integruoti skaitmenines technologijas, paslaugas ir
įgūdžius į Sąjungos transporto sektorių.

Finansinė parama subjektams, kuriuose dirba iki 499 darbuotojų, daugiausia dėmesio
skiriant MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, visų pirma:
a)

suteikiant apyvartinio kapitalo ir atliekant investicijas;

b)

nuo parengiamojo iki plėtros etapo teikiant rizikos finansavimą, siekiant
užtikrinti technologinį pirmavimą novatoriškuose ir tvariuose sektoriuose, be
kita ko, labiau juos skaitmeninant ir didinant jų inovacinį pajėgumą, taip pat
užtikrinti jų konkurencingumą pasaulyje;

c)

teikiant finansavimą, padedantį darbuotojams įsigyti verslą arba dalyvauti jį
valdant.

8.

Kultūros ir kūrybos sektoriai, kultūros paveldas, žiniasklaida, audiovizualinis
sektorius, žurnalistika ir spauda, visų pirma, bet ne tik, naujų technologijų kūrimas,
skaitmeninių technologijų naudojimas ir technologinis intelektinės nuosavybės teisių
valdymas.

9.

Turizmas.

10.

Pramoninių objektų (įskaitant užterštus objektus) atkūrimas ir restauravimas siekiant
juos tvariai naudoti.

11.

Darnus žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė, akvakultūra ir kiti platesnės tvarios
bioekonomikos elementai.

12.

Socialinės investicijos, įskaitant tas, kuriomis prisidedama prie Europos socialinių
teisių ramsčio įgyvendinimo, visų pirma investicijos, susijusios su:
a)

mikrofinansavimu, etiškų, socialinių iniciatyvų finansavimu ir socialine
ekonomika;

b)

įgūdžių paklausa ir pasiūla;

c)

švietimu, mokymu ir susijusiomis paslaugomis, be kita ko, skirtais
suaugusiesiems;

d)

socialine infrastruktūra, visų pirma:
i)
visiems prieinamu įtraukiu švietimu ir mokymu, įskaitant ikimokyklinį
ugdymą ir priežiūrą, ir su tuo susijusia švietimo infrastruktūra ir priemonėmis,
alternatyvia vaikų priežiūra, besimokančiųjų apgyvendinimu ir skaitmenine
įranga;

LT
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ii)

įperkamu socialiniu būstu3;

iii)
sveikatos ir ilgalaike priežiūra, įskaitant klinikas, ligonines, pirminę
sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir bendruomeninę globą;

13.

14.

15.
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e)

socialinėmis inovacijomis, įskaitant novatoriškus socialinius sprendimus ir
programas, kuriais siekiama didinti socialinį poveikį ir propaguoti socialinius
rezultatus 12 punkte nurodytose srityse;

f)

socialinį tikslą turinčia kultūrine veikla;

g)

priemonėmis, kuriomis skatinama užtikrinti lyčių lygybę;

h)

pažeidžiamų žmonių, įskaitant trečiųjų šalių piliečius, integracija;

i)

novatoriškais sveikatos priežiūros sprendimais, įskaitant e. sveikatą, sveikatos
paslaugas ir naujus priežiūros modelius;

j)

neįgaliųjų įtrauktimi ir prieinamumu neįgaliesiems.

Gynybos pramonės vystymas siekiant padėti stiprinti Sąjungos strateginį
savarankiškumą, visų pirma teikiant paramą:
a)

Sąjungos gynybos pramonės tiekimo grandinei, ypač finansinę paramą MVĮ ir
vidutinės kapitalizacijos įmonėms;

b)

bendrovėms, dalyvaujančioms gynybos sektoriaus perversminių inovacijų
projektuose, ir su tuo glaudžiai susijusioms dvejopo naudojimo
technologijoms;

c)

gynybos sektoriaus tiekimo grandinei, kai dalyvaujama bendradarbiavimu
grindžiamuose gynybos srities mokslinių tyrimų ir plėtros projektuose,
įskaitant tuos, kuriems teikiama Europos gynybos fondo parama;

d)

gynybos srities mokslinių tyrimų ir mokymo infrastruktūrai.

Kosmosas, visų pirma kosmoso sektoriaus vystymas pagal Kosmoso strategijos
tikslus siekiant:
a)

užtikrinti kuo didesnę naudą Sąjungos visuomenei ir ekonomikai;

b)

didinti kosminių sistemų ir technologijų konkurencingumą, visų pirma
sprendžiant tiekimo grandinių pažeidžiamumo problemas;

c)

remti kosmoso sektoriaus verslumo iniciatyvas, be kita ko, galutinės grandies
sektoriaus vystymą;

d)

stiprinti Sąjungos savarankiškumą, kad ji turėtų saugią ir patikimą prieigą prie
kosmoso, įskaitant dvejopo naudojimo aspektus.

Jūros ir vandenynai, t. y. mėlynosios ekonomikos srities projektų ir iniciatyvų
vykdymas, ir Tvaraus mėlynosios ekonomikos finansavimo principai, visų pirma jūrų
verslininkystė ir pramonė, atsinaujinančioji jūrų energija ir žiedinė ekonomika.

Įperkamas socialinis būstas yra būstas, skirtas palankių sąlygų neturintiems arba socialiai
pažeidžiamiems asmenims, kurie dėl lėšų stygiaus gyvena labai prastomis būsto sąlygomis arba negali
įsigyti būsto rinkos sąlygomis.
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