
 
 

 
 

ŽINIARAŠTIS 
ES išorin÷s paramos programos: galimyb÷s 

mažoms ir vidutin÷ms įmon÷ms 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“EuropeAid” yra Europos komisijos 
finansin÷s paramos programa, kurios 
tikslas - įgyvendinti įvairias išorin÷s 
paramos programas už Europos Sąjungos 
ribų.  

Programa suteikia galimybę dirbti su 
kaimynin÷mis šalimis (Rusija, Afrikos, 
Karibų ir Ramiojo vandenyno regionais, 
Lotynų Amerika ir Azija) ir skatina gerus 
valdymo būdus, žmogiškųjų išteklių ir 
socialinę raidą, saugumą ir migraciją, saugių 
išteklių naudojimą ir kt.  

Yra skiriamos trys didel÷s programų 
grup÷s, kuriose gali dalyvauti įmon÷s ir 
organizacijos iš ES. ir trečiųjų šalių. 
Pagrindinis reikalavimas - būtų sudaryti 
konsorciumus, kurių partneriai yra iš 
skirtingų šalių. Minimalus reikalavimas – 2 
dalyvaujantys partneriai, bet gali būti ir 
daugiau.  

 
I programų grup÷ 

 
IPA – Instrument for Pre-accession 

Assistance. 
 
Programa skirta bendradarbiavimui su 

ES šalimis - nar÷mis stiprinti šiose 
srityse: institucijų pl÷tra, tarptautinis 
bendradarbiavimas, regionų vystymas,  
 

žmogiškieji ištekliai, žem÷s ūkis. 
Tinkamos šalys - partner÷s: 
4 oficialios kandidat÷s: Kroatija, 

Turkija, Islandija, Makedonija.  
5 potencialios kandidat÷s: Albanija, 

Bosnija ir Hercogovina, Kosovas, 
Juodkalnija, Serbija.  

Visos min÷tos šalys gali gauti 
finansavimą institucijų stiprinimo 
(parama politinei ir ekonominei reformai, 
pasirengimas narystei) ir tarptautinio 
bendradarbiavimo (partneryst÷s 
programos su kaimynin÷mis šalimis 
nar÷mis) programoms.  

Paramą regionų vystymui, žmogiškųjų 
išteklių, žem÷s ūkio programoms 
finansuoti, gali gauti tik oficialios šalys - 
kandidat÷s. Geografin÷ kaimynyst÷ – 
vienas svarbiausių kriterijų.  

 
II programų grup÷ 

 
ENPI – European Neihgbourhood 

and Partnership Instrument 
 

Ši programa turi politinį pagrindą: 
ES siekia tur÷ti geresnius santykius su 
kaimynin÷mis šalimis, tačiau kaip ES 
narių jų nemato. Programos tikslai: 
ryšių, paremtų demokratijos principais  

 stiprinimas, žmogaus teis÷s, įstatymų 
laikymasis, efektyvus valdymas, rinkos 
ekonomika ir nuoseklus vystymasis. 

Tinkamos šalys - partner÷s:  

Šioje programų grup÷je išskiriamos 
penkios tematin÷s programos: 
Aplinkosauga ir natūralūs ištekliai (kurių 
tarpe yra ir energetika); 



Pietuose: Alžyras, Egiptas, Izraelis, 
Jordanija, Libanas, Libija, Marokas, 
Palestinos teritorija, Sirija, Tunisas.  

Rytuose: Arm÷nija, Azerbaidžanas, 
Baltarusija, Gruzija, Moldova, Rusija, 
Ukraina.  

Didžiausia finansavimo dalis tenka 
Marokui, Egiptui ir Tunisui bei Ukrainai ir 
Moldovai.  

 
III programų grup÷ 

 
DCI – Instrument for Development 

Cooperation (DCI) 
 

Programos tikslai: skurdo mažinimas, 
demokratijos, žmogaus teisių, efektyvaus 
valdymo bei įstatymų laikymosi skatinimas.  

 

1. Investavimas į žmones; 
2. Nevyriausybin÷s organizacijos ir 

valdžios atstovai; 
3. Maisto saugumas; 
4. Migracija ir prieglobstis.  
Tinkamos šalys - partner÷s:  
Azija: Afganistanas, Bangladešas, 

Butanas, Kambodža, Kinija, Indija, 
Indonezija, Šiaur÷s Kor÷ja, Laosas, 
Malaizija, Maldyvai, Mongolija, 
Mianmaras, Nepalas, Pakistanas, Filipinai, 
Šri lanka, Tailandas, Vietnamas.  

Centrin÷ Azija (5 šalys): Kazachstanas 
(2007 – 2010 m. skirta 44 mln. EUR), 
Kirgistanas, Tadžikistanas, 
Turkm÷nistanas ir Uzbekistanas. 
Centrin÷je Azijoje remiami energetikos, 
švietimo ir įstatymų laikymosi skatinimo 
projektai.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

GALIMYBöS MVĮ? 
 
 

 
 



Mažos ir vidutin÷s įmon÷s (MVĮ) gali dalyvauti programose tapdamos 
konsorciumo partner÷mis arba steb÷damos jau vykdomus projektus. MVĮ paramos 
programos naudingos, nes:   

1. Įmon÷s gali dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, siūlant gaminius ir 
paslaugas. Kadangi šių paramos programų biudžetai dideli - dalyvaujant 
viešuosiuose pirkimuose galima parduoti savo produkciją bei paslaugas.  

2. Įmon÷s gali dalyvauti teikiant paraišką kaip konsorciumo partner÷s. 
Gaunant finansavimą negalima gauti pelno, tačiau įmon÷ gali įsigyti reikiamą 
turtą viešųjų pirkimų būdu.  

 
„EuropeAid“ programos viešųjų pirkimų paieškos sistema: 

http://ec.europa.eu/europeaid/work/funding/index_en.htm.  
 

 

Išsamesn÷ informacija susijusi su programomis ir kvietimai internete: 

Paramos programų „EuropeAid“ tinklapis http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm; 
IPA programos (šalių kandidačių) informacija 
 

http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-
work/financial-assistance/index_en.htm; 

EuropeAid programos kvietimai teikti paraiškas ir 
pranešimai apie viešuosius pirkimus 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-
services/index.cfm?ADSSChck=1279606818522&
do=publi.welcome 

Informacija apie sutarčių pasirašymo eigą http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/impl
ementation/practical_guide/index_en.htm 

Europos Komisijos Generalinio direktorato išoriniai 
santykiai 
 

http://ec.europa.eu/policies/external_relations_forei
gn_affairs_en.htm. 

 


