Italijos atsparumo ir atsigavimo planas (RRP) NEXT GENERATION ITALIA

Pagrindinės strategijos ašys:
1. Inovacijos ir skaitmeninimas (24 %);
2. Investicijos į tvarumą, žalioji ekonomika (38 %);
3. Socialinė sanglauda (>10 %).
Pagrindiniai tikslai:
•
•
•

Skatinti tvarų ir įtraukų ekonomikos atsigavimą po Covid-19 krizės;
Didinti ekonomikos augimo potencialą;
Spręsti struktūrines Italijos ekonomikos silpnybes (nedinamiška demografinė situacija;
pajamų, lyčių ir kartų nelygybė; teritorinė atskirtis; stichinės nelaimės; administracinių
resursų stygius Italijos viešajame sektoriuje; našumo augimas; švietimo sistemos spragos).

Pagrindiniai strategijos prioritetai:
•
•
•

Lyčių lygybė;
Jaunimo įtrauktis;
Pietų Italijos vystymasis ir regioninė sanglauda.

222,1 mlrd. EUR finansavimas:
•
•

191,5 mlrd. EUR – iš Europos atsigavimo ir atsparumo didinimo (RRF) fondo,
30,6 mlrd. EUR – iš nacionalinio fondo.

Instrumentai:
•
•

Nuoseklus reformų paketas;
Investicijų projektai, suskirstyti į 6 tikslines grupes:
1.
Skaitmeninimas, inovacijos, konkurencingumas, kultūra – 21,2 %:
• viešojo administravimo skaitmeninimas;
• paskatos skaitmeniniam perėjimui ir inovatyvių technologijų įgyvendinimas
privačiame sektoriuje;
• plačiajuostis ryšys;
• kosmoso ekonomika, žemės stebėjimo palydovų sistemos;
• turizmo ir kultūros atsigavimas, pasitelkiant skaitmeninius ir tvarius metodus.
2.
Žalioji revoliucija ir ekologinis perėjimas – 29,7 %:
• atsinaujinantys energijos šaltiniai (pvz., atsinaujinančios energijos patvirtinimo
procedūrų supaprastinimas, agrovoltinių sistemų, biometano gamybos skatinimas);
• elektros tinklo pajėgumų, patikimumo, saugumo ir lankstumo stiprinimas
(sumanusis elektros tinklas);
• paskatos didinti privačių ir viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumą;
• investicijos nuošliaužų ir potvynių rizikos mažinimui;
• investicijos į vandens infrastruktūrą;

•

3.
•
•
•
•
4.
•
•
•
•
•
•
5.
•
•
•
•
•
6.
•
•
•
•
•
•

vandenilio pramonė (vandenilio slėniai, H2 naudojimas sunkiai nykstančiose
pramonės šakose, H2 kelių ir geležinkelių transporte, degalų pildymo stotyse, H2
MTEP).
Infrastruktūra tvariam mobilumui – 13,4 %:
greitieji geležinkeliai;
Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS);
Regioninių geležinkelių modernizavimas ir plėtra;
Pažangios saugių kelių stebėjimo sistemos.
Mokslas ir tyrimai – 14,4 %:
lopšelių-darželių ir ikimokyklinių įstaigų bei ankstyvojo vaikų ugdymo ir
priežiūros paslaugos;
mokykla 4.0: novatoriškos mokyklos;
profesinio mokymo sistemos plėtra;
papildomi ištekliai doktorantūros programoms;
mokytojų rengimas ir kvalifikacijos kėlimas;
MTEP stiprinimas, įtraukiant dalyvavimą Europos klasterių bendradarbiavimo
platformos veikloje ir Horizon Europe.
Įtrauktis ir sanglauda – 12,7 %:
aktyvi darbo rinkos politika;
užimtumo centrai;
moterų verslumas;
socialinių paslaugų stiprinimas ir parama neįgaliesiems;
miestų atnaujinimo planai.
Sveikatos priežiūra – 8,6 %:
artumas, teritorinė ir pirminė priežiūra (bendruomenės namai ir ligoninės);
priežiūra namuose ir telemedicina;
skaitmeninė sveikatos įrašų sistema;
technologinis ir seisminis įrangos ir infrastruktūros atnaujinimas;
mokymo programos medicinos ir vadybos personalui;
parama biomedicinos tyrimams.

Lygiagrečiai su atsigavimo plane numatytais instrumentais Italijos Vyriausybės vykdomos
pertvarkos, skatinimo priemonės:
▪
▪
▪
▪
▪

Teisingumo sistemos reforma;
Mokesčių reforma;
Darbo rinkos vystymas;
Konkurencijos skatinimas, skaitmenizuojant paslaugas;
Kitos sektorinės reformos.

40 % RRP lėšų numatyta skirti Pietų Italijai (82 mlrd. EUR iš 206 mlrd. EUR, kurie gali būti
skirstomi pagal geografinius kriterijus). Tikimąsi, kad šio regiono vystymas turės teigiamą poveikį
ir visos šalies mastu. Prognozuojama, kad 2026 m., sėkmingai įgyvendinus RRP, Pietų Italijos
BVP pasieks 23,4 % Italijos BVP (2019 m. buvo 22 %), šalies BVP augimas - 3,6 %.

