EUROPOS TERITORINIO
BENDRADARBIAVIMO TIKSLO
PROGRAMOS

Gediminas Česonis
VRM Regionin÷s politikos departamento
Regionin÷s politikos strateginio koordinavimo
skyriaus ved÷jas

• Sanglaudos politika skatina įvairių ES valstybių narių ir kitų šalių regionus bei
miestus bendradarbiauti ir mokytis vieni iš kitų įgyvendinant bendras programas,
projektus ir kuriant tinklus.
• Teritorinis bendradarbiavimas yra Europos Sąjungos sanglaudos politikos dalis nuo
1990 metų
• Iš Europos regionin÷s pl÷tros fondo finansuojamos Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslą atitinkančios bendradarbiavimo per sieną, tarpvalstybin÷s ir
tarpregionin÷s bendradarbiavimo programos. Šiam tikslui skirtas 8,7 mlrd. EUR
biudžetas, t. y. 2,5 % visų 2007–2013 m. asignavimų sanglaudos politikai.

EUROPOS TERITORINIS BENDRADARBIAVIMAS

1990-2006 METAI
Europos Bendrijų
iniciatyva INTERREG
1990-1996 m. INTERREG I
1994-1999 m. INTERREG II
2000-2006 m. INTERREG III

IKI 2006 METŲ
TACIS CBC programa
(parama teikiama ne ES šalims
nar÷ms/kandidat÷ms)
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Bendradarbiavimas su ES
kaimynin÷mis valstyb÷mis

NUO 2007 METŲ
Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslas
(ERPF l÷šos)

NUO 2007 METŲ
Europos kaimynyst÷s ir
partneryst÷s priemon÷
(ERPF ir EKPP l÷šos)

EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO
TIKSLAS
Teisinis reglamentavimas
L÷šos (dalis, proc., nuo sanglaudos
politikai skirtų l÷šų)
Programų tipai

Programavimas (derinimas su kitomis
ES paramos programomis)
Programų rengimas

2007-2013 metai

2014-2020 metai

ERPF reglamentas

Atskiras reglamentas

8,7 mlrd. Eurų (2,5 proc.)

11,7 mlrd.Eurų (3,1proc.)

1. Bendradarbiavimas per
sieną
2. Tarpvalstybinis
bendradarbiavimas
3. Tarpregioninis
bendradarbiavimas

1. Bendradarbiavimas per
sieną
2. Tarpvalstybinis
bendradarbiavimas
3. Tarpregioninis
bendradarbiavimas

Atskyrimas ir papildomumas

Integravimas strateginiu lygiu

Kartu su kitomis atitinkamose
programose dalyvaujančiomis
valstyb÷mis

Kartu su kitomis atitinkamose
programose dalyvaujančiomis
valstyb÷mis

INVESTAVIMO PRIORITETAI 2014-2020 M.
•ERPF remia dalijimąsi žmogiškaisiais ištekliais, įranga ir infrastruktūra tarpvalstybiniu
mastu pagal įvairius investavimo prioritetus ir toliau nurodytus prioritetus, atitinkančius
teminius tikslus:
•Bendradarbiavimo per sieną srityje:
• darbo rinkų integracija, įskaitant tarpvalstybinį judumą, bendras vietos užimtumo
iniciatyvas ir bendrą mokymą
(atitinka teminį užimtumo skatinimo ir darbo j÷gos judumo r÷mimo tikslą);

• lyčių lygyb÷s ir vienodų galimybių skatinimas tarpvalstybiniu mastu, taip pat
socialin÷s įtraukties skatinimas tarpvalstybiniu mastu
(atitinka teminį socialin÷s įtraukties ir kovos su skurdu tikslą);

• bendrų švietimo ir mokymo sistemų rengimas ir įgyvendinimas
(atitinka teminį investavimo į įgūdžius, švietimą ir mokymosi visą gyvenimą tikslą);

• teisinio ir administracinio bendradarbiavimo bei piliečių ir institucijų
bendradarbiavimo skatinimas
(atitinka teminį institucinių geb÷jimų ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimo tikslą).

• Tarptautinio (tarpvalstybinio) bendradarbiavimo srityje – makroregioninių ir jūros
baseino strategijų rengimą ir įgyvendinimą
(atitinka teminį institucinių geb÷jimų ir veiksmingo viešojo administravimo gerinimo tikslą).

•Tarpregionin÷ms bendradarbiavimo programoms galima pasirinkti visus teminius tikslus

LIETUVOS POZICIJA DöL REGLAMENTO
Pritariame atskiro teritorinio bendradarbiavimo tikslo reglamento pri÷mimui, atsižvelgiant į
teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų svarbą ir aktualumą.
Nepritariame nuostatoms d÷l papildomos finansin÷s paramos nutolusiems, kadangi toks
atokiausių regionų išskirtinumas n÷ra pagrįstas ir argumentuotas
Siūlome atsisakyti numatytos akreditavimo procedūros, kuri n÷ra tikslinga, imli laikui,
biurokratizuota ir apsunkinanti būsimų programų įgyvendinimą. Be to, pažym÷tina, kad
reglamento projekte n÷ra aiški akreditavimo institucijos skyrimo tvarka ir veiklos principai.
Taip pat n÷ra pakankamai aiškios priežastys, kod÷l skirtingai nuo 2007-2013 m. programų,
siūlomas pakeisti metinių ataskaitų pateikimo laikotarpis (iš birželio 30 d. į balandžio 30 d.). Taip
pat atsižvelgus į tai, kad ir taip atsiranda papildomos prievol÷s vadovaujančiajai institucijai d÷l
finansinių ataskaitų, nustatomi nauji programų finansiniai metai (ne kalendoriniai), gali kilti
papildomi administraciniai ir finansiniai sunkumai programoms laiku pateikti min÷tas metines
ataskaitas Komisijai.

TERITORINIS BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE
• Nacionalin÷ regionin÷ politika, pagal Regionin÷s pl÷tros įstatymą, apima ir
teritorinio bendradarbiavimo programas
• Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programų įgyvendinimą
Lietuvoje koordinuoja Vidaus reikalų ministerija, institucija atsakinga už
nacionalin÷s regionin÷s politikos koordinavimą.
•Vidaus reikalų ministerija taip pat atlieka ETBT Lietuvos ir Lenkijos BPS
programos vadovaujančios institucijos funkcijas

TERITORINIS BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE
• Iki įstojimo į Europos Sąjungą – PHARE BAS programa
• 2004-2006 m. – Europos Bendrijų iniciatyva INTERREG III
• 2007-2013 m. – Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas

TERITORINIS BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE
• Lietuva dalyvauja:
• trijose ETBT bendradarbiavimo per sieną programose (pasienio regionai):
•ETBT Latvijos ir Lietuvos BPS programoje
• ETBT Lietuvos ir Lenkijos BPS programoje
• ETBT Pietų Baltijos BPS programoje
• taip pat ETBT Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo
programoje (visa Lietuva)
• tarpregioninio bendradarbiavimo programose
URBACT II, INTERACT II (visa Lietuva)

INTERREG

IVC,

AČIŪ UŽ DöMESĮ!

