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KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009.7.31

iš dalies keičiantis Sprendimą K(2007)3738, patvirtinantį veiksmų programą 
„Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir 

Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje

CCI 2007LT161PO001
(TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama  į  2006 m.  liepos  11 d.  Tarybos  reglamentą  (EB)  Nr. 1083/2006,  nustatantį 
bendrąsias  nuostatas  dėl  Europos  regioninės  plėtros  fondo,  Europos  socialinio  fondo  ir 
Sanglaudos fondo bei panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991, ypač į jo 33 straipsnio 
2 dalį, 

kadangi:

(1) 2009 m.  gegužės  14 d.  Lietuva,  naudodamasi  kompiuterine  duomenų  mainų  su 
Komisija  sistema,  pateikė  prašymą  peržiūrėti  veiksmų  programą  „Sanglaudos 
skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos 
fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, patvirtintą 2007 m. liepos 
30 d. Sprendimu K(2007)3738, su pakeitimais, padarytais Sprendimu K(2008)6665.

(2) Siūloma veiksmų programos peržiūra grindžiama dideliais socialiniais ir ekonominiais 
pokyčiais bei esminiais nacionalinių prioritetų pokyčiais. Europos Sąjungos bendrojo 
finansavimo  normos  didinimas  yra  ypatingai  reikalingas  dėl  šiuo  metu  patiriamos 
rimtos ekonominės krizės.

(3) Vadovaudamasis  Reglamento  (EB)  Nr. 1083/2006  65 straipsnio  g punktu,  2009 m. 
balandžio  7 d.  vykusiame  posėdyje  stebėsenos  komitetas  apsvarstė  ir  patvirtino 
pasiūlymą  iš  dalies  pakeisti  Sprendimo  K(2007)3738  turinį,  visų  pirma  veiksmų 
programos tekstą ir jos finansavimo planą.

(4) Todėl Sprendimą K(2007)3738 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas C(2007)3738 iš dalies keičiamas taip:

1. 3 straipsnis yra pakeičiamas taip:

1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25.
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„1. Didžiausia  veiksmų  programai  iš  Europos  regioninės  plėtros  fondo (ERPF) 
skiriama  paramos  suma,  apskaičiuota  remiantis  bendra  finansavimo  reikalavimus 
atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų suma, yra 1 475 388 221 EUR, o didžiausia 
bendro finansavimo dalis – 85,00 %.

Didžiausia  veiksmų  programai  iš  Sanglaudos  fondo  skiriama  paramos  suma, 
apskaičiuota  remiantis  bendra  finansavimo  reikalavimus  atitinkančių  viešųjų  ir 
privačių išlaidų suma, yra 1 172 944 350 EUR, o didžiausia bendro finansavimo dalis 
– 85,00 %. 

2. Valstybės  narės  dalis  –  334 403 493 EUR  iš  viešojo  sektoriaus  lėšų  ir 
132 949 313 EUR  iš  privataus  sektoriaus  lėšų  –  gali  būti  iš  dalies  finansuojama 
Europos investicijų  banko suteiktomis  Bendrijos  paskolomis  ir  kitomis  skolinimo 
priemonėmis.

3. Didžiausia  1 dalyje  nurodytai  veiksmų programai  skiriama paramos  suma ir 
didžiausia  kiekvienai  prioritetinei  krypčiai  skiriama  bendro  finansavimo  dalis 
procentais  nustatoma  antrojoje,  trečiojoje,  ketvirtojoje  ir  penktojoje  šios  dalies 
pastraipose.

Didžiausia  bendro  finansavimo  dalis  prioritetinei  krypčiai  „Vietinė  ir  urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ – 
85,00 %, o didžiausia  šiai  prioritetinei  krypčiai  iš  ERPF skiriama paramos  suma, 
apskaičiuota  remiantis  bendra  finansavimo  reikalavimus  atitinkančių  viešųjų  ir 
privačių išlaidų suma – 845 778 316 EUR.

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Viešųjų paslaugų kokybė 
ir  prieinamumas:  sveikatos,  švietimo  ir  socialinė  infrastruktūra“  –  85,00 %,  o 
didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš ERPF skiriama paramos suma, apskaičiuota 
remiantis  bendra  finansavimo  reikalavimus  atitinkančių  viešųjų  išlaidų  suma  – 
629 609 905 EUR.

Didžiausia  bendro  finansavimo  dalis  prioritetinei  krypčiai  „Aplinka  ir  darnus 
vystymasis“ – 84,50 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Sanglaudos fondo 
skiriama  paramos  suma,  apskaičiuota  remiantis  bendra  finansavimo  reikalavimus 
atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų suma – 1 128 119 555 EUR.

Didžiausia  bendro  finansavimo  dalis  prioritetinei  krypčiai  „Techninė  parama 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinimui“ – 100,00 %, o didžiausia 
šiai  prioritetinei  krypčiai  iš  Sanglaudos  fondo  skiriama  paramos  suma  – 
44 824 795 EUR.

4. II priede pateikiamas atitinkamas finansavimo planas.“

2. I priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu.

3. III priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu.
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2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009.7.31.

Komisijos vardu
Antonio TAJANI 
Komisijos Pirmininko pavaduotoja
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I PRIEDAS

Iš dalies pakeista veiksmų programa „Sanglaudos skatinimas“
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II PRIEDAS

Iš dalies pakeistas finansavimo planas
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