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KOMISIJOS SPRENDIMAS 

18-XII-2007 

priimantis veiksmų programą d÷l Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo 
Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą 

CCI 2007LT051PO002 

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, 

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006, nustatantį bendrąsias nuostatas d÷l 
Europos regionin÷s pl÷tros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei 
panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1260/19991, ypač į jo 32 straipsnio 5 dalį, 

pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 147 straipsnį, 

kadangi: 

(1) 2007 m. sausio 10 d. Lietuva pateik÷ Komisijai veiksmų programos siūlymą d÷l visos 
šalies, atitinkančios Konvergencijos tikslo reikalavimus pagal Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 5 straipsnio 1 ir 2 dalis.  
 
Komisijos prašymu nacionalin÷s institucijos 2007 m. spalio 1 d. ir 2007 m. lapkričio 
22 d. pateik÷ papildomos informacijos. 

(2) Lietuva pareng÷ veiksmų programą pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 11 
straipsnyje nurodytą partneryst÷s sistemą. 

(3) Komisija įvertino siūlomą veiksmų programą ir mano, kad ji pad÷s siekti tikslų, 
numatytų 2006 m. spalio 6 d. Tarybos sprendime 2006/702/EB d÷l Bendrijos 
sanglaudos politikos strateginių gairių2 ir bendrojoje nacionalin÷je strategijoje3.  

(4) Veiksmų programos siūlyme pateikiami visi aspektai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 37 straipsnio 1 dalyje, išskyrus preliminarų didel÷s apimties projektų, 
minimų šio reglamento 37 straipsnio 1 dalies h punkte, sąrašą, nes nesitikima, kad 
didel÷s apimties projektai bus pateikti pagal šią veiksmų programą.  

(5) Kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 37 straipsnio 7 dalyje, veiksmų 
programoje taip pat pateikiamas horizontalusis požiūris tarpregioninio ir 

                                                 
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) 

Nr. 1989/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 6). 
2 OL L 291, 2006 10 8, p. 11 ]. 
3 K(2007)1808, 26.4.2007. 
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tarpvalstybinio bendradarbiavimo veiksmams, įtraukiantiems bent vienos kitos 
valstyb÷s nar÷s nacionalin÷s, regionų ar vietos valdžios institucijas. 

(6)  Tur÷tų būti nustatytas kiekvieno fondo paramos didžiausias dydis ir didžiausia suma 
veiksmų programai ir kiekvienai prioritetinei krypčiai, kaip nurodyta Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 53 straipsnio 6 dalyje.  

(7) Pagalbos teikimas pagal veiksmų programą turi atitikti galiojančias valstyb÷s pagalbos 
taisykles ir visas kitas taikytinas Bendrijos teis÷s aktų nuostatas. 

(8) Tod÷l siūloma veiksmų programa tur÷tų būti priimta, 

PRIöMö ŠĮ SPRENDIMĄ:  

1 straipsnis 

Veiksmų programa d÷l Bendrijos paramos pagal Konvergencijos tikslą Lietuvoje, 2007 m. 
sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. programavimo laikotarpiu, pateikiama I priede ir kurios 
prioritetin÷ kryptis yra „Technin÷ parama ES struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal 
Konvergencijos tikslą, administravimui“, yra priimama.  
 

2 straipsnis 

Faktiškai apmok÷tos veiksmų programos išlaidos nuo 2007 m. sausio 1 d. laikomos 
tinkamomis finansuoti.  

3 straipsnis 

1. Nustatoma didžiausia pagal veiksmų programą skiriama Europos socialinio fondo 
paramos suma, apskaičiuota remiantis bendromis finansavimo reikalavimus 
atitinkančiomis viešosiomis išlaidomis, yra 93 288 718 EUR, o didžiausia bendro 
finansavimo dalis – 85,00 %. 

2. 16 462 715 EUR valstyb÷s nar÷s dalis gali būti iš dalies apmokama iš Europos 
investicijų banko (EIB) suteiktų Bendrijos paskolų ir naudojant kitas kreditavimo 
priemones, nors šiuo metu tokios paskolos nenumatomos. 

3. Didžiausia 1 dalyje nurodytai veiksmų programai skiriama paramos suma ir 
didžiausia kiekvienai prioritetinei krypčiai skiriama bendro finansavimo dalis 
procentais nustatoma antrojoje šios dalies pastraipoje.  
 
Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Technin÷ parama ES 
struktūrin÷s paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, administravimui” – 
85,00 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Europos socialinio fondo skiriama 
paramos suma, apskaičiuota remiantis bendromis finansavimo reikalavimus 
atitinkančiomis viešosiomis išlaidomis, yra 93 288 718 EUR. 

4. II priede pateikiamas atitinkamas finansavimo planas. 
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4 straipsnis 

Bet kokia viešoji parama pagal šią veiksmų programą turi atitikti procedūrines ir materialines 
valstyb÷s pagalbos taisykles, taikomas tuo metu, kai teikiama viešoji parama. 

5 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje, 18-XII-2007 

 Komisijos vardu 
 Vladimír Špidla 
 Komisijos narys 
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