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KOMISIJOS SPRENDIMAS 

2013 11 08 

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

Sanglaudos fondo Lietuvos Respublikoje pagal Konvergencijos tikslą ir Sprendimą 
K(2007) 3740, patvirtinantį veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos 

paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Lietuvos Respublikoje 
pagal Konvergencijos tikslą 

CCI 2007LT161PO001 
CCI 2007LT161PO002 

(TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

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) 2013 m. liepos 22 d. Lietuva, naudodamasi kompiuterine duomenų mainų su Komisija 
sistema, pateikė prašymą peržiūrėti „Sanglaudos skatinimo“ veiksmų programą dėl 
Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Lietuvos 
Respublikoje pagal Konvergencijos tikslą, priimtą 2007 m. liepos 30 d. Komisijos 
sprendimu K(2007) 3738 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Sprendimu K(2012) 3491. 

(2) 2013 m. liepos 22 d. Lietuva, naudodamasi kompiuterine duomenų mainų su Komisija 
sistema, pateikė prašymą peržiūrėti „Ekonomikos augimo“ veiksmų programą dėl 
Bendrijos paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo Lietuvos 
Respublikoje pagal Konvergencijos tikslą, priimtą 2007 m. liepos 30d. Komisijos 
sprendimu K(2007) 3740 su paskutiniais pakeitimais, padarytais 
Sprendimu K(2012) 5383. 

(3) Veiksmų programos „Sanglaudos skatinimas“ peržiūra grindžiama dideliais 
socialiniais ir ekonominiais pokyčiais ir įgyvendinimo sunkumais. 

                                                 
1 OL L 210, 2006 7 31, p. 25. 
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(4) Veiksmų programos „Ekonomikos augimas“ peržiūra grindžiama dideliais socialiniais 
ir ekonominiais pokyčiais ir įgyvendinimo sunkumais. 

(5) Sprendimo pakeitimas taip pat apima lėšų tarp veiksmų programų perskirstymą. 2013 
metais 6 273 170 EUR iš Sanglaudos fondo iš „Sanglaudos skatinimo“ veiksmų 
programos bus pervesti į „Ekonomikos augimo“ veiksmų programą; tais pačiais metais 
27 890 408 EUR iš Europos regioninio plėtros fondo (ERPF) bus pervesti iš 
„Ekonomikos augimo“ veiksmų programos į „Sanglaudos skatinimo“ veiksmų 
programą. Bendra Sanglaudos fondo ir Europos regioninio plėtros fondo lėšų suma 
Lietuvai (visa apimtimi finansuojamų pagal Konvergencijos tikslą) 2013 m. lieka 
nepakitusi. 

(6) Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnio g punktu, 2012 m. birželio 
7 d. ir 2013 birželio 5 d. posėdžiuose stebėsenos komitetas apsvarstė ir patvirtino 
siūlymą iš dalies pakeisti Sprendimo K(2007) 3738 turinį, ypač jos finansavimo planą. 

(7) Remdamasis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 65 straipsnio g punktu, 2012 m. birželio 
7 d. ir 2013 birželio 5 d. posėdžiuose stebėsenos komitetas apsvarstė ir patvirtino 
siūlymą iš dalies pakeisti Sprendimo K(2007) 3740 turinį, ypač veiksmų programos 
tekstą ir jos finansavimo planą. 

(8) Todėl Sprendimai K(2007) 3738 ir K(2007) 3740 turėtų būti atitinkamai iš dalies 
pakeisti, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Sprendimas K(2007) 3738 iš dalies keičiamas taip: 

1. 3 Straipsnio 1 -3 dalys yra pakeičiamos taip: 

„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 1 503 278 629 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 1 166 671 180 EUR, o didžiausia bendro finansavimo dalis 
– 85,00 %.  

2. Valstybės narės dalis – 336 095 611 EUR iš viešojo sektoriaus lėšų ir 
135 072 003 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 antroje-penktoje šios dalies pastraipose. 
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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 – 863 532 023 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 ir privačių išlaidų 
suma – 639 746 606 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ – 84,60 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Sanglaudos fondo 
skiriama paramos suma, apskaičiuota remiantis bendra finansavimo reikalavimus 
atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų suma – 1 131 380 676 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 – 
35 290 504 EUR." 

2. Sprendimo K(2007) 3738 I Priedas pakeičiamas šio sprendimo I priedo tekstu. 

3. Sprendimo K(2007) 3738 III Priedas pakeičiamas šio sprendimo II priedo tekstu. 

2 straipsnis 

Sprendimas K(2007) 3740 iš dalies keičiamas taip: 

1. 3 Straipsnio 1-3 dalys yra pakeičiamos taip: 

„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 1 938 671 724 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 1 138 564 563 EUR, o didžiausia bendro finansavimo dalis 
– 85,00 %. 

2. Valstybės narės dalis – 236 783 141 EUR iš viešojo sektoriaus lėšų ir 
306 258 557 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 antroje-septintoje šios dalies pastraipose. 
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Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Ūkio konkurencingumui 
ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ – 85,00 %, o 
didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš ERPF skiriama paramos suma, apskaičiuota 
remiantis bendra finansavimo reikalavimus atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų 
suma – 512 089 365 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Verslo produktyvumo 
didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ – 85,00 %, o didžiausia šiai prioritetinei 
krypčiai iš ERPF skiriama paramos suma, apskaičiuota remiantis bendra finansavimo 
reikalavimus atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų suma – 599 736 744 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Informacinė visuomenė 
visiems“ – 85,00 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš ERPF skiriama paramos 
suma, apskaičiuota remiantis bendra finansavimo reikalavimus atitinkančių viešųjų 
išlaidų suma – 240 086 875 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Esminė ekonominė 
infrastruktūra“ – 85,00 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš ERPF skiriama 
paramos suma, apskaičiuota remiantis bendra finansavimo reikalavimus atitinkančių 
viešųjų ir privačių išlaidų suma – 586 758 740 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Transeuropinių transporto 
tinklų plėtra“ – 84,62 %, o didžiausia šiai prioritetinei krypčiai iš Sanglaudos fondo 
skiriama paramos suma, apskaičiuota remiantis bendra finansavimo reikalavimus 
atitinkančių viešųjų ir privačių išlaidų suma – 1 105 746 835 EUR. 

Didžiausia bendro finansavimo dalis prioritetinei krypčiai „Techninė parama 
Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimui“ – 100,00 %, o didžiausia 
šiai prioritetinei krypčiai iš Sanglaudos fondo skiriama paramos suma – 
32 817 728 EUR. 

2. Sprendimo K(2007) 3740 I Priedas pakeičiamas šio sprendimo III priedo tekstu. 

3. Sprendimo K(2007) 3740 III Priedas pakeičiamas šio sprendimo IV priedo tekstu. 



 

LT 6   LT 

3 straipsnis 

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje, 2013 11 08 

 Komisijos vardu 
 Johannes HAHN 
 Komisijos narys 
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