
LT   LT 

 

 

 
EUROPOS 
KOMISIJA  

Briuselis, 2022 04 22  

C(2022) 2427 final 

 

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

2022 04 22 

kuriuo patvirtinama partnerystės sutartis su Lietuvos Respublika 

 

CCI 2021LT16FFPA001 

(TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA)  

Ref. Ares(2022)3174724 - 22/04/2022



LT 2  LT 

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 

2022 04 22 

kuriuo patvirtinama partnerystės sutartis su Lietuvos Respublika 

 

CCI 2021LT16FFPA001 

(TEKSTAS AUTENTIŠKAS TIK LIETUVIŲ KALBA) 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos 

socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, 

žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės 

paramos priemonės finansinės taisyklės1, ypač į jo 12 straipsnio 4 dalį, 

kadangi: 

(1) 2021 m. lapkričio 19 d. Lietuva per Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis 

sistemą pateikė partnerystės sutartį, į kurią įtraukti Reglamento (ES) 2021/1060 

11 straipsnyje išvardyti elementai. Ši partnerystės sutartis buvo parengta 

bendradarbiaujant su atitinkamais partneriais, nurodytais minėto reglamento 

8 straipsnio 1 dalyje; 

(2) Komisija įvertino partnerystės sutartį ir 2022 m. sausio 26 d. pateikė pastabų pagal 

Reglamento (ES) 2021/1060 12 straipsnio 2 dalį. Lietuva, atsižvelgdama į pastabas, 

2022 m. kovo 15 d. pateikė patikslintą partnerystės sutartį; 

(3) partnerystės sutartis apima Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Sanglaudos 

fondo, „Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+), Teisingos pertvarkos fondo 

(toliau – TPF) ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo (toliau – 

EJRŽAF) paramą Lietuvai 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu; 

(4) pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2021/10582 4 straipsnio 3 dalį Lietuva pasirinko ERPF išteklių, išskyrus techninę 

paramą, atžvilgiu visą programavimo laikotarpį laikytis paramos telkimo pagal temas 

reikalavimų nacionaliniu lygiu;  

(5) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą ir 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 4 straipsnio 6 dalies pirmą 

pastraipą partnerystės sutartyje nustatomos preliminarios minimalios sumos, skirtinos 

iš visų ERPF išteklių nacionaliniu lygmeniu, išskyrus techninę pagalbą, Reglamento 

(ES) 2021/1060 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytiems 

politikos tikslams siekti; 

                                                 
1 OL L 231, 2021 6 30, p. 159. 
2 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1058 dėl Europos 

regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo (OL L 231, 2021 6 30, p. 60). 
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(6) pagal Reglamento (ES) 2021/1058 4 straipsnio 7 dalį Lietuva daugiau kaip 50 % visų 

savo Sanglaudos fondo išteklių, išskyrus techninę paramą, skyrė Reglamento (ES) 

2021/1060 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkte nurodytam politikos tikslui 

ir, apskaičiuodama atitiktį paramos telkimo pagal temas reikalavimams, nustatytiems 

Reglamento (ES) 2021/1058 4 straipsnio 6 dalyje, to politikos tikslo atžvilgiu 

nusprendė atsižvelgti į 50 % viršijantį asignavimą; 

(7) pagal Reglamento (ES) 2021/1058 11 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą partnerystės 

sutartyje nustatyta preliminari minimali suma, kuri nacionaliniu lygmeniu, išskyrus 

techninę pagalbą, turi būti skiriama iš ERPF išteklių siekiant investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir ekonomikos augimą tikslo remiant tvarią miestų plėtrą; 

(8) remiantis Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos 

c punktu ir 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(ES) 2021/10573, 7 straipsniu ir 9 straipsnio 2 dalimi, partnerystės sutartyje 

nustatomos minimalios sumos, nacionaliniu lygmeniu skirtinos iš ESF+ krypties, 

kuriai taikomas pasidalijamasis valdymas, išteklių Reglamento (ES) 2021/1057 

4 straipsnio 1 dalyje nurodytiems konkretiems tikslams; 

(9) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą ir 

26 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą Lietuva paprašė ir pagrindė prašymą dalį 

pradinių nacionalinių asignavimų iš Sanglaudos fondo perkelti į ERPF; 

(10) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą ir 

111 straipsnio 1 dalį Lietuva pasiūlė ir pagrindė pasiūlymą pradinių asignavimų 

mažiau išsivysčiusiems regionams dalį perkelti labiau išsivysčiusiems regionams; 

(11) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 11 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos f punktą ir 

36 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, ir, atsižvelgiant į reikalavimus, nustatytus 

36 straipsnio 5 dalyje, Lietuva pasirinko, kad Sąjungos įnašas techninei paramai turėtų 

būti skirtas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 51 straipsnio e punktą; 

(12) pagal Reglamento (ES) 2021/1060 6 straipsnio 2 dalį Lietuva nustatė ERPF ir 

Sanglaudos fondo preliminarų įnašą siekiant savo klimato ir aplinkos tikslų; 

(13) partnerystės sutartis atitinka Reglamentą (ES) 2021/1060 ir susijusias konkretiems 

fondams taikomas taisykles; 

(14) todėl partnerystės sutartis turėtų būti patvirtinta, 

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ: 

1 straipsnis 

Patvirtinama 2021 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d. laikotarpio partnerystės sutartis su 

Lietuva. Jos galutinė redakcija pateikta 2022 m. kovo 15 d. 

2 straipsnis  

1. Pagal Reglamento (ES) 2021/1058 4 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos c punktą ir 

remiantis valstybės narės partnerystės sutartyje pateikta informacija, visi ERPF 

ištekliai, nacionaliniu lygmeniu skirti Reglamento (ES) 2021/1060 5 straipsnio 

1 dalies pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytiems politikos tikslams, išskyrus 

                                                 
3 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas 

„Europos socialinis fondas +“ (ESF+) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013 (OL L 231, 

2021 6 30, p. 21). 
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techninę paramą, yra bent 877 933 798 EUR 1 politikos tikslui ir 1 053 520 558 EUR 

2 politikos tikslui. 

2. Pagal Reglamento (ES) 2021/1057 7 straipsnio 3 dalį visi ESF+ ištekliai, kuriems 

taikomas pasidalijamasis valdymas, išskyrus techninę paramą, ir kuriuos Lietuva turi 

skirti paramai tiksliniams veiksmams ir struktūrinėms reformoms, kuriais kovojama 

su vaikų skurdu, yra bent 54 598 068 EUR. 

3. Pagal Reglamento (ES) 2021/1057 7 straipsnio 4 dalį visi ESF+ ištekliai, kuriems 

taikomas pasidalijamasis valdymas, išskyrus techninę paramą, ir kuriuos Lietuva turi 

skirti Reglamento (ES) 2021/1057 4 straipsnio 1 dalies h–l punktuose nurodytų 

socialinės įtraukties politikos sričių konkretiems tikslams, yra bent 

272 990 340 EUR. 

4. Pagal Reglamento (ES) 2021/1057 7 straipsnio 5 dalį visi ESF+ ištekliai, kuriems 

taikomas pasidalijamasis valdymas, išskyrus techninę paramą, ir kuriuos Lietuva turi 

skirti Reglamento (ES) 2021/1057 4 straipsnio 1 dalies m punkte nurodytam 

konkrečiam tikslui arba tinkamai pagrįstais atvejais Reglamento (ES) 2021/1057 

4 straipsnio 1 dalies l punkte nustatytam konkrečiam tikslui, yra bent 

32 758 841 EUR. 

3 straipsnis 

Pagal Reglamento (ES) 2021/1058 11 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą bendra ERPF 

išteklių suma, skirta nacionaliniu lygmeniu siekiant investicijų į darbo vietų kūrimą ir 

ekonomikos augimą tikslo, išskyrus techninę paramą, remiant tvarią miestų plėtrą viena ar 

daugiau Reglamento (ES) 2021/1060 28 straipsnyje nurodytų formų, yra bent 

280 938 815 EUR. 

4 straipsnis 

170 243 967 EUR visų Sanglaudos fondo asignavimų, skirtų Lietuvai, perkėlimas į ERPF 

labiau išsivysčiusių regionų kategoriją yra priimamas. 

5 straipsnis  

363 888 503 EUR pradinių asignavimų mažiau išsivysčiusių regionų kategorijai, skirtų 

Lietuvai, perkėlimas į labiau išsivysčiusių regionų kategoriją yra priimamas. 

6 straipsnis  

Preliminarus Lietuvos tikslinis indėlis į klimato srities veiksmus sudaro 30,38 % visų jos 

ERPF asignavimų ir 52,50 % visų jos Sanglaudos fondo asignavimų. 
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7 straipsnis  

Šis sprendimas skirtas Lietuvos Respublikai. 

Priimta Briuselyje 2022 04 22 

 Komisijos vardu 

 Elisa FERREIRA 

 Komisijos narė 

 

 

 


