LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJOS
EKONOMIKOS POLITIKOS GRUPĖS
PAŽYMA
DĖL VYRIAUSYBĖS 2014 M. BIRŽELIO 4 D. NUTARIMO NR. 528 „DĖL ATSAKOMYBĖS IR
FUNKCIJŲ PASKIRSTYMO TARP INSTITUCIJŲ, ĮGYVENDINANT 2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR RENGIANTIS
ĮGYVENDINTI 2021–2027 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ PROGRAMĄ“
PAKEITIMO IR VYRIAUSYBĖS 2014 M. SPALIO 3 D. NUTARIMO NR. 1090 „DĖL 2014–2020
METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (TAP-21-1561) (21-28181(2),
(TAP-21-1562)(2)
2021-12-01 Nr. NV-3078
Vilnius
Projektų teikėjas – Finansų ministerija.
Projektų tikslas – užtikrinti tinkamiausią funkcijų, administruojant ES fondų lėšas,
pasiskirstymą, siekiant supaprastinti dalies ES fondų lėšomis įgyvendinamų priemonių administravimo
funkcijų vykdymą.
Dabartinė situacija:
Teikiami Vyriausybės nutarimo Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis
įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo“ (toliau –
Nutarimo Nr. 528 pakeitimo projektas) ir Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių
patvirtinimo“ pakeitimo“ projektai (toliau – Nutarimo Nr. 1090 pakeitimo projektas, toliau kartu –
nutarimų projektai).
Teikiamais nutarimų projektais siūlomą dalį šiuo metu vadovaujančiosios institucijos, Finansų
ministerijos, funkcijų, perduoti įgyvendinančiajai institucijai, t. y. VšĮ Centrinei projektų valdymo
agentūrai (toliau – Agentūra).
Priėmus siūlomus pakeitimus, bus užtikrintas sklandus perėjimas iš vieno ES fondų finansavimo
laikotarpio į kitą, supaprastintas dalies ES fondų lėšomis įgyvendinamų priemonių funkcijų vykdymas.
Siūlomu būdu administruojant finansines priemones siekiama sutaupyti tiek laiko, tiek lėšų, taip pat
pakeitimais siūloma žymiai sumažinti ES lėšų prognozavimo administracinę naštą, šiuo metu tenkančią
visoms įgyvendinančiosioms institucijoms, tarpinėms institucijoms ir vadovaujančiajai institucijai, o
efektyviau planuojant tinkamas komunikacijos kampanijas, informacijos valdymas taptų aiškesnis.
Projektų esmė:
1. perduoti Agentūrai šias vadovaujančiosios institucijos f-jas, susijusias su finansinių priemonių
administravimu: – mokėjimo prašymų tikrinimas, pažeidimų tyrimai ir projektų patikrų atlikimas. Agentūra
tokio pobūdžio funkcijas šiuo metu atlieka administruodama ir kitus pagal 2014–2020 metų veiksmų
programą įgyvendinamus projektus;
2. optimizuoti ES fondų lėšomis finansuojamų projektų finansinių duomenų (sutarčių, mokėjimų,
deklaruotinų Europos Komisijai išlaidų) prognozavimo procesą, pavedant Agentūrai kurti ir plėtoti
įgyvendinamų projektų finansinių duomenų einamiesiems ir artimiausiems trejiems metams prognozavimo
priemonę;
3. perduoti Agentūrai dalį vadovaujančiosios institucijos funkcijų, susijusių su 2014–2020 metų
techninės paramos lėšomis finansuojamų informavimo apie ES fondų investicijas projektų lėšų poreikio
paraiškose ateinantiems metams numatytų komunikacijos kampanijų planavimu ir jų atitiktimi 2014–2020
metų ES fondų investicijų komunikacijos strategijai;
4. papildyti vadovaujančiosios institucijos funkcijas, nustatant Informacinės Europos Sąjungos
2021–2027 metų fondų valdymo sistemos (SFC2021) Lietuvoje valdymo funkciją pagal kompetenciją.
Derinimas – teikiamas pagal Vyriausybės kanceliarijos Teisės grupės patikslinti nuarimų projektai,
į visas pastabas atsižvelgta.
Nutarimų pakeitimo projektai teikti išvadoms gauti visoms suinteresuotoms institucijoms. Į visas
institucijų pateiktas pastabas atsižvelgta, arba jos suderintos darbo tvarka.
Nutarimų projektai svarstyti tarpinstituciniame atstovų pasitarime, nesuderintų pastabų neliko.
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Dalykinio vertinimo išvada:
Siūlytina nutarimų projektus svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
Patarėja
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