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d. Nr.
Vilnius

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:
Pakeisti 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, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu 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“:
1. Papildyti 2.211 papunkčiu:
„2.211. Informacinė Europos Sąjungos 2021–2027 metų fondų valdymo sistema
(toliau – SFC2021) – vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (ES) Nr. 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 taisyklės, 69 straipsnio 9 dalies nuostatomis, Europos Komisijos įdiegta elektroninio
keitimosi duomenimis sistema.“
2. Pakeisti 2.31 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„2.31. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto
tinkamos finansuoti išlaidos – projekto išlaidos (arba jų dalis), kurios atitinka projektų išlaidų ir
finansavimo reikalavimus nustatančių Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nuostatas,
tam tikrame projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) kituose teisės aktuose išdėstytus išlaidų
tinkamumo finansuoti reikalavimus ir kurių atitiktis šiems reikalavimams yra pripažinta
įgyvendinančiosios institucijos (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešosios įstaigos
Centrinės projektų valdymo agentūros).“
3. Pripažinti netekusiais galios 4.15.1, 4.15.2, 4.15.21 ir 4.15.3 papunkčius.
4. Pripažinti netekusiais galios 4.15.5 ir 4.15.6 papunkčius.
5. Pakeisti 4.16.1.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
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„4.16.1.10. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų
neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – nusikalstama veika), praneša Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau –
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba), ministerijai ir įgyvendinančiajai institucijai;“.
6. Pakeisti 4.16.1.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.16.1.11. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, susijusią su ES
struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir (ar) panaudojimu (toliau – korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika), praneša Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, ministerijai ir
įgyvendinančiajai institucijai;“.
7. Pakeisti 4.16.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„4.16.4. pagal kompetenciją valdo SFC2014 ir SFC2021 Lietuvoje ir teikia informaciją
per SFC2014 ir SFC2021 Europos Komisijai;“.
8. Pakeisti 6.7.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„6.7.1. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai (kai
įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai);“.
9. Pakeisti 6.7.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„6.7.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai
ir įgyvendinančiajai institucijai (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai įstaigai
Centrinei projektų valdymo agentūrai);“.
10. Pakeisti 6.7.21 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„6.7.21. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų
tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai (kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – viešajai
įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai);“.
11. Pakeisti 6.10 papunktį ir jį išdėstyti taip:
„6.10. vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia planuojamų pripažinti
deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus veiksmų
programos prioritetus ir priemones;“.
12. Papildyti 9.19 papunkčiu:
„9.19. viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra kuria ir plėtoja pagal veiksmų
programą įgyvendinamų projektų finansinių duomenų (su projektų vykdytojais pasirašomų
projektų sutarčių, projektų vykdytojams išmokamų lėšų projektams įgyvendinti, deklaruotinų
Europos Komisijai išlaidų) prognozavimo priemonę, skirtą lėšų projektams įgyvendinti poreikiui
einamiesiems ir artimiausiems 3 metams planuoti.“
13. Papildyti 91 punktu:
„91. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, kai įgyvendinami projektai,
apimantys finansines priemones, atlieka šias funkcijas:
91.1. tikrina fondų fondo valdytojo arba finansinės priemonės valdytojo (jeigu fondų
fondas nėra steigiamas) veiklos galimus pažeidimus, nustato, ar yra pažeidimų, ar ne, priima
sprendimą dėl tolesnių savo veiksmų, susijusių su nustatytais pažeidimais, ir apie pažeidimus
praneša atitinkamoms institucijoms;
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91.2. apie įtariamą nusikalstamą veiką praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai,
vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;
91.3. apie įtariamą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką praneša Specialiųjų tyrimų
tarnybai, vadovaujančiajai institucijai ir ministerijai;
91.4. priima sprendimus dėl ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšų grąžinimo ir informuoja apie juos vadovaujančiąją instituciją, ministeriją
ir projekto vykdytoją, imasi teisės aktuose, reglamentuojančiuose veiksmų programos
administravimą ir finansavimą, nustatytų veiksmų dėl lėšų grąžinimo ministerijai;
91.5. atlieka projektų patikras vietose, išskyrus patikras vietose Europos investicijų banke
arba kitose tarptautinėse finansų įstaigose, kuriose valstybė narė yra akcininkė;
91.6. tikrina projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus, nustato mokėjimo
prašymuose nurodytų išlaidų tinkamumą finansuoti ir deklaruoti Europos Komisijai;“.
14. Pakeisti priedą:
14.1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3. Smulkiojo ir
1. Verslumo, ypač
vidutinio verslo
sudarant palankesnes
konkurencingumo sąlygas pritaikyti naujas
skatinimas
idėjas ekonominei
veiklai, ir naujų įmonių,
įskaitant verslo
inkubatorius, steigimo
skatinimas
2. Naujų mažų ir
vidutinių įmonių verslo
modelių, ypač
internacionalizavimo,
kūrimas ir įgyvendinimas
3. Mažų ir vidutinių
įmonių gebėjimų
dalyvauti ekonomikos
augimo ir inovacijų
diegimo procesuose
rėmimas

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra, VšĮ
Lietuvos verslo
paramos agentūra,
UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“

–

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra,
UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“

–

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
kultūros
ministerija

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra,
VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra,
UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“

–“.

Lietuvos
Respublikos
energetikos
ministerija

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra

–

14.2. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:
„4. Energijos
efektyvumo ir
atsinaujinančių
išteklių energijos
gamybos ir
naudojimo

1. Atsinaujinančių
išteklių energijos
gamybos ir skirstymo
skatinimas
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skatinimas

2. Energijos vartojimo
efektyvumo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos vartojimo
įmonėse skatinimas

Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija

VšĮ Lietuvos verslo
paramos agentūra,
UAB „Investicijų ir
verslo garantijos“

–

3. Energijos vartojimo
efektyvumo, pažangaus
energijos valdymo ir
atsinaujinančių išteklių
energijos vartojimo
viešosiose
infrastruktūrose, įskaitant
viešuosius pastatus ir
gyvenamųjų namų
sektorių, rėmimas

Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerija,
Energetikos
ministerija

4. Pažangiųjų žemos ir
vidutinės įtampos
skirstymo sistemų
diegimas ir plėtojimas

Energetikos
ministerija

VšĮ Centrinė
regionų
projektų valdymo
plėtros
agentūra, VšĮ
tarybos
Lietuvos verslo
paramos agentūra,
uždaroji akcinė
bendrovė Viešųjų
investicijų plėtros
agentūra (toliau –
UAB Viešųjų
investicijų plėtros
agentūra), Lietuvos
Respublikos
aplinkos
ministerijos
Aplinkos projektų
valdymo agentūra
(toliau – Aplinkos
projektų valdymo
agentūra)
VšĮ Lietuvos verslo
–
paramos agentūra

5. Anglies dioksido
kiekio mažinimo
strategijų įgyvendinimo
visų rūšių, ypač miesto,
teritorijose skatinimas,
darnaus ir įvairių rūšių
judumo miestuose
skatinimas ir priemonių,
skirtų poveikiui aplinkai
švelninti, diegimas

Susisiekimo
ministerija,
Lietuvos
Respublikos
vidaus
reikalų
ministerija

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra

regionų
plėtros
tarybos“.

Aplinkos
ministerija,
Vidaus
reikalų
ministerija

Aplinkos projektų
valdymo agentūra,
VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra

regionų
plėtros
tarybos

14.3. Pakeisti 5 punktą ir jį išdėstyti taip:
„5. Aplinkosauga,
gamtos išteklių
darnus naudojimas
ir prisitaikymas
prie klimato kaitos

1. Investicijų, susijusių
su prisitaikymu prie
klimato kaitos, įskaitant
pagrįstas ekosisteminiu
požiūriu, skatinimas
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2. Investicijos į atliekų
sektorių, siekiant
įvykdyti Europos
Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus ir patenkinti
valstybių narių nustatytus
poreikius, viršijančius
tuos reikalavimus
3. Investicijos į vandens
sektorių, siekiant
įvykdyti Europos
Sąjungos aplinkos acquis
reikalavimus ir patenkinti
valstybių narių nustatytus
poreikius, viršijančius
tuos reikalavimus
4. Kultūros ir gamtos
paveldo apsauga,
propagavimas ir
vystymas

5. Biologinės įvairovės,
dirvožemio apsauga ir
atkūrimas, ekosistemų
paslaugų, įskaitant
„Natura 2000“, ir
žaliosios infrastruktūros
skatinimas
6. Miestų aplinkos
gerinimo, miestų
atkūrimo, apleistų
pramoninių teritorijų
(įskaitant pertvarkomas
teritorijas) išvalymo ir
atkūrimo, oro taršos ir
triukšmo mažinimo
priemonių įgyvendinimo
skatinimas

Aplinkos
ministerija

Aplinkos projektų
valdymo agentūra

regionų
plėtros
tarybos

Aplinkos
ministerija

Aplinkos projektų
valdymo agentūra,
VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra, UAB
Viešųjų investicijų
plėtros agentūra

regionų
plėtros
tarybos

Aplinkos
ministerija,
Kultūros
ministerija,
Ekonomikos
ir inovacijų
ministerija
Aplinkos
ministerija

Aplinkos projektų
regionų
valdymo agentūra, plėtros
VšĮ Lietuvos verslo tarybos
paramos agentūra,
VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra
Aplinkos projektų
–
valdymo agentūra

Aplinkos
ministerija

Aplinkos projektų
valdymo agentūra

regionų
plėtros
tarybos“.

Vidaus
reikalų
ministerija,
Kultūros
ministerija

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra

regionų
plėtros
tarybos

14.4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:
„7. Kokybiško
užimtumo ir
dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas

1. Užimtumą skatinančio
ekonomikos augimo
kuriant vidinį potencialą
rėmimas kaip dalis
konkrečioms sritims
skirtos teritorinės
strategijos, įskaitant
nuosmukį patiriančių
pramoninių regionų
pertvarkymą ir specifinių
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gamtos ir kultūros
išteklių prieinamumo bei
naudojimosi jais
gerinimą

2. Investicijos į valstybės
įdarbinimo tarnybų
infrastruktūrą

3. Galimybės gauti darbą
suteikimas ieškantiems
darbo ir neaktyviems
asmenims, įskaitant
ilgalaikius bedarbius ir
asmenis, nutolusius nuo
darbo rinkos, pasitelkiant
vietos užimtumo
iniciatyvas ir remiant
darbo jėgos judumą
4. Jaunimo, visų pirma
nedirbančio ir
nesimokančio, įskaitant
marginalių
bendruomenių jaunimą ir
tą, kuriam kyla socialinės
atskirties pavojus,
ilgalaikė integracija į
darbo rinką, taip pat ir
įgyvendinant jaunimo
garantijų iniciatyvą

Ministras Pirmininkas
Finansų ministras

Lietuvos
Respublikos
socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra

–

Europos socialinio
fondo agentūra,
VšĮ Centrinė
projektų valdymo
agentūra, UAB
„Investicijų ir
verslo garantijos“

–

Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerija

Europos socialinio
fondo agentūra

–“.

