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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS PROTOKOLINIO SPRENDIMO
PROJEKTO

Informuojame, kad yra baigiamos rengti 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) programos (toliau –
INTERREG programos). Europos Komisija patvirtino ir 2021 m. birželio 30 d. paskelbė
reglamentus, skirtus 2021–2027 m. programoms įgyvendinti. Kadangi Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija yra atsakinga už ankstesnių Europos Sąjungos finansinių laikotarpių INTERREG
programų įgyvendinimą ir koordinavimą, kartu su Lietuvos regionų paskirtais atstovais aktyviai
dalyvauja rengiant ir 2021–2027 m. INTERREG programų dokumentus.
Lietuva

dalyvaus

devyniose

2021–2027

m.

INTERREG

programose

–

trijose

bendradarbiavimo per sieną (Lietuvos ir Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos, Pietų Baltijos), vienoje
tarptautinio bendradarbiavimo (Baltijos jūros regiono) ir trijose tarpregioninio bendradarbiavimo
(INTERREG Europe, INTERACT IV, URBACT IV) ir dvejose bendradarbiavimo per sieną
programose su kaimyninėmis valstybėmis (INTERREG NEXT).
Kiekvienai 2021–2027 m. programai parengti sudaryti tarptautiniai programų rengimo
komitetai, kurių veikloje dalyvauja Vidaus reikalų ministerijos, o vykdant bendradarbiavimo per
sieną programas – ir atitinkamų Lietuvos regionų paskirti atstovai. Šiuo metu yra parengtos ir
komitetų patvirtintos šešios 2021–2027 m. programos – Latvijos ir Lietuvos, Pietų Baltijos,
Baltijos jūros regiono, INTERREG Europe, INTERACT IV ir URBACT IV. 2021–2027 m.
programos parengtos ir derintos laikantis nustatytų Europos Sąjungos reglamentų reikalavimų. Dėl
šių programų turinio buvo konsultuojamasi su suinteresuotomis institucijomis. Taip pat,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimu Nr. 967 „Dėl
Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. D1-455 „Dėl Visuomenės

2
dalyvavimo planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrose bei vertinimo
subjektų ir Europos Sąjungos valstybių narių informavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
nuostatomis, buvo konsultuotasi su atsakingomis institucijomis ir pagal gautas rekomendacijas
atliktos INTERREG programų (išskyrus INTERREG Europe, INTERACT IV ir URBACT IV
programas) strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Programų vadovaujančiųjų
institucijų iniciatyva šių programų dokumentai buvo suderinti su visuomene, taip pat Lietuvos
atstovai ir visuomenė galėjo pateikti pastabas e. pilietis platformoje. Pažymėtina, kad Lietuvos
atstovai nepateikė esminių pastabų.
Vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 2021/1059 dėl konkrečių nuostatų, taikomų siekiant Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo (INTERREG), kuris remiamas Europos regioninės plėtros fondo ir išorės finansavimo
priemonių lėšomis 16 straipsnio 5 punkto nuostatomis, prieš pateikdamos tvirtinti INTERREG
programą Europos Komisijai, dalyvaujančios valstybės narės turi raštu pateikti patvirtinimą dėl
sutikimo su programos turiniu, į kurį turi būti įtrauktas dalyvaujančios valstybės įsipareigojimas
užtikrinti bendrą finansavimą, kurio reikia bendradarbiavimo programai įgyvendinti.
Atsižvelgdama į tai, Vidaus reikalų ministerija parengė ir teikia Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pasitarimo protokolo projektą, kurio tikslas – pritarti parengtoms 2021–2027 m.
programoms ir pritarti nuostatai, kad Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras pasirašytų
sutikimus dėl šių programų turinio ir Lietuvos įsipareigojimo užtikrinti bendrąjį finansavimą
programoms įgyvendinti.
PRIDEDAMA:
1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projektas, 1 lapas.
2. Programų santraukos lietuvių kalba, 23 lapai.
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