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Projekto rengėjas. Krašto apsaugos ministerija.
Projekto tikslas. Nutarimo projektu Krašto apsaugos ministerijai pavedama atlikti nacionalinio
koordinavimo centro (toliau – NKC) funkcijas, kurias nustato 2021 m. gegužės 20 d. Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2021/887, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio
saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių
koordinavimo centrų tinklas (toliau – Reglamentas 2021/887).
Dabartinė situacija. Reglamentu 2021/887 Europos Sąjungos valstybės narės yra įpareigotos per
šešis mėnesius nuo reglamento įsigaliojimo dienos (įsigaliojo 2021 m. birželio 28 d.) paskirti
viešojo administravimo funkcijas vykdantį viešojo sektoriaus subjektą arba subjektą, kurio
didžioji dalis priklauso valstybei narei, vykdyti NKC funkcijas.
Projekto esmė:
- Projektu būtų įgyvendinamos Reglamento 2021/887 nuostatos ir paskirtas viešojo
administravimo subjektas vykdyti NKC funkcijas. Krašto apsaugos ministerija yra atsakinga už
kibernetinio saugumo politikos formavimą ir jos įgyvendinimo organizavimą, kontroliavimą ir
koordinavimą ir atitinka NKC keliamus reikalavimus (įskaitant pavaldžią instituciją – Nacionalinį
kibernetinio saugumo centrą prie Krašto apsaugos ministerijos).
- NKC kartu su Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų
kompetencijos centru ir kitų valstybių narių NKC sieks sustiprinti Europos Sąjungos
technologinius kibernetinio saugumo pajėgumus ir paskatinti gerosios kibernetinio saugumo
praktikos bei inovatyvių kibernetinio saugumo produktų kūrimą ir naudojimą.
- NKC įgis teisę gauti Europos Sąjungos dotaciją Reglamente 2021/887 numatytoms NKC
funkcijoms vykdyti. Europos Sąjungos dotacija bus skiriama pagal Skaitmeninės Europos
programos ir bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ darbo
programas.
- NKC veikla 2022 m. bus vykdoma iš Krašto apsaugos ministerijai patvirtintų asignavimų.
Derinimas. Projektas be pastabų suderintas su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir
Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Projektas patikslintas pagal Teisingumo ministerijos ir
Vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas. Projektas svarstytas 2021 m. gruodžio 21 d.
tarpinstituciniame pasitarime.

2
Atitiktis Vyriausybės programai. Projektas neprieštarauja Vyriausybės programos nuostatoms.
Dalykinio vertinimo išvada. Siūlome Projektą svarstyti Vyriausybės posėdžio A dalyje.
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