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EKPP programų įgyvendinimas Lietuvoje
Išlaidų atitiktis finansavimo reikalavimams
Projektų pirkimai
Europos Sąjungos lėšų išieškojimas

VRM koordinuoja EKPP programų
įgyvendinimą





LV-LT-BY programa
LT-PL-RU programa
Baltijos jūros regiono programa (taisyklės
taikomos tiek, kiek nėra reglamentuojama
atitinkamais Europos teritorinio
bendradarbiavimo tikslo programų
įgyvendinimo Lietuvoje teisės aktais)

VRM – LV-LT-BY programos bendroji
valdymo institucija










programos valdymas ir įgyvendinimas dalyvaujančiųjų šalių
vardu
jungtinio priežiūros komiteto susirinkimų rengimas ir
sekretoriavimas juose
kreipimasis į Europos Komisiją dėl būtinų asignavimų
metinių veiklos ir finansinių ataskaitų parengimas ir jų
perdavimas jungtiniam priežiūros komitetui bei Komisijai
pritarus jungtiniam priežiūros komitetui kvietimų teikti paraiškas
ir pasiūlymus paskelbimas
paramos sutarčių pasirašymas
informavimo ir matomumo plano įgyvendinimas
operatyvinė projektų priežiūra ir jų finansinis valdymas

EKPP programų įgyvendinimas
Lietuvoje









sąvokos, pagrindiniai dokumentai
pagrindinių institucijų funkcijos
Europos Sąjungos lėšų naudojimo paskirtis
projektų atrankos tvarka ir įgyvendinimo
principai
programų įgyvendinimo priežiūros tvarka
VRM padalinių funkcijos

Projektų pirkimai







projektams
vykdyti
reikalingų
organizavimo ir vykdymo tvarka, būdai
pirkimų subjektų teisės ir pareigos

kilmės valstybės reikalavimas

pirkimų

Projektų išlaidų tinkamumas


bendrieji ir specialieji projektų Lietuvos
partnerių išlaidų tinkamumo finansuoti iš
programų lėšų reikalavimai



finansavimo reikalavimų neatitinkančios
išlaidos

Netinkamai panaudotų lėšų
išieškojimas



atvejai, kada parama turi būti grąžinama į LR
valstybės biudžetą



išieškojimo procedūroje dalyvaujančių
subjektų teisės ir pareigos bei veiksmai

Teisės aktų sąrašas










Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimas Nr. 524 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2007 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 203 “Dėl 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną programų
rengimo ir įgyvendinimo Lietuvoje” pakeitimo” (Žin., 2009, Nr. 67-2707)
Vidaus reikalų ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 1V-619 “Dėl 2007–2013 metų ES
finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną
programų įgyvendinimo Lietuvoje taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2009, Nr. 139-6129)
Vidaus reikalų ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 1V-679 “Dėl Išlaidų, padaromų
įgyvendinant 2007–2013 metų ES finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonės bendradarbiavimo per sieną programas, atitikties finansavimo reikalavimams
taisyklių patvirtinimo (Žin., 2009, Nr. 148-6643)
Vidaus reikalų ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymas Nr. 1V-176 “Dėl 2007–2013 metų ES
finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną
programų projektams vykdyti reikalingų pirkimų, atliekamų Lietuvos įmonių, įstaigų ir
organizacijų, nesančių perkančiosiomis organizacijomis pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimų įstatymą, taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2010, Nr. 38-1833)
Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimas Nr. 590 “Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir
(arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės
biudžetą taisyklių patvirtinimo (Žin., 2005, Nr. 69-2469) Nauja nutarimo redakcija Nr. 293, 201003-17, Žin., 2010, Nr. 33-1570 (2010-03-23)

Sutrumpinimų paaiškinimai


LV-LT-BY programa - 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos,
Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programa



LT-PL-RU programa - 2007-2013 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Lietuvos,
Lenkijos ir Rusijos Federacijos bendradarbiavimo per sieną programa



ETBT programos - Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo
programos



EKPP – Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė

