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Bendrųjų nuostatų reglamentas

14-15 straipsniai
Partnerystės sutartis:
• rengiama 2014–2020 metų laikotarpiui
• skirta 5 ESI fondams (ERPF, ESF, SaF, EŽŪFKP, EJRŽF)
• apima 8,386 mlrd. EUR investicijas
52 straipsnis
Iki 2017 m. rugpjūčio 31 d. ir iki 2019 m. rugpjūčio 30 d. valstybė narė Komisijai pateikia partnerystės
sutarties įgyvendinimo atitinkamai iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir 2018 m. gruodžio 31 d. pažangos
ataskaitas

PARTNERYSTĖS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO PAŽANGOS ATASKAITOJE
PATEIKIAMA INFORMACIJA
PS ataskaitos dalis

Esmė
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Valstybės narės vystymosi poreikių
pokyčių aprašymas ir vertinimas

Lietuvos situacijos analizės pokyčiai nuo Partnerystės sutarties
parengimo 2014 metais;
Pažanga, padaryta įgyvendinant 2014-2016 m. Tarybos
rekomendacijas Lietuvai.

Pažangos aprašymas ir vertinimas

Pažanga, padaryta įgyvendinant strategijos „Europa 2020“
nacionalinius rodiklius;
Pažanga kiekvieno teminio tikslo atžvilgiu;
Informacija apie klimato kaitos tikslams panaudotą paramą.

Ex ante sąlygų įgyvendinimas

Veiksmai, kurių imtasi įgyvendinti ex ante sąlygas

Priemonių, kuriomis užtikrinamas ESI
fondų koordinavimas tarpusavyje ir
su kitais finansavimo instrumentais
bei EIB, įgyvendinimas

ESI fondų koordinavimas tarpusavyje ir su ETB programomis, ES
Baltijos jūros regiono strategija, „Horizontas 2020“, Cosme, Life,
Socialinių pokyčių ir inovacijų programa, trečiąja daugiamete ES
sveikatos programa, „Erasmus+“, Marie Skłodowska-Curie programa,
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondu, Vidaus saugumo fondu,
Europos infrastruktūros tinklo priemone, Europos strateginių investicijų
fondu, EIB.
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Informacija apie integruoto požiūrio
į teritorinį vystymąsi įgyvendinimą

Pažanga įgyvendinant bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą, integruotas
teritorines investicijas, tvarią miestų plėtrą ir ES Baltijos jūros regiono
strategiją

Informacija apie veiksmus
administraciniams gebėjimams
stiprinti

informacija apie mokymus, darbo grupių susitikimus, dalyvavimą
tarptautinėse programose, sukurtus IT įrankius

Informacija apie veiksmus
administracinei naštai mažinti

Informacija apie administracinės naštos vertinimo instrumentą,
supaprastinto išlaidų apmokėjimo taikymą, IT funkcionalumus

Informacija apie partnerių vaidmenį
įgyvendinant Partnerystės sutartį

Informacija apie 2014–2020 m. trijų veiksmų programų stebėsenos
komitetus, renginius, kuriuose aktyviai dalyvavo partneriai, parengtus ir
atnaujintus dokumentus, skatinančius partnerių įtraukimą.

Informacija apie horizontaliųjų
principų įgyvendinimą

Informacija apie lyčių lygybės, nediskriminavimo, darnaus vystymosi ir
jaunimo horizontaliuosius principus

Informacija apie Jaunimo
užimtumo iniciatyvos įgyvendinimą

Pažanga įgyvendinant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų
programos priemonę „Jaunimo užimtumo didinimas“, kuri iki 2018 m.
pabaigos yra finansuojama Jaunimo užimtumo iniciatyvos lėšomis.

DERINIMO EIGA IR LAIKO GRAFIKAS

Derinimas su
ministerijomis
ir Stebėsenos
komitetu
Iki liepos 20 d.

Teikimas LRV
Liepos pab.

Patikslinus pagal ministerijų
ir SK narių pastabas
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Teikimas
Europos
Komisijai
Iki rugpjūčio 31 d.

LRV pritarus PS ataskaitos
projekto teikimui EK

KONTAKTINIAI DUOMENYS
Pastabas ir komentarus teikti bei susijusiais klausimais kreiptis į:

Finansų ministerijos
ES investicijų departamento
ES sanglaudos politikos skyriaus
vyriausiąją specialistę
Justę Jarmulkaitę
El. paštas Juste.Jarmulkaite@finmin.lt

Tel. Nr. (8 5) 2194 457
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