INTERREG BALTIJOS JŪROS
REGIONO PROGRAMA
Tikslas – stiprinti integruotą teritorinę plėtrą ir bendradarbiavimą kuriant labiau novatorišką,
geriau prieinamą ir tvarų Baltijos jūros regioną.
Teritorija – 8 ES šalys (Danija, Švedija, Suomija, Estija, Latvija, Lietuva, Lenkija, dalis
Vokietijos) ir Norvegija. Baltarusija ir Rusijos Federacijos šiaurės vakarų regionas, kaip
programos dalyvės prisijungs tik pasirašius Finansinį susitarimą su ES.
Biudžetas 322,98 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 263,8 mln. eurų.
Prioritetai:
I. Gebėjimas naujovėms, 102,96 mln. eurų (1 tematinis tikslas pagal EK):
mokslinių tyrimų ir inovacijų infrastruktūros; pažangi specializacija; netechnologinės
inovacijos.
II. Veiksmingas gamtinių išteklių valdymas, 102,96 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):
švarūs vandenys; atsinaujinanti energija; energijos efektyvumas; išteklius tausojantis
mėlynasis augimas.
III. Tvarus transportas, 80,44 mln. eurų (7 tematinis tikslas pagal EK):
transporto rūšių interoperabilumas; atokių vietovių ir demografinių pokyčių paveiktų
vietovių pasiekiamumas; jūrinė sauga, ekologiška laivininkystė; ekologiškas judumas mieste.
IV. Institucijų pajėgumas makro-regioniniam bendradarbiavimui, 15,52 mln. eurų (11
tematinis tikslas pagal EK): pradinis projektinių paraiškų finansavimas; makroregioninio
bendradarbiavimo kooodinavimas.
Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija ir jungtinis sekretoriatas Rostoke,
Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH).
http://www.interreg-baltic.eu/

INTERREG EUROPE PROGRAMA

URBACT PROGRAMA
Tikslas – integruotos tvarios miestų plėtros skatinimas. Uždaviniai:
• pagerinti miestų tvarios urbanistinės politikos valdymo gebėjimus ir praktinę patirtį;
• pagerinti tvarių urbanistinės plėtros strategijų ir veiksmų planų kūrimą;
• pagerinti tvarių urbanistinių strategijų ir veiksmų planų įgyvendinimą;
• užtikrinti, kad praktikai ir sprendimų priėmėjai visuose lygmenyse (Europos
Sąjungos, nacionaliniame, regioniniame ir vietos) dalintųsi žiniomis (angl. „knowhow“) urbanistinės plėtros klausimais.
Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija
Biudžetas 96,32 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 74,30 mln. eurų.
Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija – Prancūzijos Respublikos lygių teritorijų
generalinė komisija, jungtinis sekretoriatas Paryžiuje.
http://urbact.eu/

INTERACT PROGRAMA
Programa skirta sanglaudos politikos veiksmingumui stiprinti, skatinant patirties mainus,
gerų praktikų perdavimą ir sklaidą, inovatyvius požiūrius į teritorinio bendradarbiavimo
programų įgyvendinimą ir su bendradarbiavimo programomis susijusius veiksmus.
Tikslai:
a) gerinti ETB programų valdymo ir kontrolės gebėjimus;
b) gerinti ETB gebėjimus įvertinti programų rezultatus ir juos viešinti;
c) pagerinti bendradarbiavimo valdymo gebėjimus panaudoti inovatyvias programų
administravimo priemones.

Tikslas – gerinti politikos krypčių ir programų regioninei plėtrai įgyvendinimą, daugiausia
programų pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, ir kai tinkama,
programų pagal ETB tikslą, skatinant keitimąsi patirtimi ir politikos mokymąsi tarp regioninės
svarbos dalyvių.

Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija, Šveicarija

Teritorija – 28 ES valstybės, Norvegija ir Šveicarija

Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija – Bratislavos regiono administracija,
4 INTERACT punktai Turku (Suomija), Valensijoje (Ispanija), Viborge (Danija) ir Vienoje
(Austrija).
http://www.interact-eu.net/

Biudžetas 426,31 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 359,33 mln. eurų.
Prioritetai:
I. Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, 99,34 mln. eurų (1 tematinis tikslas
pagal EK)
II. Mažųjų ir vidutinių įmonių konkurencingumo didinimas, 99,34 mln. eurų (3 tematinis tikslas
pagal EK)
III. Mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomika, 99,34 mln. eurų (4 tematinis tikslas
pagal EK)
IV. Aplinka ir išteklių naudojimo efektyvumas, 99,34 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK)
Valdymo institucijos: vadovaujančioji institucija ir jungtinis sekretoriatas Lilyje, Region
Nord-Pas de Calais.
http://www.interregeurope.eu/

Biudžetas 39,39 mln. eurų.

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
Regioninės politikos departamentas, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius,
tel. (8 5) 271 7074, el. p. vilnius.rpd.rastine@vrm.lt,
www.esbendradarbiavimas.lt, www.vrm.lt

2014–2020 METŲ
EUROPOS SĄJUNGOS
TERITORINIO
BENDRADARBIAVIMO
TIKSLO PROGRAMOS
2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo
tikslo (INTERREG V) programos padeda šalinti kliūtis bendravimui ir
bendradarbiavimui siekiant bendrų tikslų, padeda spręsti bendras regiono problemas,
dalintis idėjomis ir patirtimi.
Visų INTERREG V programų įgyvendinimui Europos Sąjungos valstybėse yra
skirta daugiau nei 10 mlrd. eurų Europos regioninės plėtros fondo lėšų.
Lietuvos viešojo administravimo institucijos ir įstaigos, kitos viešosios įstaigos
ir nevyriausybinės organizacijos turi galimybę dalyvauti septynių INTERREG V
programų projektuose.
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
koordinuoja šių programų įgyvendinimą Lietuvoje.

INTERREG V PROGRAMŲ YPATUMAI
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama 85 % tinkamų projekto
įgyvendinimo išlaidų.
Parama išmokama įgyvendinus veiklas ir pateikus ataskaitas, t. y.
kompensuojant patirtas išlaidas.
Bendradarbiavimo veiklos yra prioritetinės, investicijoms yra numatyta maža
lėšų dalis.
Parama skiriama viešojo pobūdžio veikloms įgyvendinti ir tik tiems
projektams, kuriuose bendrą veiklą vykdo projekto partneriai mažiausiai iš dviejų
(bendradarbiavimo per sieną programose) arba trijų Europos Sąjungos valstybių
(tarptautinio ir tarpregioninio bendradarbiavimo programose).
Pagrindinis projekto partneris atsako už projekto įgyvendinimą.
Projektai atrenkami atvirų konkursų būdu, parama skiriama geriausiai
parengtiems projektams.

INTERREG V-A LIETUVOS IR LENKIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER
SIENĄ PROGRAMA

INTERREG V-A LATVIJOS IR LIETUVOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ
PROGRAMA

Teritorija:
Lietuva: Alytaus, Marijampolės, Tauragės, Kauno, Vilniaus (be Vilniaus miesto) apskritys
Lenkija: Elko, Suvalkų ir Balstogės subregionai

Teritorija:
Latvija: Kuržemės, Žiemgalos, Latgalos regionai
Lietuva: Klaipėdos, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Kauno apskritys

Biudžetas: 60,57 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 51,49 mln. eurų.

Biudžetas: 65,01 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 54,97 mln. eurų.

Prioritetai:
I. Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas, 19,38
mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):
• Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas (turistiniai
maršrutai; kultūrinės, meno, edukacinės veiklos; paveldo konservavimo, pritaikymo
darbai; mokymai, pasikeitimas gera praktika, siekiant stiprinti paveldo priežiūros ir
valdymo gebėjimus; bendrų turizmo produktų, paslaugų kūrimas)
II. Tvaraus ir kokybiško užimtumo skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas, 14,08 mln.
eurų (8 tematinis tikslas pagal EK):
• Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai, mikroįmonėms
ir įmonių steigimui (verslo paramos organizacijų bendradarbiavimas; verslo
skatinimo, stažuočių programos; tinklų kūrimas; mokymai jaunimui, personalui ir
kt.)
• Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines
darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas,
informacines ir konsultacines paslaugas ir mokymus (informacija ir konsultacijos
darbo rinkos klausimais, mainų programos, švietimo įstaigų veikla ugdant įgūdžius
prisitaikyti prie darbo rinkos poreikių)
III. Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija, 9,39 mln. eurų
(9 tematinis tikslas pagal EK):
• Socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir diskriminacija, skatinant lyčų
lygybę, vienodas galimybes ir bendruomenių integraciją (renginiai, mokymai,
bendradarbiavimo iniciatyvos)
IV. Valdžios institucijų ir suinteresuotuojų subjektų institucinių gebėjimų stiprinimas ir
veiksmingas viešasis administravimas, 14,08 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK)
• investicijos į sveikatos ir socialinių paslaugų infrastruktūrą, bendrų programų
įgyvendinimas; teisinis ir administracinis bendradarbiavimas tarp institucijų ir
viešųjų paslaugų teikėjų

Prioritetai:
I. Tvari ir švari aplinka bendradarbiaujant, 16,41 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):
• Kultūrinio ir gamtinio paveldo apsauga, propagavimas ir vystymas.
• Biologinės įvairovės, dirvožemio apsauga ir atkūrimas, ekosistemų paslaugų,
įskaitant „Natura 2000“, ir žaliosios infrastruktūros skatinimas.
• Miestų aplinkos gerinimo, miestų atgaivinimo, apleistų pramoninių teritorijų
išvalymo, atstatymo, oro taršos ir triukšmo mažinimo priemonės.
II. Darbo jėgos judumo ir užimtumo skatinimas, 21,27 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal
EK ir 7 tematinio tikslo pagal EK “Tvaraus transporto skatinimas ir kliūčių pagrindinėse
tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas” integravimas):
• Parama įmonių inkubatorių plėtrai ir investicinė parama savisamdai,
mikroįmonėms ir įmonių steigimui.
• Darbo skatinimas ir darbo jėgos mobilumo rėmimas integruojant tarpvalstybines
darbo rinkas, įskaitant tarpvalstybinį mobilumą, užimtumo iniciatyvas,
informacines ir konsultacines paslaugas ir bendrus mokymus.
III. Socialinė įtrauktis kaip prielaida teritorijos vystymui, 12,15 mln. eurų (9 tikslas pagal
EK):
• Investicijos į sveikatos ir socialinę infrastruktūrą, kuria prisidedama prie
nacionalinės, regionų ir vietos plėtros, su sveikatos būkle susijusios nelygybės
mažinimo, socialinės įtraukties skatinimo, suteikiant geresnę prieigą prie
socialinių, kultūrinių ir rekreacinių paslaugų, ir perėjimo nuo institucinių prie
bendruomeninių paslaugų.
• Parama fiziniam, ekonominiam ir socialiniam nepasiturinčių miestų ir kaimų
bendruomenių bei vietovių atnaujinimui.
IV. Gyvenimo kokybės gerinimas, didinant viešųjų paslaugų ir viešojo administravimo
institucijų veiksmingumą, 10,94 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):
• Skatinti institucinius gebėjimus ir veiksmingesnį viešąjį administravimą ir
bendradarbiavimą tarp piliečių ir institucijų.

Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerija; jungtinis sekretoriatas – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“,
Vilnius; 2 informaciniai punktai Lenkijoje – Varmijos Mozūrijos ir Palenkės vaivadijų
administracijų biuruose.
http://lietuva-polska.eu/en/interreg.html

Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Latvijos Respublikos aplinkos
apsaugos ir regioninės plėtros ministerija; jungtinis sekretoriatas Rygoje; informacinis
punktas Lietuvoje – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“.
http://www.latlit.eu/

INTERREG V-A PIETŲ BALTIJOS
BENDRADARBIAVIMO PER SIENĄ PROGRAMA

Teritorija:
Vokietijoje – Meklenburgo-Forpomerno sritys (žemės): šiaurės vakarų Meklenburgas,
Rostokas, Forpomernas-Riugenas, Forpomernas-Greifsvaldas ir į sritis nepatenkantys
miestai (žemėms nepriklausantys miestai): Rostokas;
Danijoje – Bornholmo regiono savivaldybė ir Zelandijos regionas (subregionai: rytų,
vakarų ir pietų Zelandija);
Švedijoje – Kalmaro, Blekingo, Skonės ir Kronobergo apskritys;
Lietuvoje – Klaipėdos, Tauragės ir Telšių apskritys;
Lenkijoje – subregionai: Ščečino miestas, Ščečino regionas, Stargardas, Košalinas,
Slupskas, Starogardas, Gdanskas, Trojmiejskas ir Elblaskas
Biudžetas: 102,93 mln. eurų, iš jo ERPF lėšų dalis 82,98 mln. eurų.
Prioritetai:
I. Tarptautinio aktyvumo ir inovacinių gebėjimų stiprinimas Pietų Baltijos mėlynosios ir
žaliosios ekonomikos srityje, 12,31 mln. eurų (3 tematinis tikslas pagal EK):
• Padidinti Pietų Baltijos regiono mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV matomumą
tarptautinėse rinkose per bendras bendradarbiavimo per sieną veiklas.
• Pagerinti inovacijų perdavimą mėlynojo ir žaliojo sektoriaus SVV per bendras
bendradarbiavimo per sieną veiklas.
II. Pietų Baltijos regiono aplinkos ir kultūros potencialo panaudojimas mėlynajam ir
žaliajam augimui, 49,10 mln. eurų (6 tematinis tikslas pagal EK):
• Išplėsti Pietų Baltijos regiono gamtos ir kultūros paveldo objektus į tvaraus
turizmo lankytinas vietas.
• Padidinti žaliųjų technologijų naudojimą siekiant sumažinti teršalų išmetimą
Pietų Baltijos regione.
III. Tarpvalstybinių ryšių stiprinimas siekiant sukurti gerai funkcionuojančią mėlynojo ir
žaliojo transporto sritį, 19,49 mln. eurų (7 tematinis tikslas pagal EK):
• Pagerinti transporto paslaugų kokybę ir aplinkosauginį tvarumą Pietų Baltijos
regione.
IV. Žmogiškųjų išteklių gebėjimų mėlynosios ir žaliosios ekonomikos srityse stiprinimas,
10,26 mln. eurų (8 tematinis tikslas pagal EK):
• Padidinti kvalifikuotos darbo jėgos dalį, dirbančią mėlynajame ir žaliajame
ekonomikos sektoriuose Pietų Baltijos regione per bendrus bendradarbiavimo
per sieną veiksmus.
V. Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimų stiprinimas mėlynajam ir
žaliajam augimui, 5,13 mln. eurų (11 tematinis tikslas pagal EK):
• Sustiprinti Pietų Baltijos regiono veikėjų bendradarbiavimo gebėjimus per
dalyvavimą bendradarbiavimo per sieną tinkluose.
Valdymo institucijos: vadovaujančioji ir audito institucijos – Lenkijos Respublikos
infrastruktūros ir plėtros ministerija; jungtinis sekretoriatas Gdanske (Lenkija),
informacinis punktas Lietuvoje – VšĮ „Jungtinis techninis sekretoriatas“.
http://2014-2020.southbaltic.eu/index/

