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DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 11.12.2018 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą C(2015) 9279 zatwierdzającą niektóre elementy 

programu współpracy „Interreg V-A Litwa–Polska” do wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” 

na Litwie i w Polsce  

 

CCI 2014TC16RFCB031 

 

(JEDYNIE TEKSTY W JĘZYKU LITEWSKIM I POLSKIM SĄ AUTENTYCZNE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna”
1
, 

w szczególności jego art. 8 ust. 12, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Swoją decyzją wykonawczą C(2015) 9279, zmienioną decyzją wykonawczą C(2017) 

784, Komisja zatwierdziła niektóre elementy programu współpracy „Interreg V-A 

Litwa–Polska” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

(EFRR) w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” na Litwie i w Polsce. 

(2) W dniu 11 października 2018 r., w imieniu swoim i Polski, Litwa przedstawiła za 

pośrednictwem systemu elektronicznej wymiany danych Komisji wniosek o zmianę 

programu współpracy. Do wniosku załączony był zmieniony program współpracy, 

w którym Litwa zaproponowała zmianę elementów programu współpracy, o których 

mowa w art. 8 ust. 2 akapit pierwszy lit. a), lit. b) ppkt (iv) i ppkt (v) i lit. d) 

rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, i które wszystkie podlegają decyzji wykonawczej 

C(2015) 9279. 

(3) Zmiana programu współpracy polega na zmianie planu finansowania po przeniesieniu 

7 000 000 EUR z programu współpracy transgranicznej „Litwa–Rosja” 2014–2020, 

jak również na zmianie wartości docelowych wskaźników (wspólne wskaźniki 

produktu specyficzne dla programu, wartości docelowe w zakresie wyników).  

(4) Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1303/2013
2
 wniosek o zmianę programu współpracy jest odpowiednio uzasadniony 

                                                 
1
 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 259. 

2
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
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przeniesieniem wkładu z EFRR, który nie może być wykorzystany w ramach 

programu współpracy transgranicznej „Litwa–Rosja” 2014–2020, i wskazuje 

oczekiwany wpływ zmian w programie na realizację unijnej strategii na rzecz 

inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz 

na osiągnięcie celów szczegółowych określonych w programie, biorąc pod uwagę 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i (UE) 

nr 1301/2013
3
 oraz zasady horyzontalne, o których mowa w art. 5, 7 i 8 

rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. 

(5) Po śródokresowym przeglądzie programu „Litwa-Rosja” 2014-2020 nie ma już 

dostępnych środków w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI), które 

mogłyby uzupełnić dodatkowy wkład EFRR zarezerwowany na lata 2018–2020. 

Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1299/2013, w celu wykorzystania 

EFRR w ramach programów ENI wymagana jest co najmniej równoważna kwota 

środków z ENI. W związku z tym dodatkowy wkład z EFRR należy przenieść na 

wewnętrzne transgraniczne programy, stosując przez analogię art. 4 ust. 8 

rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.  

(6) Zgodnie z art. 110 ust. 2 lit. e) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w dniu 5 

października 2018 r. komitet monitorujący tego programu współpracy rozpatrzył 

i zatwierdził w procedurze pisemnej wniosek dotyczący zmiany programu współpracy, 

uwzględniając tekst zmienionego programu współpracy, jego plan finansowy oraz 

przeniesienie do tego programu współpracy kwoty 7 000 000 EUR. 

(7) Komisja oceniła zmieniony program współpracy i przedstawiła uwagi zgodnie 

z art. 30 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 

w dniu 30 października 2018 r. Litwa przedstawiła dodatkowe informacje w dniu 5 

listopada 2018 r., a w dniu 5 listopada 2018 r. zmodyfikowaną wersję zmienionego 

programu współpracy.  

(8) Należy zatem zatwierdzić zmodyfikowane elementy zmienionego programu 

współpracy podlegające zatwierdzeniu przez Komisję na mocy art. 8 ust. 12 

rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 oraz przesunięcie na ten program współpracy 

kwoty 7 000 000 EUR. 

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą C(2015) 9279, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  

Artykuł 1 

W decyzji wykonawczej C(2015) 9279 wprowadza się następujące zmiany: 

1. w art. 1 formuła wprowadzająca otrzymuje brzmienie:  

„Niniejszym zatwierdza się do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR) w ramach celu «Europejska współpraca terytorialna» na 

Litwie i w Polsce w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. 

                                                                                                                                                         
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 

320). 
3
 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu 

„Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 1080/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 289). 
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następujące elementy programu współpracy «Interreg V-A Litwa–Polska», którego 

wersja ostateczna została przedłożona dnia 30 października 2015 r. i zmodyfikowana 

zmienionym programem współpracy, którego wersja ostateczna została przedłożona 

dnia 5 listopada 2018 r:”; 

2. art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kwotę całkowitych środków finansowych dla programu współpracy ustala się 

na 60 153 883 EUR i finansuje się z linii budżetowej 13 03 64 01 (Europejski 

Fundusz Rozwoju Regionalnego – Europejska współpraca terytorialna), zgodnie 

z nomenklaturą budżetu ogólnego Unii Europejskiej na 2015 r.”; 

3. załącznik I zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I; 

4. załącznik II zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej i do Rzeczypospolitej Polskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11.12.2018 r. 

 W imieniu Komisji 

 Corina CREŢU 

 Członek Komisji 

 

 


