
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 799/2014 

2014 m. liepos 24 d. 

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo 
prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, 

nustatomi metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai 

EUROPOS KOMISIJA, 

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, 

atsižvelgdama į 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriuo nusta
tomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su 
juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos (1), ypač į jo 54 straipsnio 8 dalį, 

pasikonsultavusi su Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo fondo komitetu, įsteigtu pagal Regla
mento (ES) Nr. 514/2014 59 straipsnio 1 dalį, 

kadangi: 

(1)  Reglamentas (ES) Nr. 514/2014 ir jo 2 straipsnio a punkte nurodyti specialieji reglamentai sudaro Sąjungos 
teikiamo finansavimo laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės plėtotei sistemą; 

(2)  pagal Reglamentą (ES) Nr. 514/2014 kiekviena valstybė narė privalo Komisijai pateikti kiekvienos nacionalinės 
programos metinę įgyvendinimo ataskaitą. Iki 2023 m. pabaigos valstybės narės taip pat turi pateikti galutinę 
nacionalinių programų įgyvendinimo ataskaitą. Siekiant užtikrinti, kad Komisijai teikiama informacija būtų 
nuosekli ir palyginama, būtina nustatyti pavyzdį, pagal kurį būtų rengiamos metinės ir galutinės įgyvendinimo 
ataskaitos; 

(3) siekiant užtikrinti greitą šiuo reglamentu numatytų priemonių taikymą ir nevėlinti nacionalinių programų patvir
tinimo, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; 

(4) Jungtinei Karalystei ir Airijai Reglamentas (ES) Nr. 514/2014 yra privalomas, todėl joms privalomas ir šis regla
mentas; 

(5)  Danijai neprivalomas nei Reglamentas (ES) Nr. 514/2014, nei šis reglamentas; 

(6)  šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir Vidaus saugumo 
fondo komiteto nuomonę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

Įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai 

Metinių ir galutinių įgyvendinimo ataskaitų pavyzdžiai pateikti priede. 

Ataskaitos Komisijai teikiamos naudojantis Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 802/2014 (2) 2 straipsnyje nusta
tyta elektroninio keitimosi duomenimis sistema. 
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(1) OL L 150, 2014 5 20, p. 112. 
(2) 2014 m. liepos 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 802/2014, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 

(ES) Nr. 514/2014, kuriuo nustatomos Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo ir policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo 
prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės bendrosios nuostatos, nustatomi nacionalinių programų 
pavyzdžiai ir Komisijos ir valstybių narių elektroninio keitimosi duomenimis sistemos nuostatos bei sąlygos (žr. šio Oficialiojo leidinio 
p. 22). 

LR VRM REGIONINĖS POLITIKOS DEPARTAMENTAS
Gauta
20140818 Nr. 22G2668



2 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse. 

Priimta Briuselyje 2014 m. liepos 24 d. 

Komisijos vardu 

Pirmininkas 
José Manuel BARROSO  
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PRIEDAS 

METINIŲ IR GALUTINIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ PAVYZDYS 

1 DALIS 

Programos tikslai (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnio 2 dalis) 

Konkretus tikslas (kaip nustatyta specialiuosiuose reglamentuose). Glaustai apibūdinti per finansinius metus padarytą 
strategijos ir nacionalinių tikslų įgyvendinimo pažangą. 

Nurodyti visus strategijos ar nacionalinių tikslų pakeitimus arba bet kokius veiksnius, galinčius ateityje lemti pakeitimus. 

Nurodyti visus reikšmingus klausimus, kurie turi įtakos nacionalinės programos įgyvendinimo rezultatams. 

Nacionalinis tikslas. Nurodyti per finansinius metus remtus ir vykdytus pagrindinius veiksmus, pasiektus laimėjimus ir 
nustatytas (ir išspręstas) problemas. 

Konkretus veiksmas (kaip nustatyta specialiuosiuose reglamentuose). Nurodyti per finansinius metus remtus ir 
vykdytus pagrindinius veiksmus, pasiektus laimėjimus ir nustatytas (ir išspręstas) problemas. 

Informacija langeliuose turi būti konkreti ir joje negali būti nei nuorodų į jokius pridedamus dokumentus, nei hipersaitų. 

KONKRETUS TIKSLAS N: pavadinimas  

Nacionalinis tikslas n: pavadinimas  

Konkretus veiksmas n: pavadinimas   

Ataskaitų teikimas pagal orientacinį tvarkaraštį 

Nurodykite visus nacionalinėje programoje pateikto orientacinio tvarkaraščio pakeitimus. 

Orientacinis tvarkaraštis  

Veiksmo 
pavadinimas Planavimo pradžia Įgyvendinimo 

pradžia Užbaigimas 

Konkretus veiksmas n: pavadinimas 

Nacionalinis tikslas n:              

2 DALIS 

Specialūs atvejai 

Įsipareigojimų laikotarpio rezultatai (kiekvienos kategorijos rezultatų skaičius) 

Įsipareigojimų planas 

Kategorijos Įsipareigojimų laiko
tarpis 

Įsipareigojimų laiko
tarpis 

Įsipareigojimų laiko
tarpis     

Iš viso     
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3 DALIS 

Bendri rodikliai ir konkrečios programos rodikliai (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnio 2 dalies 
f punktas) 

Nurodyti kiekvieno rodiklio duomenis atitinkamais finansiniais metais. 

Rodiklio 
identifikac
inis kodas 

Rodiklio 
aprašymas 

Matavimo 
vienetas 

Pradinė 
reikšmė 

Siektina 
vertė 

Duomenų 
šaltinis 

Finansiniai 
metai n 

Finansiniai 
metai n + 1 

Iš viso 
bendrai 

KONKRETUS TIKSLAS n: pavadinimas                             

Paaiškinti, kokie veiksniai gali turėti didelės įtakos siekiant bet kokių rezultatų, ypač trukdyti siekti pažangos.   

Dėl kiekvienų finansinių metų galima pridėti dokumentą, kuriame paaiškinama, kodėl trūksta pažangos arba kodėl virši
jami vieno ar kelių rodiklių siektini rezultatai. 

4 DALIS 

Programos įgyvendinimo pagrindas valstybėje narėje 

4.1.  Stebėsenos komitetas (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 12 straipsnio 4 dalis) 

Pateikti stebėsenos komiteto pagrindinių priimtų sprendimų ir svarstomų klausimų sąrašą.   

4.2.  Bendra stebėsenos ir vertinimo sistema (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnio 2 dalies f punktas) 

Atsakingos institucijos nustatytos stebėsenos ir vertinimo priemonės, įskaitant duomenų rinkimo tvarką, vertinimo 
veiklą, kilusius sunkumus ir priemones, kurių buvo imtasi jiems išspręsti.   

4.3.  Partnerystės dalyvių įtraukimas į nacionalinės programos įgyvendinimą, stebėseną ir vertinimą (Reglamento (ES) 
Nr. 514/2014 12 straipsnio 3 dalis) 

Glaustai apibūdinkite per finansinius metus partnerių padarytą poveikį ir pateiktas nuomones.   

4.4.  Informavimas ir viešinimas (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 53 straipsnis) 

Pateikti nuorodą į programos interneto svetainę. 

Pateikti per finansinius metus vykdytos pagrindinės informavimo ir viešinimo veiklos sąrašą. Reikėtų pateikti veiklos 
pavyzdžių.   
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4.5.  Kitų Sąjungos priemonių papildomumas (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 14 straipsnio 2 dalies e punktas ir 5 dalies 
f punktas) 

Glaustai apibūdinti pagrindinius vykdytus veiksmus ir surengtas konsultacijas, siekiant užtikrinti koordinavimą su 
kitomis Sąjungos priemonėmis, būtent su: 

—  Europos struktūriniais ir investicijų fondais (Europos regioninės plėtros fondu, Europos socialiniu fondu, 
Sanglaudos fondu, Europos žemės ūkio fondu kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondu), 

—  kitais ES fondais ir programomis (pvz., Mokymosi visą gyvenimą programa, Kultūros programa, programa 
„Veiklus jaunimas“), 

— ES išorės santykių priemonėmis (pvz., Pasirengimo narystei pagalbos priemone, Europos kaimynystės ir partne
rystės priemone, stabilumo priemone), jei veiksmai vykdomi trečiosiose šalyse arba su jomis susiję.   

4.6.  Tiesioginis sutarčių sudarymas 

Pagrįsti kiekvieną tiesiogiai sudarytą sutartį.   

5 DALIS 

Finansinė ataskaita (Reglamento (ES) Nr. 514/2014 54 straipsnio 2 dalies a punktas) 

5.1.  Finansinė ataskaita pagal konkrečius tikslus 

Lentelė 

(EUR) 

Konkretus tikslas n: pavadinimas 

Nacionalinis tikslas n  

Tarpinė nacionalinių tikslų suma  

Konkretus veiksmas n  

Iš viso konkrečių tikslų  

Nacionalinis tikslas n + 1  

Tarpinė nacionalinių tikslų suma  

Konkretus veiksmas n + 1  

Iš viso n  

Specialūs atvejai  

Iš viso specialių atvejų  

Techninė pagalba 
(Didžiausia suma = nustatyta suma + (bendras paskirstymas) * 5 arba 
5,5 % pagal specialiuosius reglamentus)  

IŠ VISO   

Nacionalinės programos finansavimo plano įgyvendinimas, nurodant bendrą ES įnašą kiekvienais finansiniais metais 
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5.2.  Finansinis planas pagal finansinius metus 

Lentelė 

(EUR) 

METAI 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 IŠ VISO 

Bendra programuota 
suma         

Bendra įsipareigo
jimų suma          

5.3.  Paaiškinti bet kokį nukrypimą nuo mažiausios dalies, nustatytos specialiajame reglamente. 

(Privaloma tik jeigu padėtis nėra tokia, kokia nurodyta patvirtintoje nacionalinėje programoje, Reglamento (ES) 
Nr. 514/2014 14 straipsnio 5 dalies b punktas) 

Pateikti išsamų kiekvieno nukrypimo nuo mažiausios dalies, nustatytos specialiuosiuose reglamentuose, 
paaiškinimą.    
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