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VIEŠASIS VARIANTAS 

Šis dokumentas yra vidinis Komisijos 

dokumentas, kuris pateikiamas tik kaip 
informacija. 

 

Tema: Valstybės pagalba Nr. 58371 (2020/N) – Lietuva  

Lietuvos 2014–2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio galiojimo 

pratęsimas iki 2021 m. gruodžio 31 d. 

Gerbiamasis Ministre,  

1. PROCEDŪRA 

(1) 2014 m. gegužės 21 d. sprendimu Komisija patvirtino Lietuvos 2014–2020 m. 
regioninės pagalbos žemėlapį (SA.385101), taikytiną nuo 2014 m. liepos 1 d. iki 
2020 m. gruodžio 31 d. Pagal 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių 
(toliau – 2014–2020 m. RPG)2 179 punktą patvirtintas regioninės pagalbos 

žemėlapis buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  ir sudaro 
neatskiriamą 2014–2020 m. RPG dalį. 

(2) 2020 m. liepos 2 d. Komisija iš dalies pakeitė 2014–2020 m. RPG ir pratęsė jų 
galiojimą iki 2021 m. gruodžio 31 d.3 Remdamasi pakeistų 2014–2020 m. RPG 

                                              
1  SA.38510 Lietuvos regioninės pagalbos žemėlapis (2014–2020 m.), OL C 280, 2014 8 22, p. 25.  

2  OL C 209, 2013 7 23, p. 1. 

3  Komisijos komunikatas dėl 2014–2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairių, Valstybės pagalbos 
rizikos finansų investicijoms skatinti gairių, 2020–2014 m. Valstybės pagalbos aplinkos apsaugai ir 
energetikai gairių, Gairių dėl valstybės pagalbos sunkumų patiriančioms ne finansų įmonėms sanuoti 

ir restruktūrizuoti, komunikato „Valstybės pagalbos, skirtos bendriems Europos interesams s varb ių 
projektų vykdymui skatinti, suderinamumo su vidaus rinka analizės kriterijai“, Komisijos komunikato 

„Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ ir 
Komisijos komunikato valstybėms narėms dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 
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178a punktu, Komisija paragino valstybes nares iki 2020 m. rugsėjo 1 d. pranešti 
jai apie ketinimą pratęsti nacionalinių regioninės pagalbos žemėlapių galiojimą. 

(3) Lietuva apie ketinimą pratęsti Lietuvos 2014–2020 m. regioninės pagalbos 

žemėlapio galiojimą pranešė elektroniniu pranešimu (jį Komisija užregistravo 
2020 m. rugpjūčio 13 d.). 

2. PAKEITIMO APRAŠYMAS  

(4) Siūlomu pakeitimu siekiama 2014 m. gegužės 21 d. patvirtintą Lietuvos 2014–
2020 m. regioninės pagalbos žemėlapio taikymo laikotarpį pratęsti iki 2021 m. 
gruodžio 31 d. imtinai, nekeičiant visų kitų sąlygų ir įsipareigojimų, išdėstytų 

Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas Lietuvos 2014–2020 m. regioninės 
pagalbos žemėlapis. 

3. VERTINIMAS  

(5) Šį galiojimo pratęsimą Komisija vertina remdamasi 2014–2020 m. RPG su 
pakeitimais, padarytais 2020 m. liepos 2 d.  

(6) Komisija pažymi, kad pranešimas susijęs tik su Lietuvos regioninės pagalbos 

žemėlapio galiojimo pratęsimu iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai ir kad visos 
kitos sąlygos ir įsipareigojimai, išdėstyti 2014 m. gegužės 21 d. Komisijos 
sprendime SA.38510, kuriuo patvirtinamas Lietuvos 2014–2020 m. regioninės 
pagalbos žemėlapis, nesikeičia. Komisija taip pat pažymi, kad nesikeičia 2014 m. 

gegužės 21 d. Komisijos sprendimo SA.38510 priede nurodytas pagalbos 
intensyvumas – 2021 m. jis bus toks, koks ir 2020 m., ir kad žemėlapio galiojimo 
pratęsimas iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai yra suderinamas su 2014–2020 m. 
RPG 178a punktu. 

(7) Todėl Komisija mano, kad Lietuvos 2014–2020 m. regioninės pagalbos 
žemėlapio galiojimo pratęsimas iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai atitinka 
suderinamumo su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo kriterijus, nes 
minėtasis galiojimas pratęsiamas laikantis 2014–2020 m. RPG nustatytų sąlygų ir 

sutampa su tų gairių taikymo pratęsimo laikotarpiu, kaip nurodyta 2020 m. liepos 
2 d. Komisijos komunikate4. Atsižvelgiant į tai, Lietuvos 2014–2020 m. 
regioninės pagalbos žemėlapis galioja iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai.  

(8) Komisija primena, kad sprendimai, kuriais ji tvirtina valstybių narių regioninės 

pagalbos žemėlapius, yra neatskiriama Regioninės pagalbos gairių dalis. Todėl 
šiuo sprendimu Komisija papildo 2014–2020 m. RPG5. 

4. IŠVADA 

Atsižvelgdama į nurodytas priežastis, Komisija nusprendė laikyti, kad Lietuvos 
regioninės pagalbos žemėlapio galiojimo pratęsimas iki 2021 m. gruodžio 31 d. imtinai 
yra suderinamas su Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo. 

                                                                                                                                        
straipsnių taikymo trumpalaikiam eksporto kredito draudimui galiojimo pratęsimo ir pakeitimų, 
OL C 224, 2020 7 8, p. 2–4. 

4  Žr. 3 išnašą. 

5  2014–2020 m. RPG 179 punktas. 
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Komisija nusprendė šį sprendimą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 
Visas šio rašto tekstas originalo kalba bus paskelbtas šioje interneto svetainėje: 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm.  

Užklausas dėl šio rašto siųskite elektroniniu paštu šiuo paštu adresu: 

European Commission    

Directorate-General Competition    
State Aid Greffe    
B-1049 Brussels    
Stateaidgreffe@ec.europa.eu  

 

Pagarbiai  

Komisijos vardu 

  

Margrethe VESTAGER  
Vykdomoji pirmininko pavaduotoja 
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