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KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) Nr. 522/2014

►B

2014 m. kovo 11 d.
kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 nuostatos,
susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų
novatoriškų veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų
(OL L 148, 2014 5 20, p. 1)
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KOMISIJOS

DELEGUOTASIS
REGLAMENTAS
Nr. 522/2014

(ES)

2014 m. kovo 11 d.
kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES)
Nr. 1301/2013 nuostatos, susijusios su išsamiomis taisyklėmis dėl
Europos regioninės plėtros fondo lėšomis remiamų novatoriškų
veiksmų tvarios miestų plėtros srityje atrankos ir valdymo principų

1 straipsnis
Novatoriškų veiksmų valdymas
1.
Komisija paskiria vieną ar daugiau subjektų ar įstaigų, kuriems
pavedamos su novatoriškais veiksmais susijusios biudžeto vykdymo
užduotys Sąjungos lygmeniu pagal Reglamento (ES, Euratomas)
Nr. 966/2012 58 straipsnio 1 dalies c punktą (toliau – patikėtasis
subjektas).
Patikėtasis subjektas ne tik atitinka Reglamento (ES, Euratomas)
Nr. 966/2012 60 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus, bet ir
turi įrodomos Sąjungos lėšų valdymo keliose valstybėse narėse patirties.
2.
Komisija su patikėtuoju subjektu sudaro įgaliojimų perdavimo
susitarimą pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 61 straipsnio
3 dalį ir šiame įgaliojimų perdavimo susitarime be reikalavimų, nusta
tytų Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1268/2012 (1)
40 straipsnyje, taip pat išdėstomos nuostatos dėl:
a) gairių pareiškėjams ir paramos gavėjams;
b) metinės darbo programos, kurią turi patvirtinti Komisija;
c) kvietimų teikti paraiškas siekiant atrinkti novatoriškus veiksmus
rengimo;
d) pareiškėjų tinkamumo vertinimo;
e) ekspertų grupės, kuri vertintų ir išdėstytų pagal eilę pasiūlymus,
sukūrimo Komisijai pritarus;
f) novatoriškų veiksmų atrankos, remiantis ekspertų grupės rekomen
dacija, Komisijai pritarus;
g) reikalavimo, kad paramos gavėjui būtų pateiktas dokumentas su
paramos sąlygomis, kaip nurodyta Komisijos;
h) paramos gavėjų pateiktų ataskaitų vertinimo ir lėšų išmokėjimo
paramos gavėjams;
i) atskirų novatoriškų veiksmų stebėsenos;
j) informavimo renginių rengimo;
(1) 2012 m. spalio 29 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1268/2012
dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012
dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, taikymo
taisyklių (OL L 362, 2012 12 31, p. 1).
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k) rezultatų skelbimo Komisijai pritarus;
l) atskirų novatoriškų veiksmų audito siekiant užtikrinti, kad subsidija
būtų administruojama laikantis patikimo finansų valdymo principų;
m) finansinio įnašo, skirto patikėtajam subjektui vykdyti valdymo
užduotis, kuris suteikiamas kaip fiksuotasis įnašas patikėtojo
subjekto veiklos išlaidoms ir kuris nustatomas remiantis tam
subjektui patikėta subsidijai skirtų Sąjungos lėšų suma.
3.
Patikėtasis subjektas pateikia Komisijai dokumentus pagal Regla
mento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 60 straipsnio 5 dalį ir visą infor
maciją, reikalingą novatoriškų veiksmų įgyvendinimui įvertinti.

2 straipsnis
Novatoriškų veiksmų atranka
1.
Patikėtasis subjektas atrenka novatoriškus veiksmus, remdamasis
kvietimais teikti paraiškas, atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų kasmet
apibrėžiamas temas.
2.

Šios institucijos gali prašyti paramos novatoriškiems veiksmams:

a) bet kuri vietos administracinio vieneto miesto valdžios institucija,
apibrėžta pagal didmiesčio, miesto ar priemiesčio, kuriame yra
bent 50 000 gyventojų, urbanizacijos lygį;
b) bet kuri vietos administracinių vienetų miesto valdžios institucijų
asociacija ar grupė, apibrėžta pagal didmiesčio, miesto ar
priemiesčio, kuriuose bendrai yra bent 50 000 gyventojų, urbaniza
cijos lygį; tai gali būti tarpvalstybinės asociacijos ar grupės, taip pat
asociacijos ar grupės skirtinguose regionuose ir (arba) valstybėse
narėse.
3.
1 straipsnio 2 dalies e punkte nurodyta ekspertų grupė teikia reko
mendacijas dėl atrinktinų novatoriškų veiksmų. Ekspertų grupė yra
proporcinga geografiniu požiūriu, jai pirmininkauja Komisija. Teikdama
rekomendacijas ekspertų grupė visų pirma atsižvelgia į šiuos kriterijus:
a) novatorišką pasiūlymo turinį ir galimybes pagal jį nustatyti ir išban
dyti naujus sprendimus;
b) pasiūlymo kokybę;
c) atitinkamų partnerių įtraukimą rengiant pasiūlymą;
d) gebėjimą parodyti įvertinamus rezultatus;
e) pasiūlytų sprendimų perkeliamumą.
Ekspertų grupė užtikrina, kad jos rekomendacijose būtų atsižvelgiama į
Sąjungos miestų teritorinę įvairovę.
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4.
Komisijai pritarus patikėtasis subjektas atrenka novatoriškus
veiksmus, remdamasis ekspertų grupės rekomendacija.
5.
Kiekvienam novatoriškam veiksmui skiriama suma neviršija
5 000 000 EUR.
▼M1
6.
Kiekvienas novatoriškas veiksmas įgyvendinamas per ne ilgesnį
kaip ketverių metų laikotarpį.
▼B
3 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse
narėse.

