FORMAI PRITARTA
2014–2020
metų
Europos
Sąjungos
struktūrinės paramos administravimo darbo
grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos
finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu
Nr. 1K–243 „Dėl darbo grupės sudarymo“,
2015 m. kovo 20 d. posėdžio protokolu Nr. 16
Projektų konkurso ir tęstinės projektų atrankos planavimo proceso
1 Priedas
_______________________
(kvietimo paskelbimo data1)

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę2 (-es)
________________________________________________________________
(priemonės (-ių) pavadinimas (-ai) [užpildo Ministerija])

Nr. ____
(kvietimo numeris, pvz., „Nr. 01“ [užpildo Ministerija])

____________________________________
(ministerijos (-ų) pavadinimas (-ai)
[užpildo Ministerija]

ir

_______________________________
(įgyvendinančiosios institucijos pavadinimas)
[užpildo ĮI]

kviečia teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos priemonę (-es) Nr.
____________________________________
(priemonės (-ių) kodai ir pavadinimas (-ai)3)
1

Pastaba programavimui: Įrašoma automatiškai skelbiant www.esinvestiticijos.lt.
Skelbdama spaudoje, ĮI gali atsisakyti kai kurių formos laukelių, išskyrus pagal PAFT 8 ar 9 skirsnius privalomus
laukelius, taip pat ĮI gali sujungti kelių kvietimų informaciją į vieną skelbimą.
3
Pastaba programavimui: Paspaudus priemonės kodą ir pavadinimą, atsidaro puslapis www.esinvesticijos.lt,
kuriame pateikiama visa informacija apie priemonę.
2

(Forma pildoma pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą (toliau – PFSA) pateiktą informaciją, t. y.
formoje esanti informacija negali prieštarauti PFSA esančiai informacijai).
(Nurodomas priemonės tikslas iš PFSA.
Finansavimo tikslas:
Galimas simbolių skaičius – 1000.)
[užpildo Ministerija]

Finansuojamos veiklos:

(Veiklos numeruojamos, pvz.:
„1. Veiklos pavadinimas;
2. Veiklos pavadinimas;
n. Veiklos pavadinimas.“
Galimas simbolių skaičius – 1000.)
[užpildo Ministerija]

Galimi pareiškėjai:

(Galimas simbolių skaičius – 500.)
[užpildo Ministerija]

Atrankos būdas:

(SFMIS leidžia pasirinkti vieną iš 3 atrankos
būdų:
- Projektų konkursas vienu etapu
- Projektų konkursas dviem etapais
- Tęstinė projektų atranka)

Didžiausia galima projektui skirti
finansavimo lėšų suma, Eur:

Planuojama kvietimo finansavimo suma, Eur:

Paraiškos gali būti teikiamos nuo:

Paraiškos gali būti teikiamos iki (galutinis
paraiškų pateikimo terminas5):

4

[užpildo Ministerija]
(Jei PFSA ši suma nenustatyta, rašoma
„Netaikoma“.
Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po
kablelio.)
[užpildo Ministerija]
(Nurodoma kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų
suma. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio
ir 2 po kablelio.)
[užpildo Ministerija]
(šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkamas „Projektų
konkursas vienu etapu“ arba „Tęstinė projektų
atranka“. Įrašoma data (formatu „0000-00-00“)
ir valanda (formatu „00:00“, pvz. 9:00)4.)
Galimas simbolių skaičius – 10 datai ir 5
valandai).
[užpildo Ministerija]
(šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkamas „Projektų
konkursas vienu etapu“ arba „Tęstinė projektų
atranka“. Įrašoma data (formatu „0000-00-00“)
ir valanda (formatu „00:00“, pvz. 16:00) 6.
Galimas simbolių skaičius – 10 datai ir 5
valandai.)
Jei eilutėje „Atrankos būdas“ pasirenkama

Pastaba programavimui: suprogramuoti taip, kad SFMIS rodytų klaidą, jei laukelyje nurodyta data būtų ankstesnė
nei kvietimo paskelbimo data.
5
Pastaba programavimui: ši data yra skelbimo galiojimo pabaigos data.
6
Pastaba programavimui: suprogramuoti taip, kad SFMIS rodytų klaidą, jei terminas nuo kvietimo paskelbimo iki
šios datos yra trumpesnis, nei PAFT 62 ar 64.1 punktuose nustatytas minimalus terminas (60 dienų). SFMIS pasiūlo
artimiausią darbo dieną pagal PAFT nustatytą terminą. Paraiškų pateikimo valanda negali būti vėlesnė nei 16:00,
t.y. 16 val. 00 min.

I etapo paraiškų pateikimo terminas:

„Tęstinė projektų atranka“, šioje skiltyje be
aukščiau nurodytos informacijos taip pat
atsiranda šis sakinys:
Tęstinė projektų atranka baigiama anksčiau, jeigu
pagal priimtus sprendimus dėl projektų
finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas
paskirstyta ir prašoma skirti finansavimo lėšų
suma sudaro galimybę paskirstyti visą kvietimui
teikti paraiškas skirtą lėšų sumą.
[užpildo Ministerija]
(šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkamas „Projektų
konkursas dviem etapais“.
Įrašoma data (formatu „0000-00-00“) ir valanda
(formatu „00:00“, pvz. 16:00)7.
Galimas simbolių skaičius – 10 datai ir 5
valandai.)
[užpildo Ministerija]

Planuojama I etapo paraiškų vertinimo trukmė (šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkamas „Projektų
iki:
konkursas dviem etapais“.

Ministerija įrašo datą (formatu „0000-00-00“).
Galimas simbolių skaičius – 10.)

Planuojamas II etapo paraiškų pateikimo
terminas:
(Jei I etapo paraiškų vertinimo terminas
pratęsiamas, įgyvendinančioji institucija gali
nustatyti vėlesnį II etapo paraiškų pateikimo
terminą, apie tai informuodama pareiškėjus)

Paraiškų vertinimo periodiškumas:

7

[užpildo Ministerija]
(šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkamas „Projektų
konkursas dviem etapais“.
Įrašoma data (formatu „0000-00-00“) ir valanda
(formatu „00:00“, pvz. 16:00).8
Galimas simbolių skaičius – 10 datai ir 5
valandai.)
[užpildo Ministerija]
(šis laukelis aktyvuojamas tais atvejais, jei eilutėje
„Atrankos būdas“ pasirenkama „Tęstinė projektų
atranka“, įrašomas paraiškų vertinimo
periodiškumas nustatytas PFSA, pvz., „Gautos
paraiškos pradedamos vertinti 2015-01-01; 201504-01; ..“ arba „ Gautos paraiškos pradedamos
vertinti kiekvieno mėnesio pirmą dieną“ arba
„Gautos paraiškos pradedamos vertinti paraiškos
gavimo dieną“ ir pan.
Galimas simbolių skaičius – 300.)
[užpildo Ministerija]

Pastaba programavimui: suprogramuoti taip, kad SFMIS rodytų klaidą, jei terminas nuo kvietimo paskelbimo iki
šios datos yra trumpesnis, nei PAFT 62 punkte nustatytas minimalus terminas (30 dienų nuo kvietimo teikti
paraiškas paskelbimo (pirmajam konkurso etapui)). SFMIS pasiūlo artimiausią darbo dieną pagal PAFT nustatytą
terminą. Paraiškų pateikimo valanda negali būti vėlesnė nei 16:00, t.y. 16 val. 00 min.
8
Pastaba programavimui: suprogramuoti taip, kad SFMIS rodytų klaidą, jei terminas yra trumpesnis, nei PAFT 62
punkte nustatytas minimalus terminas (30 dienų nuo siūlymo atrinktiems pareiškėjams dalyvauti antrajame
konkurso etape pateikimo dienos). SFMIS pasiūlo artimiausią darbo dieną pagal PAFT nustatytą terminą. Paraiškų
pateikimo valanda negali būti vėlesnė nei 16:00, t.y. 16 val. 00 min.

Kita informacija:

(Įrašoma kita svarbi informacija iš PFSA, į kurią
norima atkreipti pareiškėjo dėmesį. Pvz.,
takoskyrų tarp priemonių informacija, projekto
parengtumo reikalavimai ir pan.
Galimas simbolių skaičius – 3000.)
[užpildo Ministerija ir (arba) ĮI]

Informacija apie paraiškų teikimą:
Paraiškų pateikimo būdas:

Pareiškėjas, teikdamas paraišką turi naudotis
Iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų duomenų mainų svetaine (toliau –
DMS), vadovaudamasis Duomenų teikimo
per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu9,
kuris skelbiamas svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
(Jei nėra realizuotos DMS funkcinės galimybės,
šiame laukelyje pateikiama kitokia instrukcija dėl
paraiškos pateikimo, pavyzdžiui, nurodomas
institucijos darbo laikas.)
(Galimas simbolių skaičius – 500.)
[užpildo ĮI].

Po pirmojo konkurso etapo atrinkti pareiškėjai
kviečiami dalyvauti antrajame konkurso etape
per DMS. (Šis tekstas aktyvuojamas tais atvejais,
jei eilutėje „Atrankos būdas“ pasirenkamas
„Projektų konkursas dviem etapais“.)

Įgyvendinančiosios institucijos, priimančios
paraiškas, pavadinimas:
Įgyvendinančiosios institucijos adresas:
Konsultuojančių įgyvendinančiosios
institucijos darbuotojų vardai, pavardės,
kontaktai (el. paštas, telefonas):

Interneto svetainės, kurioje galima rasti
kvietimo dokumentus, adresas:
Kita informacija:

9

[užpildo ĮI].
(Jei pildoma SFMIS, įrašoma automatiškai pagal
priemonės informaciją.)
[užpildo ĮI]
(Galimas simbolių skaičius – 300.)
[užpildo ĮI]
(Prireikus, nurodomi ne tik vardai, pavardės ir
kontaktai, bet ir klausimai prie konkrečių asmenų,
kuriais šis asmuo konsultuoja.
Galimas simbolių skaičius – 1000.)
[užpildo ĮI]
(Galimas simbolių skaičius – 200.)
[užpildo Ministerija]
(įrašoma nuoroda į www.esinvesticijos.lt
konkretų puslapį, kuriame yra paskelbtas PFSA)
(Galimas simbolių skaičius – 500.)
[užpildo Ministerija ir (arba) ĮI]
Pvz., gali būti nurodomos kitos svetainės, kuriose
skelbiamas kvietimas, adresas.

Pastaba programavimui: Aktyvi nuoroda į Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašą.

