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Paraiškos dėl projekto finansavimo bendroji forma

1. DUOMENYS APIE KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI
FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ (TOLIAU – PARAIŠKA)

Veiksmų programos prioritetas

Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) prioriteto pavadinimas.

Veiksmų programos prioriteto specifinis uždavinys

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis
pasirinkimo sąrašas. Iš pasirinkimo sąrašo pasirenkamas prioriteto, pagal kurį teikiama paraiška,
pavadinimas.
Nurodyti privaloma.
Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) uždavinio pavadinimas.

Priemonės numeris ir pavadinimas

Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo Nr.

Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis
pasirinkimo sąrašas. Pasirenkamas uždavinio, pagal kurį teikiama paraiška, pavadinimas.
Nurodyti privaloma.
Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas), priemonės pavadinimas ir numeris.
Paspaudus ant duomenų įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis
pasirinkimo sąrašas. Pasirenkamas priemonės, pagal kurią teikiama paraiška, pavadinimas ir numeris.
Pastaba. Sąraše yra pateikiamos tik pasirinkto uždavinio priemonės.
Nurodyti privaloma.
Šiame lauke nurodomas (pasirenkamas) paskelbto kvietimo teikti paraiškas numeris arba patvirtinto sąrašo

numeris.
Galimas simbolių skaičius – 150.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai
finansuojamo projekto (toliau – projektas)
pavadinimas

Šiame lauke nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, pavadinimas. Valstybinio ir regioninio
projektų planavimo atveju, projekto pavadinimas iš patvirtinto valstybės arba regionų sąrašo keliamas
automatiškai į lauką „Iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau – projektas)
pavadinimas“. Konkursinio projektų planavimo atveju, rekomenduojama projekto pavadinimą pasirinkti
trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją. Ilgus projekto pavadinimus siūloma kiek įmanoma trumpinti.
Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis (pvz.: Respublikinės Klaipėdos ligoninės infrastruktūros
atnaujinimas ir pan.).
Galimas simbolių skaičius – 150.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS

Pareiškėjo rekvizitai:
Pareiškėjo pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo
pažymėjimą) ir tos organizacijos teisinė forma. Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis (pvz.: UAB
„Rangovas“, VšĮ „Konsultacinės paslaugos“ ir pan.).
Galimas simbolių skaičius – 150.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas juridinio asmens kodas pagal galiojantį juridinio asmens registravimo pažymėjimą.
Galima įvesti tik skaitmenis.
Galimas simbolių skaičius – nuo 7 iki 10.
Įvedus raides ar mažiau nei 7, ar daugiau nei 10 simbolius, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
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Adresas:
Gatvė

Namo numeris

Pašto kodas

Nurodomas pareiškėjo juridinio asmens buveinės gatvės pavadinimas pagal Registrų centro duomenis.
Galimas simbolių skaičius – 100.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas namo eilės numeris ir butas (jei reikalinga) pagal paraišką teikiančio juridinio asmens oficialų
registravimo adresą. Tuo atveju, jei projekto veiklos nesutampa su pareiškėjo registracijos vieta, papildomai
nurodomi ir kiti projekto įgyvendinimui svarbūs adresai (namo (-ų) numeris (-iai).
Galimas simbolių skaičius – 50.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens pašto kodas pagal oficialų registravimo adresą (pvz.,
02134).

Vietovė

Galimas simbolių skaičius – 10.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas vietovės pavadinimas pagal paraišką teikiančio juridinio asmens oficialų registravimo adresą.

Telefono numeris

Galimas simbolių skaičius – 50.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens telefono numeris.

Fakso numeris

Galimas simbolių skaičius – 20.
Telefono numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens fakso numeris.
Galimas simbolių skaičius – 20.
Fakso numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
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El. pašto adresas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens elektroninio pašto adresas (pvz.: info@rangovas.lt arba
konsultantai@konsultantai.lt ir pan.).
Galimas simbolių skaičius – 50.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

Institucijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo:
Vardas, pavardė

Pareigos

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas, pavardė.
Galimas simbolių skaičius – 70.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomos paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu paraišką teikti įgalioto asmens pareigos.
Galimas simbolių skaičius – 150.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Pavyzdys:
„X“ rajono savivaldybės administracijos direktorius; „Z“ socialinių paslaugų centro direktorius ir pan.

Už paraišką atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė

Pareigos

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens vardas, pavardė. Turėtų būti nurodomas asmuo, kuris tiesiogiai
susijęs su projekto rengimu ir teikimu vertinimui. Už paraišką atsakingas asmuo gali būti ir organizacijos
vadovas su sąlyga, kad jis tiesiogiai susijęs su projekto rengimu ir galės atsakyti į su projekto rengimu ir
teikimu vertinti susijusius klausimus.
Galimas simbolių skaičius – 70.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomos už paraišką atsakingo asmens pareigos.
Pvz., „X“ rajono savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vyresnysis specialistas; „Z“ socialinių
paslaugų centro socialinis darbuotojas.
Galimas simbolių skaičius – 140.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
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Telefono numeris

Nurodomas už paraišką atsakingo asmens telefono numeris.

Fakso numeris

Galimas simbolių skaičius – 20.
Telefono numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.
Nurodomas už paraišką atsakingo asmens fakso numeris.

El. pašto adresas

Galimas simbolių skaičius – 20.
Fakso numeris nurodomas pagal tokią formą – (8~5) 216 2222.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodomas už paraišką atsakingo asmens elektroninio pašto adresas.
Galimas simbolių skaičius – 50.
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PARTNERĮ (-IUS)

Ar projektas turi partnerį (-ius)

Eil. Nr.
Įvedamas
skaičius
ir po jo
dedamas
taškas.

Partnerio pavadinimas
Nurodomas partnerio organizacijos
pavadinimas pagal juridinio asmens steigimo
dokumentus ir registravimo pažymėjimą.
Jeigu partneris yra užsienyje registruotas
juridinis asmuo, šalia pavadinimo nurodomas
galiojantis juridinio asmens registravimo
pažymėjime nurodytas kodas.

 taip (jeigu projektas bus įgyvendinamas su partneriais, pažymimas šis punktas ir pildoma žemiau esanti
lentelė)
 ne (jeigu projektą įgyvendina pareiškėjas ir projektas neturi partnerių, pažymimas šis punktas Jei
pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius), nepildoma).

Juridinio
asmens kodas
Nurodomas kodas
pagal galiojantį
juridinio asmens
registravimo
pažymėjimą.
Jeigu partneris yra
užsienyje
registruotas

gatvė
Nurodomas
partnerio
organizacijos
buveinės
susirašinėjimui
skirtos gatvės
pavadinimas.

Adresas susirašinėjimui
namo numeris
miestas/ rajonas
Nurodomas
partnerio
organizacijos
susirašinėjimo
skirto adreso namo
eilės numeris ir
butas (jei
reikalinga).

Nurodomas
partnerio
organizacijos
pašto indeksas
adreso, skirto
susirašinėjimui.
Galimas simbolių

šalis
Jei
projekto
veiklas
įgyvendina
užsienio
partneris,
nurodomas
(pasirenkamas)
šalies
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Galimas simbolių skaičius – 140. Įvedus
daugiau simbolių rodomas klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

juridinis asmuo,
kodas šiame
langelyje
nenurodomas.
Galima įvesti tik
skaitmenis.

Galimas simbolių
skaičius – 50.
Įvedus daugiau
simbolių, rodomas
klaidos
pranešimas.

Galimas simbolių
skaičius – 10.
Įvedus daugiau
simbolių rodomas
klaidos pranešimas

skaičius – 10.
Įvedus daugiau
simbolių, rodomas
klaidos
pranešimas.

Galimas
simbolių skaičius
– 10. Įvedus
daugiau
simbolių,
rodomas klaidos
pranešimas.

Galimas simbolių
skaičius – nuo 5 iki
15. Įvedus raides
ar mažiau nei 5, ar
daugiau nei 15
simbolius,
rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti
privaloma.

(...)

(...)

pavadinimas,
kurioje
įregistruotas
partneris.

Partneriai, kurių
juridinio asmens
buveinės adresas
įregistruotas
Lietuvos
Respublikos
teritorijoje, šio
lauko nepildo.

(...)

(...)

(...)

(...)

4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA

Projekto įgyvendinimo vieta

Jeigu projekto veiklos įgyvendinamos įvairiose teritorijose, gali būti pasirenkami visi trys iš išvardintų požymių.
Jeigu veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje ir galima nurodyti miesto ar kaimo gyvenamojoje vietovėje
šios projekto veiklos yra įgyvendinamos, pasirenkamas atitinkamas punktas ir pažymimas. Tuo atveju, jeigu negalima
projekto veiklų priskirti tik miesto ar tik kaimo gyvenamosioms vietovėms, pažymimi abu punktai, t.y., a) ir b).
1.  Projektas įgyvendinamas Lietuvos Respublikos teritorijoje:
a)  miesto gyvenamoji vietovė;
b)  kaimo gyvenamoji vietovė;
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2.  Projektas įgyvendinamas ES teritorijoje
3.  Projektas įgyvendinamas už ES teritorijos ribų

Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis lėšų
Savivaldybė

Apskritis
Nurodoma apskritis, kuriai tenka didžioji dalis lėšų.
Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras
rodyklė. Paspaudus ją, išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirinkamas iš
sąrašo apskrities pavadinimas.
Nurodyti privaloma.

Nurodomas savivaldybės pavadinimas, kurioje planuojama įgyvendinti pagrindines projekto
veiklas (pvz., statomas pastatas, organizuojamo seminaro vieta ir pan.). Turi būti nurodoma
tik viena savivaldybė.
Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto savivaldybė, kuriai
tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis. Didžiausia dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį.
Jeigu keliose savivaldybėse vykdomų projekto veiklų dalis yra vienoda, pareiškėjas išrenka
pagrindinę savivaldybę atsižvelgdamas į veiklų vykdymo trukmę.
Kai negalima išskirti vienos savivaldybės pagal tenkančią lėšų dalį, gali būti nurodoma
pareiškėjo registravimo vieta.
Pvz., tiesiamas 150 km kelias per „X“, „Y“ ir „Z“ savivaldybes. 80 km kelio yra tiesiama per
„Y“ savivaldybę, tačiau brangiausia kelio dalis (pvz., dėl estakadų) bus tiesiama „Z“
savivaldybėje. „Z“ savivaldybė bus pagrindinė savivaldybė, kurioje įgyvendinamas projektas.
Pvz., organizuojami 15 seminarų „X“, „Y“ ir „Z“ savivaldybėse. 10 seminarų organizuojama
„X“ savivaldybėje, 2 seminarai – „Y“ savivaldybėje ir 3 – „A savivaldybėje. Didžiausia
projekto lėšų dalis buvo skirta „Y“ savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Daugiausia
seminarų (10) suorganizuota X savivaldybėje, tačiau jie kainavo pigiau nei 2 seminarai,
suorganizuoti Y savivaldybėje, todėl didžiausia projekto lėšų dalis buvo skirta Y
savivaldybėje organizuojamiems seminarams. Y savivaldybė yra pagrindinė savivaldybė,
kurioje įgyvendinamas projektas.
Paspaudus ant apskrities įvedimo lauko, dešiniajame šone atsiras rodyklė. Paspaudus ją,
išsiskleis pasirinkimo sąrašas. Pasirinkamas iš sąrašo savivaldybės pavadinimas.
Parinkus arba pakeitus apskritį ir nenurodžius jai priklausančios savivaldybės, savivaldybės
laukas spalvinamas raudonai.
Nurodyti privaloma.

Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka projekto nauda
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Šiame stulpelyje pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“. Įvedus kitą ar daugiau
nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas

Visos savivaldybės

Eil.
Nr.

Savivaldybės pavadinimas

1.

Akmenės rajono

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alytaus miesto
Alytaus rajono
Anykščių rajono
Birštono
Biržų rajono
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miesto
Kauno rajono
Kazlų Rūdos
Kėdainių rajono
Kelmės rajono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos rajono
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Marijampolės

Požymis

Šiame stulpelyje pasirinkimas pažymimas įvedant simbolį „X“. Įvedus kitą ar daugiau
nei vieną simbolį, rodomas klaidos pranešimas. Galima pasirinkti daugiau nei vieną
savivaldybę.
(...)
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Eil.
Nr.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Mažeikių rajono
Molėtų rajono
Neringos miesto
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Prienų rajono
Radviliškio rajono
Raseinių rajono
Rietavo
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
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Eil.
Nr.

Savivaldybės pavadinimas

Požymis

Vilkaviškio rajono
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono

56.
57.
58.
59.
60.

5. PROJEKTO APRAŠYMAS
5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
-

-

Aprašoma problema ir projekto poreikis, problemos sprendimo būdas, projekto tikslas: nurodoma problema (-os), kurią (-ias) siekiama spręsti įgyvendinant
projektą, ir pagrindžiamas problemos aktualumas statistiniais duomenimis; pateikiamas projekto poreikio pagrindimas atsakant į tokius klausimus kaip: kodėl
verta investuoti ES fondų lėšas į šį projektą? (pvz., siekiama įsigyti naują aplinkai tinkamą įrangą; be ES fondų finansavimo tokios įrangos nebūtų įmanoma
įsigyti; nauja įranga sumažins užterštumo lygį); kokius rinkos netolygumus projektu siekiama spręsti? (pvz., projektas skirtas darbo rinkai trūkstamų
specialistų parengimui) ir kt. Šioje dalyje turi atsispindėti ES fondų paramos teikiamas skatinamasis poveikis, t.y., kokių rezultatų be ES fondų paramos būtų
negalima pasiekti.
Šioje dalyje aprašomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jei projektas
skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).
Šioje dalyje aprašoma projekto pridėtinė vertė: išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y. kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus
(inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir pan. Lietuvos, regiono ar kitu lygiu) arba kodėl projektas yra
naudingas ir (arba) būtinas.

Galimas įvesti simbolių skaičius – 15.000 .
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 15.000 simbolių, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.
5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t.y., kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių rezultatų šiomis veiklomis siekiama. Ši informacija skelbiama
viešai tinklapyje www.esparama.lt.
Galimas simbolių skaičius – 1000.
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 1000 simbolių, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.
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5.3 Projekto vykdytojo tinkamumas ir pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.
Partnerių pasirinkimo pagrįstumas
Aprašomos projekto valdymo grupės narių ir (arba) projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos.
Taip pat detalizuojama pareiškėjo ir (arba) jo partnerių (jei taikoma) turimi administravimo gebėjimai, reikalingi projektui įgyvendinti.
Pateikiamas projekto partnerio pasirinkimo pagrindimas (jei taikoma): pagrindžiamas projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas
turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė iš partnerio įtraukimo į projektą? Ar projekto partneris prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo ir
kokiomis veiklomis? Ar projekto partneris turi reikiamą patirtį ir gebėjimus įgyvendinti nurodytas projekto veiklas ir kt.?
Galimas simbolių skaičius – 15.000.
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 15.000 simbolių, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.

5.4 Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas
Aprašant projektui tiesioginį poveikį galinčias turėti rizikas, iš išsiskleidžiančio sąrašo pasirinkama aktuali projekto rizika, kuri automatiškai perkeliama į žemiau
esančią lentelę. Šios lentelės laukuose detalizuojama, kokį neigiamą poveikį ir pasekmes projekto įgyvendinimui ir siekiamiems rezultatams gali turėti minima rizika.
Galima pasirinkti daugiau nei vieną riziką. Pateikiamas rizikų sąrašas yra preliminarus ir skirtas pareiškėjui palengvinti rizikų identifikavimą, todėl nėra laikomas
baigtiniu.
Tuo atveju, jeigu išskleidžiamame sąraše nenurodoma rizika, žemiau esančioje lentelėje paspaudus nuorodą „sukurti naują langą“ išskleidžiama papildoma eilutė,
kurioje pareiškėjas gali nurodyti jam aktualios rizikos pavadinimą ir šią riziką detalizuoti kituose lentelės laukuose.
-

Finansinė rizika.
Makroekonominė rizika.
Ekonominė rizika.
Nepakankamos paslaugų kokybės rizika.
Nepakankamos darbų kokybės rizika.
Mokslinių tyrimų rizika.
Eksperimentinės plėtros rizika.
Technologinė rizika.
Technologinio suderinamumo rizika.
Politinė rizika.
Teisinė rizika.
Socialinė rizika.
Aplinkosauginė rizika.
Valstybės pagalbos rizika.
Netikslus projekto įgyvendinimo kaštų įvertinimas.
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-

Klaidingas projekto veiklų trukmės įvertinimas.
Projekto valdymo komandos administraciniai gebėjimai ir kompetencijos trūkumas.
Atsakingų asmenų nepriskyrimas.
Projekto veiklų vėlavimas dėl viešųjų pirkimų.
Rangovų ir tiekėjų kompetencijos trūkumas ir (ar) nepakankama paslaugų /darbų kokybė.
Rangovų ir tiekėjų sutartinių įsipareigojimų nesilaikymas.
Atliktų darbų ar suteiktų paslaugų neatitikimas sutarties sąlygoms ir galiojančioms normoms.
Eksploatacijos kaštų padidėjimas.
Ekonominio augimo sulėtėjimas.
Įmonės gaunamų pajamų lėtesnis augimas.
Apyvartinių lėšų trūkumas.
Padidėjusios rinkos kainos.
Papildomos išlaidos.
Netinkamai parengtos sutartys.
Nesurenkama tikslinė grupė.
Neįmanoma pasiekti rodiklio.
Perkamas ilgalaikis turtas, todėl reikia draudimo.
Kitos rizikos.

Rizikos pavadinimas
1
Pasirinkus rizikas iš sąrašo, jos
pavadinimas įkeliamas
automatiškai ir šis laukas nėra
aktyvus. Galima iš sąrašo pasirinkti
daugiau nei vieną riziką.
Įvedamas rizikos pavadinimas, kai
sąraše nepasirenkamos rizikų
reikšmės arba jas pasirinkus toliau
spaudžiama „sukurti naują langą“.
Galimas simbolių skaičius – 50.
Nurodyti privaloma
(...)
(...)

Rizikos detalizavimas
2
Detalizuojamos rizikos, aprašant jų kilmę ir galimą
poveikį projektui.
Galimas simbolių skaičius – 1000.
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 1000
simbolių, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama
išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.

(...)
(...)

Priemonės rizikai valdyti
3
Nurodomos priemonės, kurių pareiškėjas imsis nurodomoms
rizikoms valdyti.
Galimas simbolių skaičius – 1000.
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 1000 simbolių,
rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.

(...)
(...)
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5.5 Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatų:
Fizinis (jei taikoma): glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų tęstinumas (pvz., kas ir kaip apmokės naujai pastatyto pastato eksploatavimo išlaidas,
kas bus atsakinga už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida.
Veiklos rezultatų: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas (nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos pagal
projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus, jei numatyti (pvz., kas išlaikys reikiamą darbuotojų skaičių arba kaip apmokytų darbuotojų žinios bus pritaikytos
tolesnėje veikloje).
Kaip ir tarėmės 07 09 vykusio susitikimo metu, laukiame agentūrų siūlomų instrukcijų šiai daliai.
Galimas simbolių skaičius – 10.000.
Įvedus ar įkėlus į įvedimo lauką daugiau nei 10.000 simbolių, rodomas klaidos pranešimas ir neleidžiama išsaugoti reikšmės.
Nurodyti privaloma.

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
Projekto tikslas:
(Nurodomas projekto tikslas. Galimas simbolių skaičius – 200. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.)

Nr. Uždavinys

1
1.

2

Nr.

Projekto veikla*

3

4

Detalizuojamas 1.1.
projekto tikslas
per aprašomus
uždavinius.
Galimas
simbolių
skaičius – 150.
Įvedus daugiau
simbolių,
rodomas
klaidos
pranešimas.

Nurodomos
pagrindinės
veiklos.
Kiekviena
nurodoma
eilutėje.

projekto
veikla
atskiroje

Galimas
simbolių
skaičius – 400. Įvedus
daugiau
simbolių,
rodomas
klaidos
pranešimas. Nurodyti

5

Fizinio veiklos
įgyvendinimo
rodiklio
matavimo
vnt.**
6

Fizinio veiklos Biudžeto
įgyvendinimo
išlaidų
rodiklio
kategorija
siekiama
reikšmė**
7
8

Nurodomas
fizinis
veiklos
įgyvendinimo
rodiklis,
kuris
automatiškai
perkeliamas
į
projekto biudžeto
stulpelį „Išlaidų
kategorijos
ir
išlaidų
eilutės
(fizinio rodiklio)
pavadinimas“.

Nurodomas
fizinio
veiklos
įgyvendinimo
rodiklio
mato
vienetas.
Galimas simbolių
skaičius – 20.
Įvedus
daugiau
simbolių,
rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti

Nurodoma
siektina
fizinio
veiklos
įgyvendinimo
rodiklio reikšmė
skaičiais.
Galimas simbolių
skaičius – 5.
Įvedus
daugiau
simbolių,
rodomas klaidos
pranešimas.

Fizinio veiklos
įgyvendinimo
rodiklio
pavadinimas**

Iš
pasirenkamo
sąrašo
vienam
fiziniam
veiklos
įgyvendinimo
rodikliui
priskiriama 1
biudžeto
išlaidų
kategorija.

Projekto
aprašymas*

veiklos

9
Nurodoma projekto veiklos
aprašymo santrauka.
Galimas simbolių skaičius –
2.000.
Įvedus
daugiau
simbolių, rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti
privaloma.
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Nurodyti
privaloma.

2.

(...)

(...)

privaloma.

Vienai
veiklai privaloma.
gali
būti
sukuriami keletas
fizinių rodiklių,
prireikus,
sukuriant naujas
eilutes.
Galimas simbolių
skaičius – 200.
Įvedus
daugiau
simbolių,
rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti
privaloma.

Nurodyti
privaloma.

Jei 1 veikla
finansuojama
iš
keleto
išlaidų
kategorijų,
kiekvienai iš
jų turi būti
atskiras
fizinis
rodiklis.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

* iš techninės paramos lėšų finansuojamų projektų veiklos perkeliamos į biudžeto eilutes " Išlaidų kategorijos ir išlaidų eilutės (fizinio rodiklio) pavadinimas " ir „Išlaidų pagrindimas“.
** netaikoma iš techninės paramos lėšų finansuojamiems projektams

7. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS (NETAIKOMA TECHNINEI PARAMAI)
Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių tikslumu nuo
Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, t. y.
per kiek mėnesių bus pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos.
Galima įvesti tik skaičių
Galimas didžiausias skaičius – 96.
Įvedus raidę ar didesnį už 96 skaičių rodomas klaidos pranešimas.
Įvedus skaičių ir paspaudus ant kurio nors kito lauko, parodoma tiek mėnesių, koks
skaičius yra nurodytas.
Nurodyti privaloma.

Eil. Nr.

Projekto veiklos
pavadinimas

Pradėta iki
paraiškos

Projekto mėnuo, kai
pradedama projekto

Projekto mėnuo,
kai baigiama

1

Projekto veiklos vykdymo mėnuo
2 3 ...
14

2

(...)

(...)

8.

3

4

vykdyti projekto
veikla
5

Nurodoma, ar konkreti
veikla yra arba bus
pradėta vykdyti iki
paraiškos pateikimo.
Paspaudus ant
duomenų įvedimo
lauko dešiniajame
šone atsiras rodyklė.
Paspaudus ją,
išsiskleis pasirinkimo
sąrašas. Pasirenkama
reikšmė „Taip“ arba
„Ne“.

Nurodomas projekto
veiklos vykdymo pradžios
mėnesio eilės numeris,
skaičiuojant nuo
planuojamos pradėti
įgyvendinti projekto
veiklos momento.
Nurodomas skaičius nuo
1 iki 96.

Nurodomas projekto
veiklos vykdymo
pabaigos mėnesio eilės
numeris, skaičiuojant
nuo planuojamos baigti
įgyvendinti projekto
veiklos momento.
Nurodomas skaičius
nuo 1 iki 96.

(...)

(...)

(...)

6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

4-5

1

Nurodomas Nurodomas veiklos
veiklos
pavadinimas taip kaip
numeris
„Projekto loginiame
pagrindime“. Paspaudus
ant duomenų įvedimo
lauko stulpelyje „Veiklos
pavadinimas“
dešiniajame šone atsiras
rodyklė. Paspaudus ją
išsiskleis pasirinkimo
sąrašas, kuriame bus
pateikiamos „Projekto
loginiame pagrindime“
įvestos veiklos.
Galima prie kiekvienos
nurodomos veiklos
sukurti papildomų
eilučių.

veikla

Šis laukas pildoma automatiškai pagal
stulpelių duomenis

pateikimo

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO (NETAIKOMA

TECHNINEI

PARAMAI)

Ar projektui įgyvendinti pareiškėjas yra pradėjęs ar įvykdęs viešųjų pirkimų procedūras iki paraiškos pateikimo?
 Taip
(Šis punktas
pažymimas, kai iki
paraiškos pateikimo
pradėtos/baigtos viešųjų
pirkimų procedūros)

Pirkimo pavadinimas

Pirkimo vertė, kuriai
prašomas
finansavimas

Pirkimo etapas

Planuojama tiekėjų
atrankos data

Nurodomas pradėto/baigto
pirkimo pavadinimas. Pildoma
didžiosiomis ir mažosiomis
raidėmis.
Galimas simbolių skaičius – 150.

Nurodoma iki paraiškos
pateikimo pradėto/
baigto pirkimo, dėl
kurio prašomas
finansavimas, suma

Nurodoma iki paraiškos pateikimo pradėto /
baigto pirkimo etapas romėniškais
skaitmenimis.
Galimas simbolių skaičius – 2. Įvedus daugiau
simbolių, rodomas klaidos pranešimas.

Šiame lauke nurodoma iki
paraiškos pateikimo
pradėto/ baigto pirkimo
planuojama atrankos data
(pvz. 2014-01-01).
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Įvedus daugiau simbolių, rodomas
klaidos pranešimas.
Nurodyti privaloma.

(...)

litais.
Galimas simbolių
skaičius – 9. Įvedus
daugiau simbolių,
rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti privaloma

Planuojama tiekėjų
atrankos data laikoma
planuojama/ įvykdyta
vokų su pasiūlymais
atplėšimo data.

Nurodyti privaloma

(...)

(...)

Galimas simbolių skaičius
– 10. Įvedus daugiau
simbolių, rodomas klaidos
pranešimas.
Nurodyti privaloma
(...)

 Ne
(Šis punktas pažymimas, kai iki paraiškos pateikimo dienos pirkimo procedūros nepradėtos).

9. INFORMACIJA APIE PROJEKTO GENERUOJAMAS PAJAMAS (NETAIKOMA TECHNINEI PARAMAI)

Projektas pajamų negauna
 Taip

Šis punktas pažymimas, kai įgyvendinant projektą pajamų gauti neplanuojama.

Projektas gauna pajamų ir jos
yra įvertintos iš anksto
 Taip
Projektas gauna pajamų, bet
jų iš anksto neįmanoma
apskaičiuoti
 Taip
Netaikoma
 Taip

Šis punktas pažymimas, kai projektas gauna pajamų ir jos yra apskaičiuotos iš anksto pagal patvirtintą formą (pildomas paraiškos 1
priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas“).
Šis punktas pažymimas, kai projektas gauna pajamų, tačiau neįmanoma prognozuoti projekto metu sukurtų produktų/paslaugų
paklausos.
Šis punktas žymimas, kai bendrai finansuojamo iš ERPF ar SF projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 mln. eurų, kai
bendrai finansuojamo iš ESF projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 50 tūkst. eurų, jeigu projektams taikoma valstybės
pagalba, prizai ir grąžinamos subsidijos (kai grąžinama visa paramos suma), taip pat pagal fiksuotąsias sumas ar fiksuotuosius
įkainius apmokamoms projekto išlaidoms ir bendro veiksmų plano projektams, jeigu juos nustatant buvo atsižvelgta į numatomas
gauti grynąsias pajamas.
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10. INFORMACIJA APIE PROJEKTUI SUTEIKTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (NETAIKOMA TECHNINEI PARAMAI)
Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui (partneriui) per pastaruosius 3 metus nebuvo suteikta valstybės pagalba (įskaitant de minimis)
Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui (partneriui) per pastaruosius 3 metus suteikta valstybės pagalba (įskaitant de minimis). Tokiu
atveju, pildomas paraiškos 2 priedas „Informacija apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą
valstybės pagalbą (įskaitant de minimis)“.

 Taip
 Taip

11. PROJEKTO BIUDŽETAS
(1-3 išlaidų kategorijos pildomos tik iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams, taip pat tais atvejais, kai iš Europos
socialinio fondo lėšų finansuojami projektai prašo kryžminio finansavimo. 4-8 išlaidų kategorijos taikomos bendrai visiems projektams)
Išlaidų
kategorijos ir
išlaidų eilutės
(fizinio
rodiklio)
pavadinimas

Fizinio
rodiklio
mato vnt.˟

1

2

3

Pildomas
suvedus iš
eilės einančius
numerius

Pildomas
automatiškai
perkeliant
duomenis iš
paraiškos 6 p.
„Projekto loginis
pagrindimas“ 5
stulpelio „Fizinio
veiklos
įgyvendinimo
rodiklio
pavadinimas“.
Fiziniai veiklos
įgyvendinimo
rodikliai prireikus
gali būti
detalizuojami,
sukuriant
papildomas
eilutes, pvz. 1.1.1

Autom.
perkeliamos
reikšmės iš
paraiškos 6
p. „Projekto
loginis
pagrindimas
“ 6 stulpelio
„Fizinio
veiklos
įgyvendinim
o rodiklio
matavimo
vnt.“.

Išlaidų
kategorijos
ir išlaidų
eilutės Nr.

Išlaidos,
kurios
negali
viršyti
nuosavo
įnašo,
Lt*

Veiklos
Nr.

Tinkamų
finansuoti
išlaidų
suma, Lt

4

5

6

7

8

9

10

Autom.
perkeliam
os
siektinos
fizinio
veiklos
įgyvendini
mo
rodiklio
reikšmė
skaičiais
iš
paraiškos
6 p.
„Projekto
loginis
pagrindim
as“ 7
stulpelio
„Fizinio

Autom.
perkeliam
os iš
paraiškos
6 p.
„Projekto
loginis
pagrindim
as“ 1
stulpelio
„Nr.“.

Prie
kiekvieno
fizinio
rodiklio
įrašoma jam
pasiekti
reikalinga
tinkamų
išlaidų suma

Pažymėti X, jei
numatytos
kryžminio
finansavimo
išlaidos. Iš
Europos
socialinio fondo
lėšų
finansuojami
projektai pildo
ši stulpelį tik
prie 3 išlaidų
kategorijos
„Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai“. Iš
ERPF/SF lėšų
finansuojami
projektai pildo

Pildomas
(nurodom
a suma
litais), jei
biudžeto
eilutėje
nurodytos
išlaidos ar
jų dalis
bus
patirtos
kaip
nepinigini
s įnašas,
dalyvių
darbo
užmokest
is ar
susijusios
išlaidos,

Pažymėti X, jei
visoms ar daliai
biudžeto eilutės
išlaidų
naudojami
fiksuotieji
įkainiai/sumos, o
šios išlaidos
detalizuojamos
13 stulpelyje
„Išlaidų
pagrindimas“.

Prie 5 išlaidų
kategorijos
“Projekto
vykdymas”
eilučių
nurodoma
projektą
vykdančio
personalo darbo
užmokesčio
išlaidų suma
litais (pildoma
tik tais atvejais,
kai reikia
nustatyti
vienodo dydžio
normą nuo
tiesioginių
personalo
išlaidų).

Vienetų
skaičius

Kryžminis
finansavimas

Naudojami
fiksuotieji
įkainiai/
sumos

Tiesioginės
personalo
išlaidos, Lt

Vykdoma
ne
programos
teritorijoje*

Išlaidų
pagrindimas

11

12

13

Įrašoma
perkamų
(ne paties
projekto
vykdytojo)
išlaidų
dalis,
apskaičiuot
a litais
(taikoma
tik iš
Europos
socialinio
fondo lėšų
finansuoja
miems
projektams,
jei pagal
PFSA
projektams

Pažymėti X,
jeigu ESF
projektas
vykdomas ne
Europos
Sąjungoje,
arba ERPF/SF
projektas
vykdomas
kitoje
Europos
Sąjungos
šalyje (ne
Lietuvoje), o
11 stulpelyje
„Išlaidų
pagrindimas“
nurodyti, kur
bus vykdoma
veikla.

Pagrindžiamas
biudžete
nurodomų
išlaidų
poreikis ir kt.

Perkamų
išlaidų
dalis, Lt˟
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.Galima sukurti
tiek
detalizuojančių
eilučių, kiek
reikia
(neribojamas
eilučių skaičius).

1.
1.1.
1.2.
ir t.t.
2.

veiklos
įgyvendini
mo
rodiklio
siekiama
reikšmė“.

ši stulpelį tik
prie atskirų
išlaidų
kategorijos
„Projekto
vykdymas“
eilučių

valstybės
ar
savivaldy
bių
biudžetini
ų įstaigų
patirtos
nusidėvėj
imo
(amortiza
cijos)
sąnaudos.

taikoma
netiesiogini
ų išlaidų
vienodo
dydžio
norma).

(Netaikoma,
jei pagal
PFSA
vykdoma
reprezentacija
i skirta veikla
ir techninės
paramos
projektams).

Žemė

Nekilnojamas
is turtas

2.1.
2.2.
ir t.t.
3.

Statyba,
rekonstravim
as, remontas
ir kiti darbai

3.1.
3.2.
ir t.t.
4.

Įranga,
įrenginiai ir
kt. turtas

4.1.
4.2.
ir t.t.
5.

Projekto
vykdymas

5.1.
5.2.
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ir t.t.
6.
7.
8.

Projekto
administravi
mas
Viešinimas
Išlaidos pagal
VDN
Iš viso:

12. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Finansavimo šaltinio pavadinimas
1. Prašomos skirti lėšos
2. Pareiškėjo ir partnerio (ių) lėšos
2.1. Viešosios lėšos
2.1.1. Valstybės biudžeto lėšos
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai

2.2. Privačios lėšos
2.2.1. Nuosavos lėšos
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai

3. Iš viso
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios

Suma, Lt
Nurodoma prašoma skirti finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas
klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma.
2.1+2.2 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas.
2.1.1+2.1.2+2.1.3 Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš valstybės biudžeto, savivaldybių
biudžeto ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra valstybės biudžetas.
Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto
lėšos. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai
(pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios
organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006,
Nr. 4-102) 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas
klaidos pranešimas.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių.

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra nuosavos lėšos.
Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projekto vykdytojas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai,
pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.
1+2 Nurodoma bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma. Kai bendra suma nesutampa su bendra tinkamų
finansuoti išlaidų suma, nurodyta „Projekto biudžetas“ paraiškos dalyje, finansavimo šaltinių eilutė „Iš
viso“ spalvinama raudonai ir rodomas klaidos pranešimas.
Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma, kuria mažinama tinkamų deklaruoti
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pajamos (numatomų grynųjų pajamų sumai
prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta finansuoti
iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų) (netaikoma, kai
projektas finansuojamas pagal valstybės pagalbos
schemas)

Europos Komisijai išlaidų suma. Ši suma yra lygi tinkamų finansuoti išlaidų sumai, kuri padengiama iš
projekto numatomų gauti grynųjų pajamų, todėl šiai sumai finansuoti negali būti teikiamas finansavimas
iš ES fondų ir ji turi būti finansuota pareiškėjo ir (arba) partnerio lėšomis. Atsižvelgiant į lėšų, kurias
naudos pareiškėjas ir (arba) partneris šiai sumai finansuoti, šaltinį, turi būti užpildyta paraiškos A dalies
10 lentelės 2 punkto „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos“ atitinkama skiltis. Galima įvesti tik skaičių.
Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas.

13. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS (NETAIKOMA IŠ EUROPOS
SOCIALINIO FONDO FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS IR TECHNINEI PARAMAI)

Eil. Nr.
1
Šiame stulpelyje galima
įvesti tik skaičių. Įvedus
raides, rodomas klaidos
pranešimas.

Tinkamumo finansuoti reikalavimų
neatitinkančių išlaidų suma (Lt)
2
Nurodoma išlaidų suma pagal konkrečią
išlaidų eilutę. Šiame stulpelyje galima įvesti
tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos
pranešimas.

(...)

(...)

Kokioms projekto veikloms numatytos
šios išlaidos
3

Numatomas arba turimas šių išlaidų
finansavimo šaltinis
4

Nurodoma išlaidų paskirtis. Galimas simbolių Nurodomas numatomas arba turimas išlaidų
skaičius – 500. Įvedus daugiau simbolių
finansavimo šaltinis. Galimas simbolių
rodomas klaidos pranešimas.
skaičius – 500. Įvedus daugiau simbolių,
rodomas klaidos pranešimas.

(...)

(...)

14. STEBĖSENOS RODIKLIAI
Projektas privalo prisidėti bent prie vieno priemonės, pagal kurią jis yra įgyvendinamas, stebėsenos rodiklio.
Rodiklio pavadinimas
Veiksmų programos priede nurodyti stebėsenos
rodikliai. Pasirenkamas sąrašas pagal veiksmų
programą, priemonę. Paspaudus ant rodiklio
pavadinimo įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras
rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis sąrašas, iš kurio
pasirenkamas rodiklis.
Rodikliai pateikiami sąraše tik tada, kai „Duomenyse

Rodiklio matavimo vnt.
Planuojama rodiklio reikšmė
Produkto rodikliai
Nurodomas rodiklio matavimo vientas, pvz.: kilometras Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti
(km), valandos (h) ir pan.
rodiklio reikšmė.
Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius
Galimas simbolių skaičius – 50.
– 5. Įvedus raides, ar daugiau simbolių kaip 5,
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pavadinimas. rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma, jei
Nurodyti būtina.
pasirinktas stebėsenos rodiklis.
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apie paraišką“ yra nurodoma priemonė.
Veiksmų programos priede nurodyti stebėsenos
rodikliai. Pasirenkamas sąrašas pagal veiksmų
programą, priemonę. Paspaudus ant rodiklio
pavadinimo įvedimo lauko dešiniajame šone atsiras
rodyklė. Paspaudus ją išsiskleis sąrašas, iš kurio
pasirenkamas rodiklis.
Rodikliai pateikiami sąraše tik tada, kai 1 p.
„Duomenys apie kvietimo teikti paraišką finansuoti iš
Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą (toliau – paraiška“ yra nurodoma priemonė.

Rezultato rodikliai
Nurodomas rodiklio matavimo vienetas, pvz.: procentas Nurodoma vykdant projektą numatomo pasiekti
(proc.).
rodiklio reikšmė.
Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius
Galimas simbolių skaičius – 50.
– 5. Įvedus raides, ar daugiau simbolių kaip 5,
Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pavadinimas. rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti privaloma, jei
Nurodyti būtina.
pasirinktas stebėsenos rodiklis.

15. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIOSIOMS SRITIMS

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymąsis (darnaus vystymosi ir lyčių lygybė ir
nediskriminavimo) (žymima bendru atveju, kai projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų. Pasirinkus šį punktą, kiti šios lentelės punktai

Taip □

nebetaikomi)

Projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo (žymima tik tuo atveju, jeigu

Taip □

projekto veiklomis tiesiogiai siekiama prisidėti prie žemiau nurodomų horizontalių principų įgyvendinimo. Žemiau aprašomos veiklos ir
planuojami projekto rezultatai)
Nurodoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami PFSA numatyti įsipareigojimai
Simbolių skaičius – 600. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti būtina.

Darnus vystymasis
Lyčių
lygybė
nediskriminavimas

ir

dėl

darnaus

vystymosi

Nurodoma, kaip vykdant projektą bus įgyvendinami PFSA numatyti įsipareigojimai dėl lyčių lygybės ir nediskriminavimo
Simbolių skaičius – 600. Įvedus daugiau simbolių, rodomas klaidos pranešimas. Nurodyti būtina.

16. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
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Informavimo priemonė (-ės)
Požymis
1. Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, □ Taip □ Ne
apibūdinant jo tikslus, pasiektus rezultatus bei pateikti informaciją apie ES
finansinę paramą.

Aprašymas
(Pasirinkus „Taip“, nurodomas internetinės svetainės adresas ir,
jeigu aktualu, trumpas informavimo priemonės aprašymas)

2. Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje
(pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) iškabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį
kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą
projektą ir finansavimą iš atitinkamo Europos Sąjungos fondo (-ų).
3. Projekto įgyvendinimo pradžioje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar
pastatyti laikiną informacinį stendą. Netaikoma projektams finansuojamiems
Europos socialinio fondo lėšomis.
4. Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo visuomenei gerai matomoje
vietoje pakabinti nuolatinę pakankamo dydžio informacinę lentelę ar
pastatyti
nuolatinį
informacinį
stendą.
Netaikoma
projektams
finansuojamiems Europos socialinio fondo lėšomis.
5. Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto
rezultatus naudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš
atitinkamo ES fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto,
nurodant veiksmų programos pavadinimą, šią informaciją pateikiant
dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose ar kituose
dokumentuose. Netaikoma projektams finansuojamiems Europos socialinio
fondo lėšomis.
6. (Jei reikia, nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos vykdyti
papildomos komunikacijos veiklos, numatytos projektų finansavimo sąlygų
apraše).

(Jeigu aktualu, pateikiamas trumpas informavimo priemonės
aprašymas)

□ Taip □ Ne
□ Taip □ Ne

(Jeigu aktualu, pateikiamas trumpas informavimo priemonės
aprašymas)

□ Taip □ Ne

(Jeigu aktualu, pateikiamas trumpas informavimo priemonės
aprašymas)

□ Taip □ Ne

(Jeigu aktualu, pateikiamas trumpas informavimo priemonės
aprašymas)

□ Taip

(Jeigu aktualu, pateikiamas trumpas informavimo priemonės
aprašymas)

17. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS
Eil. Nr.

1.

2.

Priedo pavadinimas
Nurodomas pridedamo priedo pavadinimas didžiosiomis mažosiomis raidėmis.

(...)

Lapų skaičius
Įrašomas priedo lapų
skaičiaus reikšmė
skaitmenimis.
(...)

Pateikimo
būdas
Įrašomas pateikimo būdas (kartu su
paraiška el. būdu ar agentūrai
pristatyta popierinė versija, jeigu taip
nustatyta PFSA).
(...)
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Paraiškos dėl projekto finansavimo priedas

PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
____________________________________
pareiškėjo pavadinimas, adresas

_________ _________
data, vieta

Aš, __________________, patvirtinu, kad:
(vardas ir pavardė)
šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;
prašoma parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma;
mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra šiurkščiai pažeidusi (-ęs) jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos
arba Lietuvos Respublikos nacionalinio biudžeto lėšų;
teikdama paraišką, mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nepažeidžia darnaus vystymosi ir lyčių lygybės bei nediskriminavimo
principus reglamentuojančių Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų;
mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, taip pat nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl ūkinės-komercinės veiklos, atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as);
nesu ir nebuvau nelegaliai įdarbinęs (-usi) trečiųjų valstybių piliečių;
man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių
projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinės paramos programavimo laikotarpiu;
sutinku prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis iki __________Lt (įrašyti skaičių žodžiais);
sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);
sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros
sistemoje;
sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas,
trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma) būtų skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt).

______________________
(už projektą atsakingo asmens arba

_______________
(parašas)

________________
(vardas ir pavardė)
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