FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. 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“, 2013
m. rugsėjo 16 d. posėdžio protokolu Nr. 2
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą
formos priedas
(2014-2020 m. ES paramos ženklas)

PARTNERIO DEKLARACIJA
_____________________________________
(partnerio pavadinimas, adresas)
__________ _________
(data, sudarymo vieta)
Aš, ___________________, patvirtinu, kad:
(vardas ir pavardė)
1. esu susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;
2. šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir
įsitikinimu, yra teisinga:
3. mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdęs su mokesčių ir
socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių
biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra
atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);
4. mano atstovaujamo ūkio subjekto ar jo vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar

mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar
buhalteris (-iai) ar kitas (-i) asmuo (-ys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti mano
(juridinio asmens) apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo
arba dėl mano atstovaujamo ūkio subjekto (juridinio asmens) per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą
bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jo (jos)
organizavimą ar vadovavimą jam (jai), už kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą,
sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą
disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos
neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla, neteisėta juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą,
kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką,
kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros
elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės
klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis,
neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto
įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų
ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dalyvavimą kokioje nors

kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos
finansiniams interesams (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės
pinigų fondų);
5. mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą
valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma išieškojimo procedūra;
6. esu susipažinęs su paraiškos priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo vertės mokesčio
tinkamumo finansuoti ES fondų ir (arba) LR biudžeto lėšomis nustatymą“ apie mano atstovaujamą
įstaigą ar ūkio subjektą pateiktais duomenimis ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi;
7. mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra Lietuvos Respublikos
valstybės darbo inspekcijos priimto sprendimo dėl teisės gauti subsidijas, išmokas ar kitą valstybės
pagalbą, ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto paramą atėmimo;
8. 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, mano
atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas nėra likviduojama (-as);
9. man nežinomos kitos šioje deklaracijoje 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;
10. sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų įnašą tinkamoms finansuoti išlaidoms

apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų
finansuoti) apmokėjimą;
11. jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM)
išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos
biudžeto lėšų, patvirtinu, jog užtikrinsiu, kad projekte numatomos įsigyti prekės, paslaugos
ar darbai bus skirti ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės
mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 str. nustatytoms veiklos rūšims;
12. sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Lietuvos Respublikos valstybės
kontrolės, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei tarpinių institucijų įgalioti
asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji
yra susijusi su projekto įgyvendinimu;
13. sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią
deklaraciją);
14. sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi Europos Sąjungos
struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje;
15. sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas,
trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos
vertinimo rezultatai, priimti sprendimai finansuoti arba nefinansuoti projektą, informacija apie
sudarytą projekto sutartį ir projektui skirta finansavimo lėšų suma, įgyvendinant projektą
sukurti produktai (jei jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų
skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos svetainėje (www.esparama.lt).

______________________
(projekto partnerio ar jo įgalioto
atstovo pareigų pavadinimas)

_________
(parašas)

_________________
(vardas ir pavardė)

