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1

Įgyvendinamo projekto aprašymas

Aprašomas projektas ir jo įgyvendinimo tvarka (pateikiama informacija apie fondų fondo ir/ar
finansinių priemonių steigimą, valdytoją, finansinių priemonių valdytojų atranką).
2

Sisteminiai pakeitimai, turėję įtakos projekto įgyvendinimui (kai taikoma)

Aprašomi veiksmai, kurie projekto įgyvendinimo metu turėjo tiesioginį ir netiesioginį poveikį jo
įgyvendinimui, pvz: teisinės aplinkos pasikeitimai, nenumatyti socialiniai ar ekonominiai pokyčiai
3

Projekto įgyvendinimo pažangos analizė, projekto tikslų ir rodiklių siekimo eiga

Pateikiama kokybinė projekto tikslų siekimo eigos analizė ir informacija apie pažangą įgyvendinant
Investavimo strategiją:
- Pateikiama informacija apie panaudotas lėšas ir nurodoma sąsaja su stebėsenos rodiklių
pasiekimais, pasiekti rezultatai palyginami su Investavimo strategijoje numatytais rodikliais. Tuo
atveju, jei rodikliai nepasiekti, reikia nurodyti, kodėl jie yra nepasiekti, kada juos numatoma
pasiekti.
- Pateikiama informacija apie suteiktos de minimis pagalbos arba valstybės pagalbos pagal
valstybės pagalbos schemą (-as) dydį pagal finansinę priemonę.
- Pateikiama kita svarbi informacija (pvz., paskolų, garantijų, investicijų pasiskirstymas pagal
galutinių naudos gavėjų veiklas, pasiskirstymas pagal regionus ir pan.)
Taip pat pateikiama informacija apie projekto įgyvendinimą pagal Europos Komisijos įgyvendinimo
reglamento 1 priede nustatytą formą.
4

Problemos, kilusios projekto įgyvendinimo metu, ir priemonės, kurių imtasi problemoms
spręsti

Aprašomos visos reikšmingos problemos, kilusios projekto įgyvendinimo metu ir veiksmai, kurių
projekto vykdytojas ėmėsi problemoms spręsti.
5

Planuojama projekto įgyvendinimo pažanga iki kitos metinės ataskaitos pateikimo

Aprašomi kitų metų projekto įgyvendinimo planai.
6

Viešinimas ir informavimas

Aprašomos priemonės, kurių projekto vykdytojas ir (ar) projekto vykdytojas su trečiąja šalimi
ėmėsi, kad būtų užtikrintas tinkamas įgyvendinamo projekto viešinimas ir informavimas. Aprašomos
įgyvendintos viešinimo priemonės ir pateikiami geros praktikos pavyzdžiai.
7

Informacija apie projekto įgyvendinimo stebėseną

Nurodoma informacija apie audito veiklas, atliktas patikras vietoje, nustatytus pažeidimus, bei kita
su įgyvendinimo stebėsena susijusi informacija.
8

Kita informacija

Priedas. Ataskaita parengta pagal Europos Komisijos įgyvendinimo reglamente nustatytą formą

