
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos 

3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo 

skatinimas“  

priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“  

projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 

1 priedas 

 
PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ 

 

Bendrasis reikalavimas Bendrojo reikalavimo vertinimo aspektai ir paaiškinimai Bendrojo reikalavimo aspekto 

vertinimas 

Taip / Ne / Netaikoma 

/ Taip su išlyga 

Komentarai 

1. Planuojamu finansuoti 

projektu prisidedama prie 

2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų 

veiksmų programos (toliau – 

veiksmų programa) 3 

prioriteto „Smulkiojo ir 

vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“  

3.3.1 konkretaus  uždavinio 

„Padidinti MVĮ 
produktyvumą“ įgyvendinimo, 

rezultato pasiekimo ir 

įgyvendinama pagal veiksmų 

programos 3  prioriteto 

„Smulkiojo ir vidutinio verslo 

konkurencingumo skatinimas“ 

priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-

K-803 „Regio Invest LT+“ 

projektų finansavimo sąlygų 

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 3 

prioriteto konkretų uždavinį ir siekiamą rezultatą. 

 

Vertinant atitikį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projekto tikslai ir uždaviniai atitinka veiksmų programos 3 prioriteto 
„Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ 3.3.1 
uždavinį „Padidinti MVĮ produktyvumą“ ir siekiamą rezultatą. 
Informacijos šaltiniai: paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos 
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą (toliau – 
paraiška), ekonomiškai pagrįstas verslo planas pagal interneto 
svetainėse 
http://www.ukmin.lt/web/lt/es_parama/2014_2020/kvietimai ir 
http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/verslo-plano-finansavimui-gauti-
pagal-lietuvos-2014-2020-m-europos-sajungos-fondu-investiciju-
veiksmu-programos-lietuvos-respublikos-ukio-ministerijos-
administruojamas-priemones-turinio-reikalavimu-aprasas paskelbtą 
rekomenduojamą formą ir verslo plano finansinė dalis pagal 
interneto svetainėje http://esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/verslo-
plano-finansavimui-gauti-pagal-lietuvos-2014-2020-m-europos-
sajungos-fondu-investiciju-veiksmu-programos-lietuvos-respublikos-

  



aprašą Nr. 1 (toliau – Aprašas) 

numatoma finansuoti veikla. 

ukio-ministerijos-administruojamas-priemones-turinio-reikalavimu-
apraso-finansine-dalis paskelbtą rekomenduojamą formą arba kita, 
negu rekomenduojama, forma pateiktas verslo planas ir verslo plano 
finansinė dalis, kuriuose pateikta visa rekomenduojamoje formoje 
nurodyta informacija (toliau – verslo planas). 
1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka Aprašo 10 punkte 

nurodytą veiklą. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projekto tikslai, uždaviniai atitinka veiklą, nurodytą Aprašo 10 
punkte. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas.  

  

1.3. Projektas atitinka kitus su projekto veiklomis susijusius Apraše 

nustatytus reikalavimus: 
  

1.3.1. Projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos 

teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų 

savivaldybes (specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 

programos Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio 

nutarimu Nr. 44P-2.1(2). 

 

Projektas prisideda prie socialinių ir ekonominių skirtumų tarp 
skirtingų šalies regionų mažinimo, sudaro sąlygas augti įmonių 
darbo našumui, sparčiau vystytis regionams ir jiems ekonomiškai 
augti. Todėl projektas turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų 
savivaldybių teritorijas. 
Vertinant atitikį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projektas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus 
Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų savivaldybių teritorijas. 
Informacijos šaltinis – paraiška. 

  

1.3.2. Pareiškėjo privačių investicijų dydis į investicijų projektą ne 

mažesnis kaip 0,2 mln. eurų ir nuo investicijų projekto pradžios 

pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 10 (dešimt) tiesiogiai su investicijų 

  



projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys šias darbo vietas ne 

mažiau kaip 3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo vietą dienos 

(specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2014–2020 metų 

Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos Stebėsenos 

komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-2.1(2). 

 

Siekiama skatinti įmones investuoti į modernios (inovatyvios) 
gamybos ir (ar) paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Todėl pagal 
priemonę finansuojami tik tokie projektai, kurių pareiškėjo privačios 
investicijos į investicijų projektą sudaro ne mažiau kaip 0,2 mln. eurų 
ir nuo investicijų projekto pradžios (per projekto veiklų įgyvendinimo 
laikotarpį) pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 10 (dešimt) tiesiogiai 
su investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų ir išlaikys šias 
darbo vietas ne mažiau kaip 3 metus nuo pirmosios priėmimo į darbo 
vietą dienos. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas. 

    

2. Projektas atitinka  

strateginio planavimo 

dokumentų nuostatas. 

2.1. Projektas atitinka Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 

2014–2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. nutarimu Nr. 986 (toliau – 

Programa) (specialusis projektų atrankos kriterijus patvirtintas 2014–

2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 

Stebėsenos komiteto 2014 m. gruodžio 11 d. posėdžio nutarimu Nr. 

44P-2.1(2). 

 
Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projektas prisideda prie pirmojo Programos tikslo „Didinti 
tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius“, taip pat 
prie darnaus Lietuvos regionų vystymosi modernizuojant pramonę ir 
didinant investicijas ir (arba) prie antrojo Programos tikslo 
„Modernizuoti, integruoti ir plėtoti pramonę“ įgyvendinimo. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas.  

  

 2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos 

jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo 

  



pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį 

ar horizontalųjį veiksmą arba bus įgyvendinama dalis ES BJRS 

veiksmų plane numatytų prioritetinių projektų.  

Netaikoma. 
    

3. Projektu siekiama aiškių ir 

realių kiekybinių uždavinių. 

3.1. Projektu prisidedama Aprašo 21 punkte nustatytų veiksmų 

programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane 

nurodytų nacionalinio produkto ir rezultato stebėsenos rodiklių 

pasiekimo. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projektas prisideda prie Aprašo 21 punkte nustatytų veiksmų 
programos ir (arba) ministerijos priemonių įgyvendinimo plane 
nurodytų nacionalinių produkto ar rezultato stebėsenos rodiklių 
pasiekimo. Informacijos šaltinis – paraiška. 

  

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai 

yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro prielaidas 

įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti nustatytą 

projekto tikslą. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, tai yra projekto rezultatai 
turi būti projekto veiklų padarinys, projekto veiklos – sudaryti 
prielaidas pasiekti projekto uždavinius, o šie – įgyvendinti nustatytus 
tikslus. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas.  

  

3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo projekto esmę ir 

charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir matuojami) ir 

įvykdomi, aiški veiklų pradžios ir pabaigos data. 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus: 

- yra specifiniai – parodo projekto esmę ir 
charakteristikas; 

- išmatuojami – kiekybiškai išreikšti ir matuojami; 

  



- pasiekiami – realūs; 
- susieti – tapatūs vykdomoms projekto veikloms; 
- iškelti laiku – aiški pradžios ir pabaigos data. 

Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas.  
    

4. Projektas atitinka 

horizontaliuosius (darnaus 

vystymosi bei lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo) principus, 

projekto įgyvendinimas yra 

suderinamas su Europos 

Sąjungos (toliau – ES) 

konkurencijos politikos 

nuostatomis. 

4.1. Projekte nėra numatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį 

darnaus vystymosi principo įgyvendinimui: 

  

4.1.1. aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, 

kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės apsauga, klimato kaita, 

aplinkos apsauga ir kt.);  

(Vertinant, ar įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į aplinkos 
apsaugos reikalavimus, tikrinama:  
- ar, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos 
poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, būtinas poveikio aplinkai 
vertinimas; 
-  jei būtinas poveikio aplinkai vertinimas, ar jis yra atliktas; 
- ar planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų 
įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis 
„Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka; 
jei taip, ar atliktas „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo 
nustatymas, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės 
veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 
2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 
22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos 
ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“, nuostatomis.) 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, dokumentai, nurodyti 
Aprašo 52.5 papunktyje.  

  

4.1.2. socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, 

visuomenės sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumo 

išsaugojimas, tausojantis vartojimas); 

 

  



Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projekto 
įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos socialinėje srityje. 
Informacijos šaltinis – paraiška.  
4.1.3. ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų 

vystymas); 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
pagrįstas projekto poreikis ir tęstinumas, rezultatai pateisina 
investicijas. Informacijos šaltinis – paraiška. 

  

4.1.4. teritorijų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir 

ekonominių skirtumų mažinimas); 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar projekto 
įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos regionų vystymo srityje. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas.  

  

4.1.5. informacinės ir žinių visuomenės srityje.  

Netaikoma. 
  

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai (pademonstruotas proaktyvus 

požiūris), kurie rodo, kad projektu skatinamas darnaus vystymosi 

principo įgyvendinimas.  

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
projektas rengiamas ir įgyvendinamas vadovaujantis Nacionaline 
darnaus vystymosi strategija, patvirtinta 2003 m. rugsėjo 11 d. 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1160 „Dėl 
nacionalinės darnaus vystymosi strategijos patvirtinimo ir 
įgyvendinimo“, ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais 
su aplinkosaugos reikalavimais, neigiamo poveikio aplinkai 
mažinimu ir žmonių gerove.  
Informacijos šaltinis: paraiška, verslo planas, dokumentai, nurodyti 
Aprašo 52.4 papunktyje.   

  

4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą 

poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, 

kalbos,  kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, 

  



amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, 

religijos principų įgyvendinimui.  

 

Vertinama, ar projekto įgyvendinimas neturi neigiamos įtakos lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui: 
- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi 
projekto rezultatais galimybės vyrams ir moterims; 
- sudarytos vienodos dalyvavimo projekte ir naudojimosi 
projekto rezultatais galimybės bet kokios rasės arba etninės kilmės, 
religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos 
atstovams. 
Informacijos šaltinis – paraiška.  
4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai, kurie rodo, kad projektu 

prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir (arba) 

skatinamas nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos,  

kilmės, socialinės padėties,  tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, 

negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos 

principo įgyvendinimas.  

Netaikoma. 

  

4.5. Projektas suderinamas su ES konkurencijos politikos 

nuostatomis:  

4.5.1. teikiama parama neviršija nustatytų de minimis pagalbos ribų ir 

atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;  

 
Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 3 priedas. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, Suteiktos valstybės 
pagalbos registras, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 
pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos 
pradžios nustatymo“, dokumentai, nurodyti Aprašo 52.7, 52.8 ir 
52.11 papunkčiuose. 
  

4.5.2. projektas finansuojamas pagal 2014 m. birželio 17 d. 

Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų 

  



pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 

108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1), laikantis ten nustatytų 

reikalavimų;  

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, pildomas Aprašo 4 priedas. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, Suteiktos valstybės 
pagalbos registras, įsteigtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės 
pagalbos registro įsteigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos 
pradžios nustatymo“, dokumentai, nurodyti Aprašo 52.7, 52.8 ir 
52.11 papunkčiuose. 
 

4.5.3. projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos 

ar de minimis pagalbos suteikimo. 

Netaikoma. 
 

    

5. Pareiškėjas organizaciniu 

požiūriu yra pajėgus tinkamai 

ir laiku įgyvendinti teikiamą 
projektą ir atitinka jam 

(jiems) keliamus reikalavimus.  

5.1. Pareiškėjas yra juridinis asmuo.   

5.2. Pareiškėjas atitinka tinkamų pareiškėjų sąrašą, nustatytą Apraše.  

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, dokumentai, nurodyti 
Aprašo 52.7 papunktyje.  

  

5.3. Pareiškėjas turi teisinį pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti 

funkcijas), kuriai pradėti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas 

projektas. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas turi (ar turi galimybių įgyti) teisę užsiimti ta veikla 
(atlikti funkcijas), kuriai sukurti ir (arba) vykdyti, ir (arba) plėtoti 
skirtas projektas. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas, dokumentai, nurodyti 
Aprašo 52.12 papunktyje.  

  

5.4. Pareiškėjui nėra apribojimų gauti finansavimą:   



5.4.1. pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba 

restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės 

komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas 

kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne 

teismo tvarka; 

5.4.2. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių 

ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus 

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės 

teisės aktus, jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo 

(ši nuostata netaikoma juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos 
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai); 
5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjo vadovas, ūkinės bendrijos 

tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) 

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar 

kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti 

pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba 

nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per 

paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis 

teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, 

išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į 

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu 

Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos 

pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės 

biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo 2 punkte;  
5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui, jei jis yra įmonė, 

perkėlusi gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, 

nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra; 

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas 

apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų 

šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo; 

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas 

apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų 



grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik 

dalis lėšų; 

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas Juridinių asmenų 

registrui yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat 

metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta 

Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 

„Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro 

nuostatų patvirtinimo“. (Ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai 
finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus 
juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai 
organizacijai arba jų filialui.) 
 
Informacijos šaltiniai: paraiška, dokumentai, nurodyti Aprašo 52.11 
papunktyje, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos, Juridinių asmenų registro duomenys, taip pat kita 
įgyvendinančiajai institucijai prieinama informacija.  
5.5. Pareiškėjas turi (gali užtikrinti) pakankamus administravimo 

gebėjimus vykdyti projektą. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar 
pareiškėjas užtikrina būtinus gebėjimus administruoti projektą – 
suformuoja komandą, užtikrina reikiamos kompetencijos darbuotojų 
įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir panašiai. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas. 

  

5.6. Projekto parengtumas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus.  

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, kad projekto 
parengtumas atitinka Aprašo 22 punkte nurodytus reikalavimus. 
Informacijos šaltiniai: verslo planas, dokumentai, nurodyti Aprašo 52.2, 
52.4 ir 52.5 papunkčiuose. 

  

5.7. Partnerystė įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir teikia naudą.    



Netaikoma. 
    

6. Projekto išlaidų 

finansavimo šaltiniai aiškiai 

nustatyti ir užtikrinti. 

6.1. Pareiškėjo įnašas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus ir yra 

užtikrintas įnašo finansavimas.  

 

Vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų 
išteklius, gali užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį. Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai 
apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai išdėstytas per 
projekto įgyvendinimo laikotarpį.  
Informacijos šaltiniai: duomenys tikrinami pagal finansinės 
atskaitomybės dokumentus, tarpinės finansinės atskaitomybės 
dokumentus, paskolos gavėjo kreditorių ir debitorių sąrašą 
(nurodomi kreditoriniai ir debitoriniai įsiskolinimai bei sąrašas, 
sudarytas ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki paraiškos pateikimo 
viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai dienos), 
prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu, kuriuose pagal projekto tvarkaraštį būtų detalizuoti ir 
išdėstyti projekto finansavimo šaltiniai, numatomos patirti išlaidos 
(atsižvelgiant į apmokėjimo sąlygas), įvertintas paramos sumų 
gavimas ir panašiai ir kurie įrodo, kad pareiškėjui pakaks numatytų 
finansavimo šaltinių nuosavam indėliui finansuoti ir sklandžiam 
projekto veiklų finansavimui užtikrinti, pagrindžiančius planuojamų 
pardavimų dokumentus (turimi kontraktai, užsakomieji komerciniai 
pasiūlymai, užsakymai ir panašiai), planuojamus finansavimo 
šaltinius (nuosavos lėšos, bankų ir kitų kredito įstaigų, juridinių 
asmenų paskolos ir kiti šaltiniai); kitus dokumentus, įrodančius 
pareiškėjo gebėjimus užtikrinti savo veiklos tęstinumą per visą 
projekto įgyvendinimo laikotarpį ir prisidėti prie projekto 
finansavimo. 

  

6.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų 

padengimas. 
  

6.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) rezultatų tęstinumas. 

 

  



Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas. 
    

7. Užtikrintas efektyvus 

projektui įgyvendinti 

reikalingų lėšų panaudojimas. 

7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas 

sąnaudų ir naudos analizės rezultatais: Netaikoma. 
  

7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamos 

pajamų, sąnaudų, finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir kitos 

prielaidos yra pagrįstos; 

  

7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojamas 

vienodas pagrįstos trukmės analizės laikotarpis; 

  

7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvoms įvertinti naudojama 

vienoda pagrįsto dydžio diskonto norma; 

  

7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo alternatyva pasirinkta pagal 

projekto įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir (arba) ekonominių 

rodiklių (grynosios dabartinės vertės, vidinės grąžos normos, naudos 

ir sąnaudų santykio) reikšmes; 

  

7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo alternatyvai realizuoti nėra 

žinomų teisinių, techninių ir socialinių apribojimų. 

  

7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimas pagrįstas 

sąnaudų efektyvumo rodikliu.  

 

Netaikoma. 

  

7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos ir suplanuotos rizikų 

valdymo priemonės bei joms įgyvendinti reikalingi ištekliai. 

  

7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka tinkamoms finansuoti 

veikloms ir jų apimtis nustatytus reikalavimus. Išlaidos atitinka 

nustatytus reikalavimus ir yra būtinos projektams įgyvendinti. 

Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai, įvertinus ir iki 

paraiškos pateikimo pradėtas ar įvykdytas viešųjų pirkimų 

procedūras. Vertinant pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) 

įgyvendinamus projektus, toms pačioms veikloms ir išlaidoms 

finansavimas nėra skiriamas pakartotinai. 

  



7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas, uždavinius ir 

pasiekti rezultatus per projekto įgyvendinimo laikotarpį; projekto 

įgyvendinimo trukmė, vieta atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. 

 

Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas. 

  

7.6. Projektas atitinka kryžminio finansavimo reikalavimus. 

 

Vertinant atitiktį šiam vertinimo aspektui, būtina įsitikinti, ar 
kryžminiam finansavimui numatomos tinkamos veiklos ir išlaidos; ar 
šios veiklos ir išlaidos būtinos projekto tikslams pasiekti ir turės 
pridėtinę vertę; kryžminiam finansavimui nustatytas dydis yra 
tinkamas pagal Aprašo 39 punkte nustatytus reikalavimus. 
Informacijos šaltiniai: paraiška, verslo planas. 

  

7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto išlaidų norma, fiksuotieji 

projekto išlaidų vieneto įkainiai ir (ar) fiksuotosios projekto išlaidų 

sumos. 

 

Netaikoma. 

  

7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto kategorija, iš projekto 

planuojamos gauti pajamos (taip pat ir grynosios pajamos) teisingai 

apskaičiuotos ir teisingai nustatytas projektui reikiamo finansavimo 

dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant projektą: 

– negaunama pajamų; 

– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto; 

– gaunama pajamų,  bet jų iš anksto neįmanoma apskaičiuoti.  

 

Netaikoma. 

  

    

8. Projekto veiklos vykdomos 

veiksmų programos 

įgyvendinimo teritorijoje.  

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne 

Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti 

rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos 

finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai ir projektas atitinka 

bent vieną iš šių sąlygų: 

a) iš ERPF ir SF bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne 

  



Lietuvos Respublikoje, bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, 

nustatyto Apraše; arba pagal Aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos 

veiklos; 

b) iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:  

- ES teritorijoje; 

- ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, 

nustatyto Apraše; 

c) vykdomos techninės paramos projektų veiklos.  

 

Netaikoma. 
 

Galutinė projekto atitikties bendriesiems reikalavimams vertinimo išvada: 

- Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus: 

� Taip                                                   � Ne                                                              � Taip su išlyga  

Komentarai: ____________________________________________________________________ 

 

- Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų 

vertinimo arba atrankos proceso metu: 

� Taip, nebandė 

� Ne, bandė 

Komentarai: ____________________________________________________________________ 

 
 

______________________________ 

 


