2014–2020 m. ES fondų investicijų
terminų žodynėlis

Šis leidinys – svarbiausių su Europos Sąjungos finansavimu susijusių
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AA
Aktyvios darbo rinkos politika (ADRP) – politika, kuria siekiama padėti ieškantiems darbo asmenims padidinti jų užimtumo galimybes ir gerinti darbo vietų ir
parengtų kvalifikuotų darbuotojų santykio pusiausvyrą.
Apdovanojimas – projekto finansavimo forma – piniginė ar kita dovana, skiriama
konkurso būdu atrinktam fiziniam ar juridiniam asmeniui už veiklos, kuria buvo
siekiama projekto ir (ar) veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės
tikslų, rezultatus.
Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) – Aplinkos ministerijos agentūra,
administruojanti ES fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamus aplinkos
sektoriaus projektus. Agentūra vertina ir atrenka finansuotinus projektus, rengia
konsultacijas ir mokymus pareiškėjams ir projektų vykdytojams, prižiūri įgyvendinamus projektus ir t. t.
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, taisyklės – dokumentas, kuriame numatoma institucijų, atsakingų už ES investicijų veiksmų programos įgyvendinimą, atsakomybė, funkcijos ir teisės.
Atsinaujinančių išteklių energija (AIE) – energija iš atsinaujinančių neiškastinių
išteklių: vėjo, saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir
vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių,
kurių panaudojimas technologiškai yra galimas dabar arba bus galimas ateityje,
energija.
Atviras kreditų fondas (AKF) – fondas, kuris teikia kreditus smulkiajam ir vidutiniam verslui. Fondo skolinami pinigai skirti investicijoms ir apyvartiniam kapitalui,
verslo plėtrai ir įmonės konkurencingumo didinimui.
Audito institucija – institucija, atsakinga už ES struktūrinių fondų lėšų kontrolę.
Lietuvoje audito institucijos funkciją atlieka Valstybės kontrolė. Audito institucija atsiskaito Europos Komisijai.
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BB
Baigimas ir vertinimas – ES struktūrinio finansavimo administravimo etapas, kuris apima projektų bei veiksmų programos baigimą ir tikslų pasiekimo vertinimą.
Šiame etape projektų vykdytojai užbaigia projektus, o institucijos įvertina veiklą
ir pasiektus tikslus.
Bendrasis finansavimas – lėšų, skirtų projektams finansuoti, dalis, kurią sudaro
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.
Bendrasis vidaus produktas (BVP) – vienas iš pagrindinių rodiklių, atspindinčių
valstybės ekonomikos išsivystymo lygį. BVP – galutinė šalyje sukurtų prekių ir paslaugų rinkos vertė per tam tikrą laikotarpį.
Bendruomenės inicijuota vietos plėtra (BIVP) – viena iš naujų 2014–2020 m.
laikotarpiu EK siūlomų iniciatyvų, kuri skirta skatinti vietos plėtros poreikius „iš
apačios į viršų“ miesto teritorijose. Bendruomenės inicijuota vietos plėtra leidžia
vykdyti gebėjimų stiprinimo veiklą, stiprinti bendradarbiavimą ir skatinti inovacijas kaimynystės lygmenyje tam, kad bendruomenės turėtų galimybę išnaudoti visą
savo potencialą. Ši iniciatyva yra paremta iki šiol įgyvendinamu „Leader“ (ES kaimo
plėtros politikos metodas) principu kaimo vietovėse.
Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros projektas (vietos plėtros projektas) –
iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas ir pagal bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą įgyvendinamas projektas.
Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) – viešoji įstaiga, teikianti metodinę pagalbą ir konsultacijas daugiabučių namų ir savivaldybėms nuosavybės teise
priklausančių ar jų valdomų visuomeninės paskirties pastatų energinio efektyvumo finansinių priemonių galutiniams naudos gavėjams. BETA metodinę pagalbą
konsultacijas taip pate teikia fondų fondo arba finansinių priemonių valdytojams,
dalyvaujantiems įgyvendinant veiksmų programos investicinį prioritetą „Energijos vartojimo efektyvumo, pažangaus energijos valdymo ir atsinaujinančių išteklių
energijos vartojimo viešosiose infrastruktūrose, įskaitant viešuosius pastatus ir gyvenamųjų namų sektorių, rėmimas“.

4

ES struktūrinių fondų terminų žodynėlis
www.esinvesticijos.lt

CC
Centrinė projektų valdymo agentūra (CPVA) – Finansų ministerijos įsteigta agentūra, atsakinga už ES, įvairių tarptautinių institucijų, valstybės, kitomis lėšomis finansuojamų programų bei projektų administravimą Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat
agentūra atlieka Viešosios ir privačios partnerystės kompetencijos centro funkcijas,
rengia mokymus Lietuvos bei užsienio šalių institucijų atstovams.

DD
Dotacija – įgyvendinančiosios institucijos iš ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto skirtos finansavimo lėšos visuotinės dotacijos
priemonės projekto vykdytojui (dotacijos gavėjui).
Duomenų mainų svetainė (DMS) – interneto svetainė, sukurta duomenų mainams tarp projektų vykdytojų ir institucijų, kurios prižiūri projektų įgyvendinimą.
DMS skirta tiems, kas įgyvendina projektus pagal 2007–2013 m. veiksmų programas ar 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą. Norint prisijungti
prie DMS, reikalingas naudotojo identifikavimo priemonių lapas, kurį įsigaliojus sutarčiai gauna projektų vykdytojai. Svetainės adresas: https://dms.finmin.lt.

EE
Einamasis vertinimas – veiksmų programos įgyvendinimo metu atliekamas strateginis arba veiklos vertinimas, kuriuo siekiama paremti programos stebėseną
arba kai siūloma peržiūrėti programą.
Energetikos agentūra (EA) – valstybės įmonė, kuri veiksmų programą administruojančioms institucijoms teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl veiksmų
programos prioritetų „Energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių
energijos vartojimo įmonėse skatinimas“ ir „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų
infrastruktūros skatinimas“ įgyvendinimo dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo.
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ES 2014–2020 struktūrinių fondų investicijų ženklas – specialus ženklas, kuris
naudojamas komunikacijos apie ES 2014–2020 struktūrinių fondų investicijas
priemonėse.
2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa (veiksmų programa) –
programavimo dokumentas. Pagal Veiksmų programą ir Partnerystės sutartį Europos Komisija ES narėms skiria struktūrinių fondų lėšas. Kiekviena ES šalis rengia savo veiksmų programų projektus ir teikia derinti Europos Komisijai.
ES struktūriniai fondai – Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis
fondas, įskaitant „Jaunimo užimtumo iniciatyvą“, ir Sanglaudos fondas.
Europa 2020 – iki 2020 m. užsibrėžta įgyvendinti ES ekonomikos augimo strategija.
Joje numatyti penki tikslai užimtumo, inovacijų, švietimo, socialinės įtraukties, klimato ir energetikos srityse.
Europos investicijų bankas (EIB) – 28 ES valstybėms narėms priklausantis bankas, teikiantis ilgalaikes paskolas ir garantijas investicijų projektams ES valstybėse
narėse, kaimyninėse arba besivystančiose šalyse. Projektais siekiama gerinti infrastruktūrą, užtikrinti energijos tiekimą ar aplinkosaugos standartus. Bankas pinigus
skolinasi iš kapitalo rinkų.
Europos investicijų banko paskola – už nedideles palūkanas skolinamos lėšos,
skirtos įgyvendinti projektus, susijusius su infrastruktūros gerinimu, energijos tiekimu ir aplinkosaugos standartais.
Europos Komisija (EK) – viena pagrindinių ES institucijų, atstovaujanti ir ginanti
visos ES interesus. EK rengia naujų ES teisės aktų pasiūlymus ir rūpinasi ES politikos
įgyvendinimu bei ES lėšų panaudojimu.
Europos parlamentas (EP) – ES parlamentas, kurį tiesioginiuose rinkimuose renka
ES piliečiai. EP svarsto ES teisės aktus ir kartu su ES Taryba juos priima; tikrina kitų
ES institucijų darbą, visų pirma Komisijos, siekdamas užtikrinti, kad jos veiktų demokratiškai; svarsto ES biudžetą ir kartu su ES Taryba jį priima.
Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) – fondas, kuriuo siekiama sustiprinti
ekonominę ir socialinę ES sanglaudą bei sumažinti regionų skirtumus. Fondas teikia regionams įvairų finansavimą, jo lėšos sudaro apie pusę visų ES struktūrinių
fondų biudžeto.
Europos Sąjunga (ES) – ekonominė bei politinė bendrija, kuriai priklauso 28 šalys.
Pradžioje buvusi vien ekonomine sąjunga dabar ES tapo organizacija, veikiančia įvai-
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riausiose politikos srityse nuo pagalbos vystymuisi iki aplinkos. ES veikla grindžiama
teisinės valstybės principais: veiksmai reglamentuojami sutartimis, kurias laisva valia ir demokratiškai pasirašo visos valstybės narės. Šiuose įpareigojančiuose susitarimuose nustatomi daugelio ES veiklos sričių tikslai.
Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategija (ES BJRS) – pirmoji ES vidaus
regioninė strategija, kurią įgyvendina 8 ES valstybės narės: Švedija, Danija, Estija,
Suomija, Vokietija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Nuo 2009 m. įgyvendinant šią strategiją siekiama trijų pagrindinių tikslų – išgelbėti jūrą, suvienyti regioną ir padidinti jo
gyventojų gerovę.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamas didelės apimties projektas – finansuojamas projektas, kurio bendros išlaidos viršija 25 mln. eurų, jei
veiksmas vykdomas aplinkos apsaugos srityje, ir 50 mln. eurų, jei jis vykdomas kitose srityse.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamas projektas – projektas,
kuris prisideda prie konkrečios veiksmų programos tikslų ir kurį įgyvendina vienas
ar daugiau lėšų gavėjų.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamas regiono projektas
(regiono projektas) – vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir regiono
plėtros planu planuojamas ir regiono plėtros tarybos atrinktas projektas, skirtas
savivaldybės kompetencijai priskirtoms funkcijoms atlikti.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamas valstybės projektas (valstybės projektas) – iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas,
skirtas atlikti valstybės institucijų funkcijas, nustatytas strateginio planavimo dokumentuose, veiklos planuose, programose ar teisės aktuose. Valstybės projektą
įgyvendina tam tikra valstybinė institucija.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto tinkamos
finansuoti išlaidos – projekto išlaidos arba jų dalis, kuri atitinka ES fondų lėšų
bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygų apraše ir (ar) kituose teisės
aktuose išdėstytus išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimus.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų finansavimo
sąlygų aprašas – aprašas, kuriame nustatomos iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų finansavimo sąlygos ir metodiniai nurodymai projektų vertintojams.
Europos Sąjungos fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų nacionalinės lėšos – lėšos projektams, kurias gali sudaryti Lietuvos Respublikos valstybės
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biudžeto, savivaldybių biudžetų lėšos, taip pat kiti valstybės ir (arba) savivaldybių
turimi piniginiai ištekliai bei privačios juridinių asmenų lėšos, skiriamos iš ES fondų
projektams finansuoti.
Europos Sąjungos investicinių fondų ir Bendros strateginės programos teminiai tikslai – siekiant prisidėti prie ES pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo ir
prie konkrečių ES investicinių fondų uždavinių reglamentuose nustatyti 11 teminių
tikslų, padėsiančių pasiekti pažangų, tvarų ir integracinį ES augimą. Atsižvelgiant į
skirtingus plėtros poreikius, kiekviena valstybė narė gali pasirinkti skirtingus teminius tikslus. Jie yra: Mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų skatinimas;
Informacijos ir ryšio technologijų prieinamumo, naudojimo didinimas ir kokybės
gerinimas; Mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) žemės ūkio sektoriaus (EŽŪFKP
atveju) ir žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus (EJRŽF atveju) konkurencingumo
didinimas; Perėjimo prie mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų
ekonomikos visuose sektoriuose rėmimas; Prisitaikymo prie klimato kaitos, rizikos
prevencijos ir valdymo skatinimas; Aplinkos išlaikymas ir apsauga ir išteklių naudojimo veiksmingumo skatinimas; Tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas; Tvaraus ir kokybiško užimtumo
skatinimas ir darbo jėgos judumo rėmimas; Socialinės įtraukties skatinimas, kova
su skurdu ir diskriminacija; Investicijos į švietimą, mokymą ir profesinį mokymą siekiant lavinti įgūdžius ir mokymąsi visą gyvenimą; Valdžios institucijų ir suinteresuotų institucinių gebėjimų stiprinimas ir veiksmingas viešasis administravimas.
Europos Sąjungos regioninė politika – priemonių visuma, nukreipta į mažiau išsivysčiusių regionų plėtrą bei tarpregioninės sanglaudos skatinimą, siekiant spartesnio bendro šalies ekonominio augimo ir visuomenės gyvenimo kokybės gerinimo.
Europos Sąjungos sanglaudos politika – bendroji ES politika, kurios tikslas – mažinti išsivystymo skirtumus tarp ES regionų. ES sanglaudos politika įgyvendinama
per Europos socialinį fondą, Europos regioninės plėtros fondą, Sanglaudos
fondą ir kitas finansines priemones.
Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo
ir priežiūros sistema (SFMIS) – valstybės sukurta informacinė sistema, kurioje
saugomi duomenys apie visą ES finansavimą, kuri gavo Lietuva. Už SFMIS veikimą
atsakinga Finansų ministerija.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinė priemonė (finansinė priemonė) – veiksmų programoje nustatytiems tikslams siekti skirta iš ES struktūrinių
fondų lėšų bendrai finansuojama priemonė, įgyvendinama teikiant paskolas, garantijas, investicijas į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą arba kitokias rizikos
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pasidalijimo priemones. Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės priemonės galutinis naudos gavėjas – projekto vykdytojas, kuris yra atsakingas už projekto veiklas, išlaidas ir kurio reikmėms yra skirtas projektas.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansinės priemonės valdytojas – juridinis asmuo, kuris yra atrinktas valdyti tam tikrą finansinę priemonę. Valdytojas
nustato finansavimo tvarką ir sąlygas projektams, vykdomiems pagal jo valdomą
priemonę.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto sutartis (projekto sutartis) – ministerijos ir įgyvendinančiosios institucijos
arba tik įgyvendinančiosios institucijos su pareiškėju pasirašomas dokumentas dėl
skirtų ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų
ir (ar) projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavų lėšų naudojimo sąlygų.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto
vykdytojas (projekto vykdytojas) – viešas ar privatus juridinis asmuo, atsakingas už projektų inicijavimą ir įgyvendinimą. Įgyvendinant finansines priemones
projekto vykdytoju laikomas fondų fondo valdytojas arba, jeigu fondų fondas nesteigiamas, finansinės priemonės valdytojas.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų projektų
konkursas (projektų konkursas) – projektų atranka, kurią vykdo įgyvendinančioji institucija, atsižvelgdama į projektams skiriamus balus.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamų regionų
projektų atrankos tvarkos aprašas – dokumentas, kuriuo nustatoma regionų
projektų atrankos taisyklės, siūlomų finansuoti regionų projektų sąrašo sudarymo
ir keitimo tvarka.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimas – veiksmų
programos vertinimas, kuriuo siekiama pagerinti jos kokybę ir įgyvendinimą, taip
pat nustatyti lėšų panaudojimo efektyvumą ir poveikį.
Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planas –
dokumentas, kuriame numatomi ES struktūrinių fondų finansavimo vertinimai ir
vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonės, už vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimą atsakingos institucijos, vertinimų tikslai ir rezultatai, vertinimų ir vertinimo gebėjimų stiprinimo priemonių įgyvendinimo terminai ir
jiems įgyvendinti numatytos lėšos, kita reikalinga informacija.
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Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistema – lėšų
valdymo ir kontrolės funkcijų ir procedūrų visuma, kuria užtikrinama, kad naudojant lėšas laikomasi atitinkamų teisės aktų. Sistemą sudaro vadovaujanti, tvirtinanti, tarpinės, mokėjimo ir audito institucijos.
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014) –
ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos dalis, skirta rinkti ir saugoti statistiniams ir finansiniams duomenims, reikalingiems 2014–2020 m. iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems
projektams įgyvendinti pagal veiksmų programą, ES struktūrinių fondų ir iš ES
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų nacionalinių lėšų panaudojimui stebėti ir valdyti.
2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų svetainė – interneto svetainė, kurioje talpinama informacija apie ES fondų investicijas Lietuvoje 2014–2020
m. finansavimo laikotarpiu. Svetainės adresas: www.esinvesticijos.lt.
Europos Sąjungos struktūrinių ir investicinių fondų investicijos – lėšos, skirtos
nuosekliai mažinti socialinius ir ekonominius skirtumus tarp ES šalių narių ar atskirų regionų.
Europos Sąjungos Taryba (Ministrų taryba) – ES institucija, kurios posėdžiuose
dalyvauja visų ES šalių ministrai. ES Taryba priima ES teisės aktus, koordinuoja valstybių narių bendrąsias ekonomikos politikos kryptis, pasirašo ES ir kitų valstybių
susitarimus, tvirtina metinį ES biudžetą, formuoja ES užsienio ir gynybos politiką,
koordinuoja valstybių narių teismų ir policijos pajėgų bendradarbiavimą.
Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) – Socialinės apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo ministerijos įsteigta agentūra, kuri skelbia kvietimus teikti paraiškas
pagal Europos socialinio fondo priemones, informuoja bei konsultuoja pareiškėjus, atlieka paraiškų vertinimą, rengia finansavimo sutartis, atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą.
Europos socialinis fondas (ESF) – pagrindinė Europos priemonė, skatinanti užimtumą, padedanti žmonėms gauti geresnį darbą ir ES piliečiams užtikrinanti sąžiningesnes galimybes įsidarbinti. Fondas investuoja į Europos žmogiškąjį kapitalą – darbuotojus, jaunimą ir darbo ieškančius asmenis.
Europos struktūriniai ir investicijų (ESI) fondai – Europos regioninės plėtros
fondas (ERPF), Europos socialinis fondas (ESF), Sanglaudos fondas, Europos
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės
fondas (EJRŽF).
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Europos Vadovų Taryba (EVT) – ES institucija, kuri nustato ES bendrąsias politikos
gaires ir prioritetus. Europos Vadovų Tarybą sudaro valstybių narių arba jų vyriausybių vadovai ir jos pirmininkas bei Komisijos pirmininkas.

FF
Fiksuotasis projekto išlaidų vieneto įkainis – iš anksto nustatytas vienodas projekto išlaidų vieneto įkainis, kuris taikomas projekto išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti, kai nėra pateikiami išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo
dokumentai. Išlaidos apmokamos remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas pasiektas projekto rezultatas.
Fiksuotoji projekto išlaidų norma – teisės aktais ar tyrimais arba kitais teisės aktuose numatytais būdais nustatyta išlaidų norma (išreikšta procentais nuo visų ar
dalies projekto tinkamų finansuoti išlaidų), taikoma apmokant dalį projekto išlaidų,
kai projekto vykdytojas neteikia projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentų.
Fiksuotoji projekto išlaidų suma – iš anksto nustatyta bendra projekto ar jo dalies
išlaidų suma, kuri taikoma išlaidoms apskaičiuoti ir apmokėti, kai nėra pateikiami
išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentai. Išlaidos apmokamos
remiantis pateiktais dokumentais, kuriais įrodomas projekto veiklos įvykdymas.
Finansavimo skyrimas – ES struktūrinio finansavimo administravimo etapas, kuris
apima paraiškų vertinimą, finansavimo skyrimą, projekto sutarčių pasirašymą. Jo
metu institucijos įvertina pateiktas paraiškas, skiria ir tvirtina finansavimą, kviečia
pareiškėjus pasirašyti sutarčių. Po šio etapo sutartis pasirašę pareiškėjai tampa
projektų vykdytojais.
Finansavimo sutartis – vadovaujančiosios institucijos, pagal kompetenciją už iš
ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius atsakingos (-ų)
ministerijos (-ų) sutartis su fondų fondo valdytoju arba finansinės priemonės
valdytoju dėl iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos.
Finansinės priemonės projekto vykdytojas – kontroliuojančiojo fondo valdytojas
arba finansų inžinerijos priemonės valdytojas.
Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklės – dokumentas, kuriame nustatyta
tam tikrų finansinių priemonių įgyvendinimo tvarka. Šios taisyklės taikomos tais
atvejais, kai netaikomos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.
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Fondų fondas – fondas, kurio lėšomis gali būti finansuojamos kelios ES finansinės
priemonės.
Fondų fondo valdytojas – juridinis asmuo, atsakingas už fondų fondo veiklą.
Formulavimas – ES struktūrinių fondų lėšų administravimo etapas, kuriame skelbiami kvietimai finansavimui gauti ir rengiamos paraiškos. Šiame etape institucijos
skelbia kvietimus, o pareiškėjai pateikia savo projekto idėją pagal nustatytą tvarką
ir formą.

GG
Galutinė projekto įgyvendinimo informacija – tai galutinio projekto mokėjimo
prašymo dalis, kuri apima informaciją apie projekto pajamas, sukauptas palūkanas, įgyvendintas informavimo apie projektą priemones, atitiktį horizontaliesiems
principams ir kita. Atskira galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita nėra rengiama.
Galutinis mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo mokėjimo prašymas, pateiktas įgyvendinus visas projekto veiklas.
Garantija – dokumentas, kurį Vyriausybės įsteigta įmonė INVEGA išduoda smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, kai šios įmonės kreipiasi į kredito įstaigą dėl
paskolos verslui pradėti arba plėsti. Garantija reiškia, kad INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai.
Grąžinamoji subsidija – projekto finansavimo forma – projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurias visas arba jų dalį projekto sutartyje nustatytomis sąlygomis
projekto vykdytojas privalo grąžinti.

II
Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) – priemonių ir būdų, naudojamų informacijai rinkti, laikyti, persiųsti, apdoroti ir kitaip tvarkyti kompiuteriniais įrenginiais,
visuma.
Informacinės technologijos (IT) – būdų ir priemonių visuma, reikalinga informacijai apdoroti.
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Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie SM (IVPK) – vienas iš metodinės pagalbos centrų, teikiančių metodinę pagalbą ir konsultacijas. IVPK teikia
veiksmų programą administruojančioms institucijoms metodinę pagalbą ir konsultacijas dėl prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo, dokumentų rengimo ir projektų vertinimo, atrankos ar administravimo. IVPK dalyvauja
formuojant valstybės informacinių ir ryšių technologijų kūrimo Lietuvoje politiką
ir koordinuojanti jos įgyvendinimą.
Informavimo ir komunikacijos grupė – tarpinstitucinė darbo grupė ES struktūrinių fondų komunikacijos ir informavimo apie juos veikloms koordinuoti.
Integruota teritorijos vystymo programa – dokumentas, kuriame pateikiama
tikslinės (-ių) teritorijos (-ų) ir su ja (jomis) susietų teritorijų, kuriose naudojamos
integruotos teritorinės investicijos, situacijos analizė, vystymo tikslai ir uždaviniai. Programoje taip pat nurodomos priemonės, kurių įgyvendinimą numatoma
finansuoti tik iš ES struktūrinių fondų arba ir nacionalinių lėšų, veiksmų planas ir
planuojami pasiekti rezultatai.
Integruotos teritorinės investicijos (ITI) – viena iš naujų EK siūlomų iniciatyvų,
kuri skirta integruotiems veiksmams miesto teritorijose įgyvendinti. Tai suteikia galimybę kompleksiškai derinti skirtingų investicinių prioritetų veiklas atitinkamoje
teritorijoje.
Investavimo objektas – projekto įgyvendinimo metu numatytas sukurti (pagerinti,
atnaujinti, kt.) ilgalaikis turtas. Projekto veiklos negali būti dirbtinai skaidomos, todėl yra laikomos vienu investavimo objektu.
Investiciniai prioritetai – ES fondų reglamentuose numatyti investiciniai prioritetai, skirti įgyvendinti ES fondų reglamentuose numatytus 11 teminių tikslų.
Investicijų tęstinumas – investicijų išlaikymo prievolė, kurią projekto vykdytojas
privalo įvykdyti po projekto finansavimo pabaigos.
Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir (ar) kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad pagal išlaidų
pagrindimo dokumentus buvo atliktas mokėjimas.
Išlaidų kompensavimas – būdas, kuriuo projekto vykdytojui kompensuojamos
išlaidos. Projekto vykdytojas įgyvendina projektą iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų arba avansu gautų lėšų ir drauge su mokėjimo prašymais pateikia
dokumentus, patvirtinančius patirtas ir apmokėtas išlaidas, t. y. projekto vykdytojas deklaruoja patirtas ir apmokėtas išlaidas (taip pat išlaidas, apmokamas supaprastintai).
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Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros, perdavimo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai, kelionių ir (ar) kiti dokumentai, kuriais pagrindžiamos patirtos išlaidos.

ĮĮ
Įgyvendinančioji institucija – institucija, atsakinga už ES lėšomis finansuojamų
projektų atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą. Institucija pareiškėjams ir projektų
vykdytojams teikia informaciją apie projektų rengimo bei įgyvendinimo reikalavimus. Įgyvendinančiosios institucijos: APVA, CPVA, ESFA, INVEGA, LMT, LVPA,
MITA, TID, VIPA.

JJ
„Jaunimo garantijos“ – ES priemonė, skirta kovoti su jaunimo nedarbu. Šia priemone užtikrinama, kad visi jaunesni kaip 25 m. gyventojai gautų kokybišką ir konkretų pasiūlymą (darbo, gamybinės praktikos, stažuotės arba tolesnio mokymosi
pasiūlymą, pritaikytą prie individualių poreikių ir padėties) per 4 mėn. nuo mokyklos baigimo ar darbo netekimo. Kiekviena ES šalis kartu su Europos Komisija rengia nacionalinį Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo planą ir Jaunimo garantijų programą.
JEREMIE – (angl. „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises“ –
Bendrieji Europos ištekliai labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms) –
Europos Komisijos kartu su Europos investicijų fondu parengta iniciatyva. Ja siekiama pagerinti mažų ir vidutinių įmonių galimybes gauti finansavimą pagal struktūrinių fondų intervencines priemones.
JESSICA – (angl. „Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas“ –
Jungtinė Europos parama tvarioms investicijoms miestuose) – Europos Komisijos
iniciatyva, parengta bendradarbiaujant su Europos investicijų banku (EIB) ir Europos plėtros banko taryba (CEB). Pagal ją teikiamas finansavimas tvarios miestų plėtros ir atnaujinimo projektams. ES šalys gali rinktis investuoti dalį joms numatytų
ES struktūrinių fondų lėšų į grąžą užtikrinančius fondus, o grąžindamos į apyvartą
finansinius šaltinius skatinti investicijas Europos miestuose.
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Jungtinė priemonė – priemonė, finansuojama iš kelių ES struktūrinių fondų. Tokia priemonė gali būti finansuojama ir iš vieno fondo lėšų, tačiau skiriasi asignavimų
valdytojai arba prioritetai, pagal kuriuos skiriamos lėšos.

KK
Kontroliuojančiojo fondo valdytojas – juridinis asmuo, kuris valdo kontroliuojantįjį fondą ir yra atsakingas už finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimą.
Kontroliuojantysis fondas – fondas, kuris sudaro galimybę investuoti į vieną ar
kelias finansų inžinerijos priemones, kontroliuojamas jo valdytojo.
Kooperacija – mažiausiai dviejų nesusijusių pavaldumo ryšiais juridinių asmenų
sutelkimas bendrai veiklai siekiant to paties projekto tikslo.
Kryžminis finansavimas – projektui įgyvendinti būtinų veiklų, priskiriamų prie vieno iš ES struktūrinių fondų – Europos regioninės plėtros fondo arba Europos socialinio fondo – finansuojamų sričių, finansavimas kito ES struktūrinio fondo lėšomis.
Kvietimas teikti paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai
finansuojamus projektus – siūlymas nustatytomis projektų finansavimo aprašo
sąlygomis teikti paraiškas finansuoti iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus.

LL
Laikinoji tvarka – tvarka, pagal kurią atrenkami ir finansuojami 2014–2020 m. įgyvendinami valstybės projektai. Šia tvarka siekiama pradėti iš ES fondų lėšų bendrai
finansuojamų projektų įgyvendinimą iki kol įsigalios 2014–2020 m. finansinio laikotarpio teisės aktai.
Lietuvos darbo birža (LDB) – įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos
ir darbo ministerijos, kuri kartu su jai pavaldžiomis teritorinėmis darbo biržomis
įgyvendina darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politiką. Darbo ieškantiems asmenims padeda įsidarbinti, suteikia jiems galimybių įgyti reikiamą kvalifikaciją, konkuruoti darbo rinkoje. Darbdaviams padeda susirasti kvalifikuotų darbuotojų.
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Lietuvos mokslo taryba (LMT) – patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.
Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) – Ūkio ministerijos įsteigta institucija,
kuri administruoja ES struktūrinių fondų lėšas, skirtas Lietuvos verslo, mokslinių
tyrimų ir technologinės plėtros, turizmo ir energetikos sektoriams plėtoti.
Lygiavertis įrodomasis dokumentas – išlaidų pagrindimo ir (arba) jų apmokėjimo įrodymo dokumentams lygiavertis popierinis arba elektroninis liudijimas,
kuriuo patvirtinamas ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio tapatumas. Dokumentas
privalo būti pasirašomas tais atvejais, jeigu tai nustatyta teisės aktuose.

MM
Materialiosios investicijos – piniginės lėšos, skirtos ilgalaikiam materialiajam turtui, pavyzdžiui, pastatams, inžineriniams statiniams, įrenginiams ir (arba) transporto priemonėms sukurti, rekonstruoti, remontuoti, įsigyti, jų pajėgumui padidinti,
taip pat įdiegti naujas technologijas ir pan.
Mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ) – tai didesnėms bendrovėms nepriklausančios
įmonės, kuriose dirba iki 250 darbuotojų, jų metinė apyvarta siekia 50 mln. eurų, o
metinis balansas – iki 43 mln. eurų.
Metinis komunikacijos planas – komunikacijos strategijos įgyvendinimo dokumentas, kuriame nurodomi tam tikrų metų ES struktūrinių fondų komunikacijos
tikslai, uždaviniai, siektini rezultatai, prioritetinės komunikacijos kryptys, planuojami pasiekti rodikliai ir atsakingos institucijos.
Metodinės pagalbos centras – institucija, kuri teikia konsultacijas dėl veiksmų
programos prioritetų įgyvendinimo. Tokia pagalba teikiama veiksmų programą
prižiūrinčioms institucijoms, projektų vykdytojams ir galutiniams naudos gavėjams. Metodiniai pagalbos centrai yra: Informacinės visuomenės plėtros komitetas, Energetikos agentūra, Centrinė projektų valdymo agentūra, Būsto energijos taupymo agentūra.
Mokėjimo institucija – institucija, atsakinga už lėšų iš Europos Komisijos priėmimą ir jų valdymą valstybės iždo sąskaitose.
Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas finansų ministro patvirtintos formos prašymas išmokėti projekto
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sutartyje numatytą avansą ar jo dalį arba apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto
išlaidas ir (ar) atsiskaityti už projekto veiklas.
Mokėjimo prašymų teikimo grafikas – grafikas, kurį projekto vykdytojas, laikydamasis nustatytos SFMIS formos, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos turi pateikti įgyvendinančiajai institucijai. Mokėjimo prašymų teikimo grafike nurodoma informacija apie planuojamus pateikti mokėjimo
prašymus: jų datos ir sumos.
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra (MTEP) – vieni pagrindinių ekonomikos vystymąsi bei konkurencingumą skatinančių veiksnių. Tyrimais ir plėtra Lietuvoje užsiima universitetai, mokslinių tyrimų institutai, privačios verslo įmonės.
Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra ir inovacijos (MTEPI) – tai yra taikomoji mokslinė veikla, mokslinių tyrimų ir praktine patirtimi paremti sistemingi
darbai, kurių tikslas yra kurti naujas medžiagas, technologijas, produktus ir įrenginius, diegti naujus procesus, sistemas, paslaugas, taip pat tobulinti jau sukurtus bei
įdiegtus procesus.
Moksliniai tyrimai ir inovacijos (MTI) – sritis, esanti ES ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dėmesio centre. Pagrindinis MTI plėtros politikos tikslas
yra įtvirtinti ES kaip pažangiausią žiniomis grįstą ekonomiką. Inovacijų skatinimas
pabrėžiamas 2014-2020 m. programavimo laikotarpiu.
Mokslo, inovacijų, technologijų agentūra (MITA) – Ūkio bei Švietimo ir mokslo
ministerijų įsteigta agentūra, kuri yra atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą
šalyje. Pagrindinė agentūros veikla – nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės (technologinės) plėtros ir inovacijų programų administravimas, konkursinių šių programų projektų finansavimas.

NN
Nacionalinė pažangos programa (2014–2020 m.) (NPP) – programa, skirta Lietuvos pažangos strategijai „Lietuva 2030“ įgyvendinti. Ši programa jungia pagrindines
Lietuvos pažangos strategijos „Lietuva 2030“ ir ES strategijos „Europa 2020“ nuostatas. Programa orientuota į pažangą, joje aprašomos ilgalaikių valstybės prioritetų
įgyvendinimo uždaviniai ir kryptys, numatomos ES finansavimo proporcijos.
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Nacionalinė pažangos strategija „Lietuva 2030“ – valstybės pažangos strategija
ir pagrindinis planavimo dokumentas, kuriuo vadovaujamasi priimant strateginius
sprendimus ir rengiant valstybės planus ar programas. Strategijos įgyvendinimą užtikrina Atviras pažangos forumas „Lietuva 2030“ ir Valstybės pažangos taryba. Strategijos rengimo procesui vadovavo Valstybės pažangos taryba kartu su Vyriausybės
ir Prezidentūros atstovais.
Nacionalinė reformų darbotvarkė (NRD) – dokumentas, apibendrinantis pagrindines struktūrines reformas šalinant kliūtis Lietuvos ekonomikos augimui ir siekiant
kiekybinių strategijos „Europa 2020“ tikslų.
Negrąžinamoji subsidija – projekto finansavimo forma – projektui skiriamos finansavimo lėšos, kurių projekto vykdytojui nereikia grąžinti.
Nematerialiosios investicijos – piniginės lėšos, skirtos sukurti ir (arba) patobulinti
nematerialųjį turtą, pvz., įsigyti programinę įrangą, patentus, licencijas, kitą nematerialųjį turtą, atlikti plėtros darbus, kt.
Nepiniginis įnašas – turtas ar veikla, kuriais projekto vykdytojas prisideda prie
projekto įgyvendinimo ir už kuriuos nėra sumokama iš projektui skiriamų finansavimo lėšų. Nepiniginis įnašas projekto biudžete išreiškiamas pinigine verte.
Netiesioginės projekto išlaidos – išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis. Tokios išlaidos turi būti patirtos ir pagrįstos išlaidų pagrindimo ir
jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiais įrodomaisiais dokumentais arba apskaičiuotos naudojant fiksuotąją normą.
Nevyriausybinės organizacijos (NVO) – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės
naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios
siekimas arba religijos tikslų įgyvendinimas. Nevyriausybinėms organizacijoms nepriskiriamos politinės partijos, profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų
susivienijimai, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų, šeimynos ir kt.
NUTS – (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques – Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) – ES galiojanti teritorijų skirstymo į regionus sistema.
Ja siekiama turėti vieną aiškią ES teritorijos padalijimo sistemą, pagal kurią būtų
galima lyginti regionų statistiką. Pagal regionų dydžius skiriami penki NUTS tipai,
Lietuva priskiriama NUTS II tipui.
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PP
Paraiška asignavimų valdytojui – asignavimų valdytojui teikiama mokėjimo paraiška išmokėti lėšas iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto vykdytojui.
Paraiška finansuoti iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą – dokumentas, kurį teikia pareiškėjas, siekiantis gauti ES fondų arba ES
fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų projektui finansuoti.
Pareiškėjas – projektą įgyvendinti siekiantis juridinis asmuo, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas finansavimo teikimo sąlygas.
Partnerystės sutartis – sutartis, kurią kartu su veiksmų programomis parengia
kiekviena ES šalis. Partnerystės sutartį rengia valstybė narė kartu su partneriais laikydamasi daugiapakopio valdymo principo šiame dokumente nustatyta tos valstybės narės Europos struktūrinių ir investicinių fondų paramos veiksmingumo ir
efektyvaus naudojimo strategija, prioritetai ir tvarka siekiant ES pažangaus, tvaraus
ir integracinio augimo strategijos tikslų. Partnerystės sutartį Europos Komisija patvirtina po vertinimo ir dialogo su atitinkama valstybe. Lietuvos partnerystės sutartis kartu su 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa yra pagrindiniai dokumentai, pagal kuriuos Lietuvai bus skiriamos ES struktūrinių fondų lėšos
2014–2020 m. Partnerystės sutartis apima 5 Europos struktūrinius ir investicinius
(ESI) fondus: Europos regioninės plėtros fondą (ERPF), Europos socialinį fondą (ESF),
Sanglaudos fondą, Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir
žuvininkystės fondą.
Patirtos išlaidos – išlaidos, nurodytos išlaidų pagrindimo dokumentuose.
Pažeidimas – su projektu susijęs projekto vykdytojo ar paramą administruojančios institucijos padarytas ES ir LR teisės aktų, projekto sutarties nuostatų pažeidimas, dėl kurio buvo ar gali būti padaryta žala ES ir (ar) LR valstybės biudžetams.
Pažeidimo tyrimas – informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, atliekamas
siekiant išsiaiškinti įtariamo pažeidimo aplinkybes ir pažeidimo poveikį. Pažeidimo
tyrimą atlieka įgyvendinančioji arba vadovaujančioji institucija.
Pažeidimų kontrolierius – valstybės tarnautojas arba darbuotojas tiriantis pažeidimus ar organizuojantis jų tyrimą. Pažeidimų kontrolierius taip pat atlieka suk-
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čiavimo prevenciją, pažeidimų rizikos vertinimą, saugo su pažeidimais susijusius
dokumentus ir apie pažeidimus informuoja suinteresuotas puses.
Perkančioji organizacija – organizacija (valstybės ar savivaldybės įstaiga, įmonė),
inicijuojanti viešąjį pirkimą. Ji privalo tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo procedūras,
nagrinėti tiekėjų skundus dėl jos priimtų sprendimų, sudaryti preliminarią eilę ir
išrinkti laimėtoją, su kuriuo sudarys viešojo pirkimo sutartį.
Pirkimas pagal projektą – siekiant įgyvendinti projekto veiklas pareiškėjo, projekto vykdytojo ar partnerio, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, vykdomas pirkimas,
kuriam taikomas ar iš dalies taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas arba kuriam jis
netaikomas šiame įstatyme nustatytais atvejais, arba pareiškėjo, projekto vykdytojo
ar partnerio, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Viešųjų pirkimų įstatymo
reikalavimus, vykdomas pirkimas.
Portfelinė garantija – ES struktūrinio finansavimo priemonė, skirta palengvinti
smulkaus ir vidutinio verslo kreditavimą. Tai yra dokumentas, kurį Vyriausybės
įsteigta įmonė INVEGA išduoda smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, kai šios įmonės nori gauti kreditą, tačiau neturi pakankamai pinigų užstatui arba siekia, kad
bankas pritaikytų mažesnes palūkanų normas. Garantija reiškia, kad INVEGA garantuoja, jog 80 proc. paskolos sumos bus grąžinta.
Privatus juridinis asmuo – juridinis asmuo, kurio tikslas – tenkinti privačius jo steigėjų interesus. Privatūs juridiniai asmenys yra: akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, žemės ūkio bendrovės, kooperatyvai, tikrosios ūkinės bendrijos,
individualios įmonės, advokatų profesinės bendrijos, valstybės įmonės, savivaldybių įmonės ir kt.
Programavimas – ES struktūrinio finansavimo administravimo etapas, kuriame yra
rengiami ir tvirtinami strateginiai dokumentai, nustatomi struktūrinės finansavimo
prioritetai, pagrindinės intervencijos sritys, tikslai ir uždaviniai.
Projektą administruojantis asmuo – asmuo, vykdantis projekto administravimo
funkciją, bet ne tiesiogines projekto veiklas. Prie projektą administruojančių asmenų gali būti priskiriami asmenys, vykdantys projekto vadovo, koordinatoriaus,
projekto finansininko, asmens, atsakingo už projekto stebėseną, viešųjų pirkimų
specialisto ir pan. funkcijas. Projektą administruojančiais asmenimis gali būti ir tie,
kurie atlieka nuolatinę projekto veiklų įgyvendinimo priežiūrą, projekto metu sukurtų produktų ir rezultatų kokybės kontrolę.
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Projekto administravimas – projekto pagal projekto administravimo ir finansavimo sutartyje nustatytus reikalavimus vykdymo užtikrinimas.
Projekto auditas – projekto patikrinimas, analizė, kuria siekiama patikrinti ES lėšų
panaudojimą ir patvirtinti, ar projekto vykdytojo deklaruojamos išlaidos yra tinkamos finansuoti pagal finansavimo sutartį.
Projekto dalyvis – projekto tikslinei grupei priklausantis fizinis asmuo, dalyvaujantis tiesioginėse projekto veiklose, bet jų neadministruojantis ir nevykdantis. Projekto dalyvis gauna tiesioginę naudą iš projekto.
Projekto finansavimo pabaiga – galutiniame mokėjimo prašyme nurodytų išlaidų apmokėjimo projekto vykdytojui data arba data, kai projekto vykdytojas apmoka visas galutiniame mokėjimo prašyme nurodytas išlaidas rangovui, paslaugų
teikėjui arba prekių tiekėjui (kai galutiniame mokėjimo prašyme deklaruotos išlaidos apmokamos taikant sąskaitų apmokėjimo būdą), atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau, arba galutinio mokėjimo prašymo patvirtinimo data, jei su
galutiniu mokėjimo prašymu nėra apmokamos projekto išlaidos.
Projekto finansavimo pradžia – projekto sutarties įsigaliojimo data.
Projekto finansuojamoji dalis – projektui skirtų finansavimo lėšų santykis su projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma.
Projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis – projekto sutartyje nustatytas laikotarpis (nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki galutinio mokėjimo
prašymo pateikimo termino), per kurį turi būti patirtos ir apmokėtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (išlaidos gali būti apmokėtos ir pasibaigus šiam laikotarpiui, jei teikiant galutinį mokėjimo prašymą išlaidas
prašoma apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu).
Projekto įgyvendinimo planas (PĮP) – struktūrinis projekto išdėstymas pagal Finansinių mechanizmų valdybos (FMV) nustatytą ir projekto vykdytojo užpildytą
formą. PĮP turi būti išsamus, atskleidžiantis kiekvienos veiklos rengimo ir įgyvendinimo etapus. Įgyvendinimo planas taip pat apima pirkimus, viešinimo priemones,
projekto vertinimą, stebėseną, tarpinių ir galutinių ataskaitų rengimą ir projekto
auditą.
Projekto įgyvendinimo trukmė – projekto įgyvendinimo laikotarpis nuo šio projekto sutarties pasirašymo dienos iki jo veiklų įgyvendinimo pabaigos.
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Projekto partneris – tai fizinis ar juridinis asmuo, organizacija ar kt. ūkio subjektas, dalyvaujantis įgyvendinant ir (arba) finansuojant projektą. Projekto partneris su
projektu vykdytoju gali būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį, arba ne.
Projekto pirkimų planas – planas, kurį rengia ir su įgyvendinančiąja institucija
derina projekto vykdytojas. Planas apibrėžia, kokias prekes ir paslaugas, už kokią sumą ir kokiais pirkimo būdais projekto vykdytojas ketina įsigyti projekto metu.
Remiantis suderintu planu projekto vykdytojas turi organizuoti visus pirkimus. Įgyvendinęs pirkimus ir suderinęs jų rezultatus su įgyvendinančiąja institucija, pareiškėjas gali pasirašyti sutartis su laimėjusiais tiekėjais ir pradėti vykdyti atitinkamas
veiklas.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai (toliau – projekto
finansavimo šaltiniai) – lėšų šaltiniai, iš kurių finansuojamos projekto tinkamos finansuoti išlaidos, t. y. projektui skiriamos finansavimo lėšos ir projekto vykdytojo
ir (ar) partnerio (-ių) nuosavos lėšos.
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų patvirtinimo dokumentai – projekto tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiaverčiai
įrodomieji dokumentai, taip pat dokumentai, kuriais įrodomas projekto kiekybinio
rezultato pasiekimas, kai išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius, ar
projekto veiklos įgyvendinimas, kai išlaidos apmokamos taikant fiksuotąją sumą.
Pagal tipą pagrindžiantys dokumentai gali būti: pirkimo dokumentai, sutartys, sąskaitos, išankstinės sąskaitos, aktai, sprendimai, pažymos, darbo užmokesčio apskaitos dokumentai, kelionės dokumentai ir kt. Apmokėjimą įrodantys dokumentai:
mokėjimo nurodymai, sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai, kvitai / čekiai, pažymos, pavedimo turinys ir kt.
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – projekto sutartyje nustatyta data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto sutartyje numatyta pirmosios
projekto veiklos pradžios data.
Projekto viešinimas – privaloma informacijos sklaidos veikla įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES struktūrinio finansavimo lėšų. Projekto viešinimas turi
atitikti vykdomos veiklos apimtis, o viešinimo priemonės parenkamos atsižvelgiant
į projekto bendrąją vertę. Projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie
projektą priemonėse turi būti naudojamas struktūrinės paramos ženklas.
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Projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavos lėšos – lėšų suma, kuria projekto vykdytojas ir (ar) partneris (-iai) prisideda prie projekto įgyvendinimo ir kurią gali sudaryti nacionalinės viešosios lėšos ir privačios lėšos.
Projektui skiriamos finansavimo lėšos – finansavimo iš Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos ES struktūrinių fondų lėšos ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos veiksmų programos priemonėms finansuoti, lėšų suma, skiriama visoms projekto tinkamoms
finansuoti išlaidoms ar daliai jų apmokėti.
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės – dokumentas, kuriame nustatyta projektų vertinimo, atrankos, finansavimo ir įgyvendinimo tvarka. Taisyklės
taikomos projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programą.

RR
Rizikos kapitalo fondas – smulkiesiems verslininkams skirtas finansavimo šaltinis,
skirtas investicijoms į verslo plėtrą. Rizikos kapitalo fondų įsteigimas – viena iš ES
iniciatyvų, kuri leidžia skolinti struktūrinį finansavimą smulkiajam verslui.

SS
Sanglauda – (angl. cohesion) „laikytis, būti kartu“. Terminas „Skatinti socialinę sanglaudą“ reiškia, kad ES, pvz., kovodama su skurdu, nedarbu ir diskriminacija, stengiasi užtikrinti, kad kiekvienas rastų vietą visuomenėje. „Sanglaudos fondas“ – ES
biudžeto dalis, naudojama remti projektus, padedančius ES „laikytis kartu“ (pvz,
finansuojama kelių ir geležinkelio linijų statyba, kad skurdesni regionai galėtų visapusiškai integruotis į ES ekonominį gyvenimą).
Sanglaudos fondas – fondas, kuriuo siekiama sumažinti ekonominius bei socialinius skirtumus ir skatinti tvarią plėtrą ir skirtas valstybėms narėms, kurių bendrosios nacionalinės pajamos (BNP), tenkančios vienam gyventojui, yra mažesnės nei
90 % ES vidurkio.
Sąnaudų efektyvumo analizė (SEA) – investicijų efektyvumo vertinimas, kurio
esmė – sąnaudų efektyvumo apskaičiavimas kiekvienai projekto įgyvendinimo alternatyvai.
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Sąnaudų ir naudos analizė (SNA) – investicijų efektyvumo vertinimo metodas, kurio esmė – projektui įgyvendinti reikalingų sąnaudų palyginimas su investicijų sukuriama socialine-ekonomine nauda.
Sąskaitų apmokėjimas – būdas, kai projekto vykdytojas deklaruoja patirtas, bet
dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju projekto vykdytojas, gavęs lėšas, per 7 dienas išmoka jas (taip pat nuosavas ir (ar) partnerio (-ių) lėšas projektui įgyvendinti,
jeigu buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nepervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir įgyvendinančiajai institucijai pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą.
Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas – labai maža, maža ar vidutinė įmonė. Vidutinė įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 250 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 138 mln. litų ir / arba įmonės balanse nurodyto turto vertė
neviršija 93 mln. litų. Maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 50 darbuotojų
ir kurios metinės pajamos neviršija 24 mln. litų ir / arba įmonės balanse nurodyto
turto vertė neviršija 17 mln. litų. Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau
kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos neviršija 7 mln. litų ir / arba įmonės
balanse nurodyto turto vertė neviršija 5 mln. litų.
Strateginio planavimo dokumentai – dokumentai, parengti Strateginio planavimo metodika, kuriais nustatomos valstybės įgyvendinamos politikos kryptys, priemonės ir (arba) priskiriamos atsakingos institucijos.
Strateginis vertinimas – tai veiksmų programos ryšio su ES ir nacionalinėmis strategijomis analizė, kai vertinamas tos programos indėlis siekiant strateginių tikslų.
Supaprastintas išlaidų apmokėjimas – projekto tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas, kai projekto vykdytojui nereikia pateikti išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų. Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kai
joms taikomi fiksuotieji įkainiai, fiksuotoji suma ar fiksuotoji norma.

TT
Tarpinė institucija – valstybinė ar privati įstaiga arba tarnyba, kuri vadovaujančiosios institucijos atsakomybe vykdo jos užduotis. Tarpine institucija gali būti vietos
valdžios institucijos, regioninės plėtros įstaigos, nevyriausybinės organizacijos.
Tarpinės institucijos: ministerijos ir kitos institucijos (Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Kultūros ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Susisiekimo ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija,
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Ūkio ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Regioninės plėtros departamentas prie
VRM); įgyvendinančiosios institucijos (APVA, CPVA, ESFA, INVEGA, LMT, LVPA,
MITA, TID, VIPA,); Vidaus reikalų ministerija ir regionų plėtros tarybos, Viešųjų pirkimų tarnyba, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba.
Tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita – projekto vykdytojo, įgyvendinančio
Europos socialinio fondo finansuojamą projektą, teikiama įgyvendinančiajai institucijai projekto įgyvendinimo ataskaita tebesitęsiant projektui. Pavyzdžiui, tarpinėje
projekto įgyvendinimo ataskaitoje aprašoma projekto įgyvendinimo eiga, pasiekti
tikslai ir rezultatai, nurodoma, kiek atsiliekama nuo projekto įgyvendinimo plano.
Taip pat ataskaitoje pateikiama informacija apie įvykdytus pirkimus ir įgyvendintas
viešinimo priemones bei nurodomos per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos ir
pan.
Techninė parama – ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos veiksmų programos administravimo projektams, informavimo apie veiksmų programą projektams ir šios veiksmų programos vertinimo projektams finansuoti.
Techninės paramos administravimo taisyklės – dokumentas, kuriame nustatyta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos techninės paramos
prioritetų lėšų planavimo, paskirstymo ir administravimo tvarka. Taisyklės skirtos
veiksmų programą administruojančioms institucijoms.
Tęstinė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų
projektų atranka – pagal įgyvendinančiosios institucijos paskelbtą kvietimą
teikti paraiškas finansuoti projektus gaunamų projektų atranka, kurios metu sprendimai dėl projektų finansavimo priimami atsižvelgiant į paraiškų pateikimo eilę.
Tiekėjas, rangovas – organizacijos, teikiančios projekto vykdytojui paslaugas,
prekes ir darbus, reikalingus projektui įgyvendinti ir tikslams pasiekti.
Tiesioginė projekto veikla – veikla, kuria tiesiogiai siekiama įgyvendinti projekto
tikslus ir uždavinius.
Tiesioginė tikslinė grupė – tiesioginės projekto naudos gavėjų (projekto dalyvių)
grupė, kurios problemos sprendžiamos įgyvendinant projektą.
Tiesioginės projekto išlaidos – tiesioginėms projekto veikloms vykdyti būtinos išlaidos, kai tiesioginį projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti.
Tiesioginės užsienio investicijos (TUI) – tai investicijos, į rinką ateinančios iš kitų
valstybių užsienio fiziniams ir juridiniams asmenims šalyje įsigijus ilgalaikį turtą: žemes, pastatus, įrenginius, įmonių akcijas ir kt.
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Transeuropinis transporto tinklas (TEN-T) – transporto tinklas, kuris iki 2020 m.
sujungs 90 000 km greitkelių ir kitų aukštos kokybės kelių visoje ES ir taip sudarys
geresnes sąlygas prekių ir žmonių srautams tarp ES šalių.
Transporto investicijų direkcija (TID) – valstybės viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, administruojanti transporto infrastruktūros plėtros projektus, remiamus ES Sanglaudos ir Regioninės plėtros fondų bei Valstybės biudžeto lėšomis. TID
taip pat prižiūri šių projektų įgyvendinimą.
Trečioji šalis – fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra projekto vykdytojas ar partneris, tačiau dalyvauja įgyvendinant projekto veiklas.
Tvirtinančioji institucija – institucija, atsakinga už išlaidų ataskaitų, mokėjimo paraiškų ir sąskaitų parengimą bei pateikimą Europos Komisijai.

UU
UAB „Investicijų verslo garantijos“ (INVEGA) – Lietuvos vyriausybės įkurta įmonė, teikianti paskolų smulkiajam ir vidutiniam verslui garantijas bankams bei administruojanti dalinį paskolų palūkanų dengimą. INVEGA administruoja finansines
priemones, skirtas pradėti ar plėsti smulkųjį ir vidutinį verslą – lengvatines paskolas, garantijas, dalinį palūkanų kompensavimą, finansavimą pirmajam darbui.
UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūra“ (VIPA) – Finansų ministerijos įsteigta
finansų įstaiga, teikianti finansines paslaugas, įgyvendinti ir administruoti finansines priemones, skirtas viešojo sektoriaus investicijoms viešosios infrastruktūros
bei viešųjų paslaugų modernizavimui.

VV
Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už finansavimo lėšų valdymo ir
kontrolės sistemą, veiksmų programos administravimą, atliktų patikrinimų santraukos parengimą ir pateikimą Europos Komisijai.
Valdymo ir kontrolės sistema (VKS) – vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinės, įgyvendinančiosios, mokėjimus atliekančiosios ir audito institucijų atliekamų
funkcijų ir procedūrų sistema, užtikrinanti veiksmų programų įgyvendinimą, atitinkantį Europos Bendrijos teisės aktų nuostatas ir principus.
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Veiklos lentelė(s) – lentelės, kurios kartu su finansinėmis lentelėmis įeina į mokėjimo prašymus. Veiklos lentelėse aprašoma projekto įgyvendinimo eiga, pasiekti
tikslai ir rezultatai; nurodoma, kiek atsiliekama nuo projekto veiklų plano; pateikiama informacija apie įvykdytus pirkimus ir įgyvendintas viešinimo priemones.
Veiklos vertinimas – vertinimas, kai analizuojama veiksmų programos (ar jos dalies) įgyvendinimo eiga, siekiant patobulinti veiksmų programos įgyvendinimą, papildyti veiksmų programos stebėseną.
Veiksmų programos administravimas – reglamentuota institucijų veikla, skirta
veiksmų programai įgyvendinti.
Veiksmų programos administravimo taisyklės – dokumentas, kuriame nustatyta 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programų ir finansinių priemonių
administravimo tvarka.
Veiksmų programos įgyvendinimo teritorija – veiksmų programoje nustatyta teritorija, kurioje turi būti įgyvendinami projektai, taip pat teritorija, kuri yra tinkama
šiems projektams įgyvendinti.
Veiksmų programos priedas – dokumentas, kuriame nustatomas ES struktūrinių
fondų lėšų ir nacionalinių lėšų paskirstymas pagal ministerijas ir vadovaujančiąją
instituciją. Dokumente taip pat nurodoma, kaip turi būti įgyvendinti veiksmų programos techninės paramos prioritetai ir lėšų naudojimo planas.
Veiksmų programos prioritetai – pagal tris investavimo kryptis (sumanus augimas, tvarus augimas, integralus augimas) Veiksmų programoje nustatyti 12 prioritetų (Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas; Informacinės
visuomenės skatinimas; Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas;
Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo
skatinimas; Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie
klimato kaitos; Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas;
Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas; Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu; Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo
didinimas; Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas; Techninė parama Veiksmų programai administruoti; Techninė parama skirta informuoti
apie Veiksmų programą ir ją vertinti). Šie prioritetai nustatyti siekiant 2014–2020 m.
laikotarpiu sutelkti ES struktūrinių fondų lėšas į ribotą prioritetinių sričių skaičių
ir užtikrinti, kad ES sanglaudos politikos investavimo kryptys kuo daugiau prisidėtų
prie strategijos „Europa 2020” įgyvendinimo.
Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (priemonė) – veikla
arba veiklų grupė, skirta veiksmų programos prioritetams įgyvendinti. Priemonės
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projektai atrenkami taikant tik vieną atrankos būdą ir pagal tai priemonei taikomus
kriterijus.
Veiksmų programos stebėsenos komitetas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės
sudarytas komitetas, atsakingas už veiksmų programos įgyvendinimo priežiūrą ir
kokybę, taip pat atrankos kriterijų nagrinėjimą ir tvirtinimą, programos pažangos,
įgyvendintų rezultatų, metinių ataskaitų stebėjimą ir kt.
Veiksmų programos valdymo komitetas – iš vadovaujančiosios, tvirtinančiosios, tarpinių institucijų atstovų sudaromas komitetas veiksmų programos įgyvendinimo problemoms nagrinėti. Į komiteto sudėtį stebėtojų teisėmis gali būti įtraukiami socialiniai ekonominiai partneriai, kompetencijos centrai.
Verslo angelai – privatūs investuotojai, finansuojantys jaunas verslo įmones, idėjas
ir projektus, kurių dėl didelės rizikos nefinansuoja bankai ir rizikos kapitalo fondai.
Verslo angelai taip pat dalijasi savo vadybine patirtimi ir verslo ryšiais, dalyvauja
vystant verslą.
Verslumo skatinimo fondas (verslumo fondas) – fondas, kuris teikia labai mažoms ir mažoms įmonėms paskolas, dalinį paskolų palūkanų kompensavimą ir
subsidijas darbuotojų darbo užmokesčiui. Per šį fondą įgyvendinama ES verslumo
skatinimo priemonė.
Vertinimo koordinavimo grupė – darbo grupė, kuri analizuoja, kaip Lietuvoje
vertinamas ES struktūrinio finansavimo investavimas. Darbo grupė svarsto ir analizuoja metinius vertinimo planus, rengia pasiūlymus dėl struktūrinio finansavimo
vertinimo, atlieka kitus su finansavimo vertinimo veiklos koordinavimu susijusius
darbus.
Viešasis juridinis asmuo – valstybė ar savivaldybė, jų institucijų arba kitų asmenų,
nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos,
viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.).
Viešieji pirkimai – perkančiųjų organizacijų (valstybės ar savivaldybių įstaigų,
įmonių) atliekami prekių, paslaugų ar darbų pirkimai. Šią tvarką nusako Viešųjų
pirkimų įstatymas ir su jo įgyvendinimu susiję kiti teisės aktai. Viešųjų pirkimų tikslas –
užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti
savo prekes ir paslaugas valstybei.
Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė (PPP) – valstybės arba savivaldybės
institucijos ir privataus subjekto įstatymuose nustatyti bendradarbiavimo būdai,
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kuriais valstybės arba savivaldybės institucija perduoda jos funkcijoms priskirtą
veiklą privačiam subjektui, o privatus subjektas investuoja į šią veiklą ir jai vykdyti
reikalingą turtą, už tai gaudamas įstatymų nustatytą atlyginimą. Viešojo ir privataus
sektorių partnerystės būdus nustato Lietuvos Respublikos investicijų, koncesijų ir
kiti įstatymai.
Vietos plėtros strategija (VPS) – dokumentas, kuriame pateikta vietos veiklos
grupės (VVG) teritorijos socialinės ir ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių
analizė, VVG misija, kaimo vietovių plėtros vizija, prioritetai, tikslai, jų įgyvendinimo
priemonės, veiklos sritys ir rekomenduojami veiksmai.
Vietos veiklos grupė (VVG) – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja tam
tikros teritorijos gyventojų, viešųjų ir privačių juridinių asmenų (socialinių ir ekonominių partnerių) ir vietos valdžios interesams.
Visuotinės dotacijos priemonė – priemonė, skirta finansuoti tarptautinio lygio
mokslininkų tyrimams. Mokslininkams, gavusiems finansavimą pagal šią priemonę,
padengiamos visos tyrimų įgyvendinimo išlaidos.
Visuotinės dotacijos priemonės sutartis – dokumentas dėl visuotinės dotacijos
priemonės (-ių) įgyvendinimo sąlygų tarp institucijos, atsakingos už ES fondų lėšomis finansuojamus valstybės ūkio sektorius, ir visuotinės dotacijos valdytojo.

Visą informaciją apie ES fondų investicijas Lietuvoje 2014–2020 m. finansavimo laikotarpiu rasite svetainėje www.esinvesticijos.lt.
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