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Projekto kodas (Įrašoma automatiškai)

FORMAI PRITARTA
2014–2020 metų 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“, 2015 m. vasario 13 d.
posėdžio protokolu Nr. 14
PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA
(Šioje formoje TP projektų atveju sutarties rengimas, pasirašymas prilyginamas TP projekto duomenų suvedimui į
SFMIS2014, o sutarties keitimas – TP projekto duomenų keitimui SFMIS2014)
PROJEKTO APRAŠYMAS (PA)
(PA.1.)
Sutarties įsigaliojimo data:

Sutarties numeris:

Iki Sutarties pasirašymo įvedama planuojama sutarties pasirašymo data,
pagal kurią yra apskaičiuojamos veiklų pradžios ir pabaigos metai ir
mėnuo (PA.6. dalis, 5.3. punkto lentelė).
Sutarties pasirašymo data (kai pasirašo paskutinė sutarties šalis) įveda ĮI.
TP projektų atveju nurodoma TP projekto duomenų suvedimo į SFMIS2014
data
Automatiškai įkeliamas projekto numeris. Sutarčiai pagal sutarties šalių
vidaus tvarką suteikiamas registracijos numeris SFMIS2014 neatsispindi.

Projekto trukmė (mėn.)

Sutarties registravimo metu projekto trukmė suskaičiuojama automatiškai
nuo sutarties įsigaliojimo dienos iki projekto veikslų įgyvendinimo pabaigos
datos

Projekto veiklų įgyvendinimo
pradžia:
Projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga:

Automatiškai nurodoma informacija, įvesta projekto SFMIS duomenų
formos 2 priedo 5.1 punkte
Automatiškai nurodoma informacija, įvesta projekto SFMIS duomenų
formos 2 priedo 5.2 punkte

Teikiama valstybės pagalba

□ taip
□ ne
(Pažymima automatiškai atitinkamai, kaip pažymėta kvietimo modulyje.
Laukas gali būti koreguojamas sutarties rengimo, sutarties keitimo metu.)
TP projektų atveju žymima „Ne“)
□ taip
□ ne
(Pažymima automatiškai atitinkamai, kaip pažymėta kvietimo modulyje.
Laukas gali būti koreguojamas sutarties rengimo, sutarties keitimo metu.)
TP projektų atveju žymima „Ne“)

Teikiama de minimis pagalba

Projekto veiklose dalyvauja projekto
dalyviai
(Laukas rodomas tik jeigu priemonė yra
finansuojama iš ESF)
Mėnesinis mokymų grafikas pildomas
DMS
Dalyvių lankomumo suvestinė pildoma
DMS

□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, atsižvelgdama į numatytas projekto
veiklas ir rodiklius. Sutarties keitimo metu, esant poreikiui, požymis
taisomas)
□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, atsižvelgdama į numatytas projekto
veiklas ir rodiklius. Požymis gali būti keičiamas (1) sutarties keitimo metu;
(2) ĮI pervertinus rizikos lygį )
□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, atsižvelgdama į numatytas projekto
veiklas ir rodiklius. Požymis gali būti keičiamas (1) sutarties keitimo metu;
(2) ĮI pervertinus rizikos lygį)
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□ Patikra neatliekama
(Pažymima automatiškai atitinkamai,
kaip pažymėta kvietimo modulyje.
Laukas gali būti koreguojamas
sutarties rengimo metu, projekto
įgyvendinimo metu atsižvelgiant į
nustatytą projekto rizikingumą)
Kita informacija apie patikrą

Teisinis pagrindas

Integruotų teritorijų investicijų
projektas (ITI)

□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, vadovaudamasi paraiškoje pateikta
informacija. TP projektų atveju žymima „Ne“)

Viešos – privačios partnerystės
programa

□ taip
□ ne
(Pažymima automatiškai „taip“, jeigu tai pažymėta kvietimo modulyje.
Kitu atveju laukas pildomas ĮI sutarties rengimo metu. TP projektų atveju
žymima „Ne“)

Tarptautinis projektas

□ taip
□ ne
(Pažymima automatiškai „taip“, jeigu tai pažymėta kvietimo modulyje.
Kitu atveju laukas pildomas ĮI sutarties rengimo metu. TP projektų atveju
žymima „Ne“)

Projektas įgyvendinamas pagal
Baltijos jūros strategiją

□ taip
□ ne
(Pažymima automatiškai „taip“, jeigu tai pažymėta kvietimo modulyje.
Kitu atveju laukas pildomas ĮI sutarties rengimo metu. TP projektų atveju
žymima „Ne“ )

ESF bendrieji produkto
rodikliai (subjektams)
(Laukas rodomas tik
projektams, finansuojamiems
iš ESF)

Projekto kodas (Įrašoma automatiškai)

□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, atsižvelgdama į projekto vykdytojo ir
partnerių teisinę formą. Požymis gali būti keičiamas sutarties keitimo metu)

Ženklų skaičius - 200

Įrašoma ĮI reikalinga informacija apie patikrą vietoje, pavyzdžiui – ar
reikalingas ekspertas.
□ Projekto vykdytojas neinformuojamas apie patikrą (Požymis gali būti koreguojamas sutarties rengimo metu ir
projekto įgyvendinimo metu. Pažymėjus, informacija apie planuojamą projekto patikrą tampa konfidenciali)

Projektas, kuris
visiškai arba iš dalies
įgyvendinamas
socialinių partnerių ar
NVO
Projektas, skirtas
tvariam moterų
dalyvavimui ir
pažangai darbo
rinkoje

□ taip
□ ne
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu, atsižvelgdama į informaciją nurodytą
dėl horizontaliųjų prioritetų įgyvendinimo (Paraiškos formos 14 punktas).
Jeigu Paraiškos 14 punkto lentelėje nėra pažymėtas 14.2. punktas,
automatiškai pažymima „ne“)

Taikomi apdovanojimai
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu. Gali
būti tikslinama sutarties keitimo metu.
TP projektų atveju žymima „Ne“)

□ Taikoma
□ Netaikoma

Pažymėjus „Taikoma“, atsakyti, ar:
□ Visam projektui
□ Daliai projekto išlaidų:
Nurodoma projekto išlaidų suma,
kuriai taikomi apdovanojimai
(suma numatyta paraiškos 7 punkto
„Projekto biudžetas“ lentelėje prie
fizinio rodiklio „Apdovanojimai“)

Didelės apimties projektas
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu.
Požymis gali būti tikslinamas sutarties
keitimo metu, jeigu yra tikslinama

□ taip
(Jeigu paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“
lentelėje numatyta iš viso tinkama finansuoti
išlaidų suma viršija 50 MEUR, automatiškai

□ ne
(Jeigu paraiškos 7
punkto „Projekto
biudžetas“ lentelėje
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tinkamų finansuoti išlaidų suma
(skiriamas papildomas finansavimas)
Laukas yra neaktyvus, jeigu priemonė
finansuojama iš ESF)

CCI kodas

pažymima “taip“. Pažymėjus, būtina pažymėti
bent vieną iš punktų, nurodantį, ar projektas
viršija 50 MEUR, ar transporto sektoriaus atveju
–75 MEUR)
□ viršija 50 MEUR
(Žymima tada, kai projektas, neprisideda prie
tematinio tikslo, skatinančio tvarų transportą ir
pašalinančio pagrindinių tinklų infrastruktūros
kliūtis.)
□ viršija 75 MEUR (transporto)
(Žymima tada, kai projektas, prisideda prie
tematinio tikslo, skatinančio tvarų transportą ir
pašalinančio pagrindinių tinklų infrastruktūros
kliūtis.
(gali būti pildomas vėliau, EK suteikus projektui
CCI kodą)

numatyta iš viso
tinkama finansuoti
išlaidų suma neviršija
50 MEUR, automatiškai
pažymima “ne“)
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Informaciją įrašo ministerija, užpildydama kodus sprendimo skirti finansavimą priedo informacijos pildymo metu.
Informacija gali būti tikslinama sutarties įgyvendinimo metu (tikslina ministerija sprendimo skirti finansavimą priedo
informacijos modulyje). Jeigu projektas įgyvendinamas pagal jungtinę priemonę, lentelė kartojama kiekvienai
priemonei atskirai).
TP atveju netaikoma.
Priemonė Nr.
(Automatiškai įrašomas priemonės numeris. Laukas nekoreguojamas)
Strateginio plano programos
Automatiškai įkeliamas kodas, nustatytas kvietimo modulyje. Laukas gali
priemonės kodas:
būti koreguojamas sutarties rengimo ir projekto įgyvendinimo metu.
Tikslina ministerija.
Funkcinė klasifikacija:
Automatiškai įkeliamas kodas, nustatytas kvietimo modulyje. Laukas gali
būti koreguojamas sutarties rengimo ir projekto įgyvendinimo metu.
Tikslina ministerija.
Ekonominė klasifikacija:
Automatiškai įkeliamas kodas, nurodytas ministerijos sprendimo skirti
finansavimą priedo informacijos pildymo metu.
Finansavimo šaltinio (-ių) kodas (-ai)
Nurodomas finansavimo šaltinio (ES , VB ir t.t.) kodas
Mišrus PVM, kurį galima kompensuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansų ministro nustatyta
tvarka
Priemonė Nr.
(Automatiškai įrašomas priemonės numeris. Laukas nekoreguojamas)
Programos priemonės kodas:
Funkcinė klasifikacija:
Ekonominė klasifikacija:
Finansavimo šaltinio (-ių) kodas (-ai)
Jeigu priemonei priskirtas vienas kodas, jis projektui suteikiamas automatiškai kaip numatyta priemonės modulyje.
Jeigu priemonei priskirti keli kodai, įgyvendinančiosios institucijos darbuotojas sutarties rengimo metu projektui
suteikia vieną kodą.
Prioritetinių sričių grupė
I – IX (Pasirenka įgyvendinančios institucijos darbuotojas. Pasirinkus atitinkamą
grupę, prioritetinės srities galimi kodai rodomi tik iš pasirinktos grupės. Kodų sąrašas
pridedamas intervencijų kategorijų nustatymo instrukcijoje.)
Prioritetinės srities kodas
001 – 123 (Įgyvendinančios institucijos darbuotojo suteikiamas vienas kodas. Kodų
sąrašas pridedamas intervencijų kategorijų nustatymo instrukcijoje.)
Finansavimo formos kodas
Negrąžinamoji subsidija
(žymima 100 proc. išskyrus atvejus,
(-ai)
(Jeigu pažymimas šis kodas, galima
kai dalis projekto lėšų yra
□ 01 papildomai pažymėti tik kodą 07)
priskiriama kodui „07“)
(Jeigu projektui suteikiami
Grąžinamoji subsidija
(žymima 100 proc. išskyrus atvejus,
keli kodai, prie kiekvienos
(Jeigu pažymimas šis kodas, galima
kai dalis projekto lėšų yra
finansavimo formos
□ 02 papildomai pažymėti tik kodą 07)
priskiriama kodui „07“)
įgyvendinančios institucijos
Naudojantis finansinėmis priemonėmis
darbuotojas nurodo lėšų dalį,
teikiama parama: rizikos ir nuosavas
skirtą atitinkamai
□ 03 kapitalas arba lygiavertė priemonė
finansavimo formai (proc.).
Naudojantis finansinėmis priemonėmis
Jeigu projektui suteikiamas
teikiama parama: paskola arba
vienas kodas, automatiškai
□ 04 lygiavertė priemonė
nurodoma 100 proc.)
Naudojantis finansinėmis priemonėmis
teikiama parama: garantija arba
□ 05 lygiavertė priemonė
Naudojantis finansinėmis priemonėmis
teikiama parama: palūkanų subsidija,
garantinio mokesčio subsidija,
techninė parama arba lygiavertė
□ 06 priemonė
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Teritorijos tipo kodas
Teritorinės paramos
paskirstymo priemonės
kodas
Teminio tikslo kodas
ESF antrinės temos kodas
(laukas rodomas, tik jeigu
priemonė finansuojama iš
ESF)
Ekonominės veiklos kodas
Vietovės (apskrities) kodas)

Automatiškai apskaičiuojamas
procentas pagal informaciją
nurodytą laukelyje „Taikomi
□ 07 Apdovanojimas
apdovanojimai“
01 – 07 (Automatiškai suteikiamas vienas kodas pagal intervencijų kategorijų
nustatymo instrukciją.)
01 – 07 (Įgyvendinančios institucijos darbuotojo suteikiamas vienas kodas. Kodų
sąrašas pridedamas intervencijų kategorijų nustatymo instrukcijoje.)
01 – 12 (Automatiškai suteikiamas vienas kodas pagal intervencijų kategorijų
nustatymo instrukciją.)
01 – 08 (Įgyvendinančios institucijos darbuotojo suteikiamas vienas kodas. Kodų
sąrašas pridedamas intervencijų kategorijų nustatymo instrukcijoje.)
01 – 24 (Įgyvendinančios institucijos darbuotojo suteikiamas vienas kodas. Kodų
sąrašas pridedamas intervencijų kategorijų nustatymo instrukcijoje.)
LT001 – LT00A (Automatiškai suteikiamas vienas kodas pagal intervencijų kategorijų
nustatymo instrukciją.)
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(PA2)
1. Informacija apie projekto vykdytoją
(Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
Projekto vykdytojo rekvizitai:
Projekto vykdytojo pavadinimas
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje.
Įrašomas Projekto vykdytojo pavadinimas)
Projekto vykdytojo juridinio asmens kodas (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje.
Įrašomas juridinio asmens kodas sutarties rengimo metu.
Sistema pagal kodą patikrina kitų subjekto duomenų
teisingumą viešuosiuose registruose. Jeigu pareiškėjas yra
užsienio subjektas, laukas nepildomas)
Užsienio subjektas
□ (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje.
Patikrinama, vadovaujantis duomenimis, nurodytais
viešuosiuose registruose)
Įregistravimo JAR data
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose)
Teisinė forma
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose. Pasikeitus informacijai, ji tikslinama sutarties
rengimo, sutarties keitimo metu)
Teisinis statusas
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose. Pasikeitus informacijai, ji tikslinama sutarties
rengimo, sutarties keitimo metu)
Teisinio statuso įgijimo data
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose. Pasikeitus informacijai, ji tikslinama)
Juridinio asmens tipas
□ Viešasis juridinis asmuo □ Privatus juridinis asmuo
(Automatiškai pažymima, vadovaujantis duomenimis,
nurodytais viešuosiuose registruose. Pasikeitus informacijai,
ji tikslinama)
PVM kodas
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose. Pasikeitus informacijai, ji tikslinama)
Adresas
(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti viešuosiuose
registruose. Pasikeitus informacijai, ji tikslinama)
Adresas: (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama
sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
Gatvė
Namo numeris
Pašto kodas
Miestas/ rajonas
Šalis
Telefono numeris
El. pašto adresas
Projekto vykdytojo vadovas arba jo įgaliotas asmuo: (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta
paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
Vardas, pavardė
Pareigos
Už projektą atsakingas asmuo: (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija
gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
Vardas, pavardė
Pareigos
Telefono numeris
El. pašto adresas
-
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(PA.3.)
2. Informacija apie partnerį (-ius)
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu.)
2.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su
□ taip
partneriu (-iais)?
□ ne
Jei pažymima „Ne“, toliau informacija apie projekto partnerį (-ius), nepildoma.
2.2. Partneriai:
Eil.
Nr.

Užsienyje
registruotas
juridinis asmuo

Adresas
Partnerio
pavadinimas

Juridinio asmens Telefono
kodas
numeris

El. pašto
adresas

gatvė

namo miestas/
numeris rajonas

Įregistravimo Teisinė Teisinis Teisinio PVM
JAR data
forma statusas statuso kodas
įgijimo
šalis
data

□

(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties
rengimo, sutarties keitimo metu)

(Automatiškai įkeliami duomenys, nurodyti
viešuosiuose registruose. Pasikeitus
informacijai, ji tikslinama)
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(PA.4.)
3. Projekto veiklos teritorija
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo,
sutarties keitimo metu)
3.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
Apskritis

Savivaldybė

Seniūnijų grupė (-s)

3.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka didžioji dalis projekto lėšų:
Visos savivaldybės
Nurodytos savivaldybės

3.3. Projekto
įgyvendinimo vieta
(Automatiškai įkeliama
informacija, nurodyta
paraiškoje. Informacija
gali būti tikslinama
sutarties rengimo,
sutarties keitimo metu)

□
(Automatiškai įkeliamos tik paraiškoje pažymėtos savivaldybės. Galima
tikslinti sąrašą, pasirenkant „pridėti“)
1 punkto atsakymas žymimas automatiškai, kai užpildomi 3.1–3.2 punktai.
1. Projekto įgyvendinimo teritorija pagal Eurostat skirstymą:
01  Didmiesčio gyvenamoji vietovė
02  Miesto gyvenamoji vietovė
03  Kaimo gyvenamoji vietovė
07  Netaikoma
2.  Projektas ar jo dalis įgyvendinamas kitoje Europos Sąjungos (toliau –
ES) valstybėje narėje (ne Lietuvos Respublikoje).

Projekto finansavimo
lėšų suma, skiriama
veikloms,
įgyvendinamoms ne
programos
teritorijoje, eurais

3.  Projektas ar jo dalis įgyvendinamas už ES teritorijos ribų.
(ĮI apskaičiuoja sumą, vertindama paraišką ir ši suma įrašoma automatiškai iš
įvertintos paraiškos galutinės biudžeto formos. Ši suma tikslinama patvirtinus
galutinį mokėjimo prašymą)

(PA.5)
4. Projekto aprašymas
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo,
sutarties keitimo metu.)
4.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
4.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)
4.3. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
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(PA.6.)
5. Projekto loginis pagrindimas
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties
rengimo, sutarties keitimo metu.)
5.1. Projekto veiklų įgyvendinimo
 Projekto veiklų įgyvendinimo pradžios data yra sutarties
pradžia:
įsigaliojimo data
 0000-00-00 (pasirinkus, įrašoma konkreti data, kai veiklos
pradedamos iki sutarties įsigaliojimo)
5.2. Projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga:
(Informacija taip pat gali būti tikslinama
sutarties keitimo metu)

0000-00-00
(automatiškai įrašoma 5.3 punkto lentelėje nurodyta vėliausiai
pasibaigiančios veiklos pabaigos data, nurodant atitinkamo
mėnesio paskutinę dieną. Laukas redaguojamas)

(Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
5.3. Projekto tikslas:
Uždav
inio
Nr.

Užd
avin
ys

Vei
klos
Nr.

Veik
la

Pri
em
onė
s
Nr.

Prad
ėta
iki
sutar
ties
pasir
ašym
o

Meta
i ir
mėn
uo,
kai
prad
eda
ma
vykd
yti
veikl
a

Metai
ir
mėnu
o, kai
baigia
ma
vykdy
ti
veikla

Fizin
io
rodi
klio
(tolia
u –
fizini
s
rodi
klis)
Nr.

Fizi
nio
rodi
klio
pav
adi
nim
as

Fizin
io
rodi
klio
mata
vimo
vnt.

Fizini
o
rodik
lio
siekia
ma
reikš
mė

Biudže
to
išlaidų
katego
rija

Aprašy
mas

1.

(Įkeli
ama
iš
parai
škos
dalie
s
„Pro
jekto
login
is
pagri
ndim
as“)

1.1.

(Įkeli
ama
iš
parai
škos
dalies
„Proj
ekto
logini
s
pagri
ndima
s“)

(Stulp
elis
„pasl
ėptas
“,
jeigu
projek
tas
įgyven
dinam
as ne
pagal
jungti
nę
priem
onę.
Įkelia
ma iš
paraiš
kos
dalies
„Proj
ekto
logini
s
pagri
ndima
s“)

Nurodo
ma, ar
konkreti
veikla
(įskaita
nt
reikiam
us
pirkimu
s)
vykdom
a arba
planuoj
ama
pradėti
vykdyti
iki
projekt
o
sutartie
s
pasiraš
ymo.

(Įkelia
ma
autom
atiškai
pagal
sutarti
es
įsigali
ojimo
datą ir
inform
aciją,
nurody
tą
paraiš
kos
dalyje
„Proje
kto
veiklų
įgyven
dinimo
grafik
as“.
Lauka
s
koregu
ojama
s,
jeigu
veiklos
pradėt

(Įkeliam
a
automat
iškai
pagal
sutarties
įsigalioj
imo
datą ir
informa
ciją,
nurodyt
ą
paraišk
os
dalyje
„Projek
to veiklų
įgyvendi
nimo
grafikas
“
Laukas
koreguo
jamas,
jeigu
veiklos
pradėto
s
iki
sutarties
pasirašy
mo)

(Įkelia
ma iš
paraiš
kos
dalies
„Proje
kto
loginis
pagrin
dimas
“)

(Įkeli
ama
iš
parai
škos
dalie
s
„Pro
jekto
login
is
pagri
ndim
as“)

(Įkelia
ma iš
paraiš
kos
dalies
„Proje
kto
loginis
pagrin
dimas
“)

(Įkelia
ma iš
paraišk
os
dalies
„Proje
kto
loginis
pagrind
imas“)

(Įkeliam
a
iš
paraiško
s dalies
„Projekt
o loginis
pagrindi
mas“)

(Įkeliama
iš
paraiškos
dalies
„Projekto
loginis
pagrindi
mas“.
Laukas
redaguoj
amas
atsižvelgu
s
į
projekto
įgyvendin
imui
svarbią
informaci
ją)

Pasiren
kama
reikšmė
„Taip“
arba
„Ne“.
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os iki
sutarti
es
pasira
šymo)

Iš paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ automatiškai perkeliami antro lygio fiziniai rodikliai (numeris, pavadinimas,
matavimo vienetai, siektina reikšmė). Laukai koreguojami, t. y. įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti antro lygio fizinių
rodiklių neperkelti į sutartį, jeigu jie nėra būtini sutarties įgyvendinimo stebėsenai:

1.1.1
.1
Gali
mas
simb
olių
skaič
ius –
9.

(PA.7.)
6. Stebėsenos rodikliai
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo,
sutarties keitimo metu.)
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Siektina reikšmė
6.1. Produkto stebėsenos rodikliai
6.2. Rezultato stebėsenos rodikliai

7. Reikalavimai po projekto finansavimo pabaigos
7.1. Ataskaitos po projekto finansavimo
Neteikiama
□
pabaigos teikimas
Teikiama
□
(ĮI nustato paraiškos vertinimo metu. Įvedama
Ataskaitų teikimo laikotarpis (metais)
informacija sutarties rengimo metu. Gali būti
Ataskaitos teikimo tvarka:
tikslinama sutarties keitimo metu, taip pat po
□ Kasmet per 30 dienų praėjus kiekvieniems metams po
projekto įgyvendinimo, atsižvelgdama į
projekto finansavimo pabaigos
informaciją, pateikiamą ataskaitose po projekto □ Kasmet per 30 dienų nuo kalendorinių metų pabaigos
finansavimo pabaigos.
□ Kitas nustatytas periodiškumas
Nurodoma kiek kartų ir kokiu periodiškumu teikiamos
TP projektų atveju žymima „neteikiama“.)
ataskaitos
7.2. Su projekto įgyvendinimu susijusių
Nurodoma data formatu 0000-00-00 atsižvelgiant į
dokumentų saugojimo terminas
Projektų taisyklių 42 skirsnį, TP projektų atveju – į
Techninės paramos administravimo taisykles, FP atveju
– į Finansinių priemonių įgyvendinimo taisykles. Jeigu
pasikeičia galutinio MP pateikimo data, atitinkamai
tikslinama ir dokumentų saugojimo data.
Įvertinusi aplinkybes, ĮI gali vidaus procedūrose
nustatyti, kokie dokumentų saugojimo terminai,
neprieštaraujantys teisės aktų nuostatoms, turi būti
numatyti.

7.3. Papildomi reikalavimai po projekto finansavimo pabaigos
(Jeigu nustatoma paraiškos vertinimo metu, ĮI įveda informaciją sutarties rengimo metu. Gali būti
tikslinama sutarties keitimo metu, taip pat po projekto įgyvendinimo, atsižvelgiant į informaciją, pateikiamą
ataskaitose po projekto finansavimo pabaigos.)
Nr.
Papildomas reikalavimas
Įvykdymo terminas
Pastabos
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1.
2.
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(PA.8.)
8. Projekto atitiktis horizontaliesiems principams
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo,
sutarties keitimo metu.)
8.1.  Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
8.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų
įgyvendinimo?
8.2.1. Darnus vystymasis
 8.2.2. Moterų ir vyrų lygybė
ir (arba) nediskriminavimas
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(PA.9.)
9. Informavimas apie projektą
(Automatiškai įkeliamos tik paraiškoje pažymėtos informavimo priemonės ir jų aprašymas. Informacija gali
būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
Informavimo priemonė (-ės)
Taikoma
Aprašymas
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą □
projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie
finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų).
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje
vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną
plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama
informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš
atitinkamo (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų).
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje
vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną
informacinį stendą.
Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei
gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar
pastatyti nuolatinį informacinį stendą.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms,
projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie
projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo
(-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią
informaciją
pateikti
dalyvavimą
patvirtinančiuose
pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
(Prireikus, nurodomos kitos projekto vykdytojo pasirinktos
vykdyti papildomos informavimo apie projektą veiklos,
numatytos projektų finansavimo sąlygų apraše. Gali būti
sukurtos papildomos eilutės, jeigu numatoma daugiau nei viena
informavimo apie projektą veikla.)
____________

□

□
□
□

□

Projekto kodas (Įrašoma automatiškai)

FINANSAVIMO SĄLYGOS
(FS.1.)
1. Informacija apie projekto mokėjimus
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Jeigu paraiškoje informacija nenurodyta, ji
įvedama sutarties rengimo metu. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu)
1.1.

Kredito įstaigos pavadinimas

Projekto sąskaita

Netaikoma techninės paramos projektams. Jeigu įrašyta kredito įstaiga
neatitinka
kredito
įstaigų
sąrašo,
įkelto
SFMIS
posistemėje
„Administravimas“, ĮI gauna įspėjimą.
Netaikoma techninės paramos projektams

(FP atveju ir TP projektų atveju 1.2. punkto lentelė nepildoma)
1.2. Didžiausias galimas avanso dydis Įveda ĮI sutarties rengimo metu. Gali būti tikslinama sutarties
(proc.)
keitimo metu.
Pagal priemonę Nr._______
(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP.
Įrašomas JP sudėtinės priemonės
numeris)
Pagal priemonę Nr._______
(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP.
Įrašomas JP sudėtinės priemonės
numeris)
Didžiausias galimas avanso dydis
(suma)
Pagal priemonę Nr._______
(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP.
Įrašomas JP sudėtinės priemonės
numeris)
Pagal priemonę Nr._______
(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP.
Įrašomas JP sudėtinės priemonės
numeris)

Įrašoma, kiek procentų maksimalaus avanso dydžio mokama iš
įvardintos priemonės.
Įrašoma, kiek procentų maksimalaus avanso dydžio mokama iš
įvardintos priemonės.
Apskaičiuojamas automatiškai pagal nurodytą maksimalų
avanso dydį nuo projektui įgyvendinti skirtos projekto
finansavimo sumos
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1.3. Galutinis mokėjimo prašymas
pateikiamas:

Nurodoma data, iki kurios turi būti pateiktas galutinis mokėjimo
prašymas (gali būti pateikiamas ir anksčiau).
Nurodoma formatu 0000-00-00
Visuotinių dotacijų ir finansinių priemonių atveju gali būti
nenurodoma.
Automatiškai įkeliamas terminas, apskaičiuojamas pridėjus 30
dienų po datos, įvestos projekto sutarties SFMIS duomenų
formos 2 priedo 5.2 punkte „Projekto veiklų įgyvendinimo
pabaiga“. Sutarties rengimo, sutarties keitimo metu gali būti
koreguojama, įgyvendinančioji institucija negali nurodyti
trumpesnio termino nei 30 dienų po projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos.

Mokėjimo prašymų teikimo
periodiškumas (dienomis.):

Automatiškai nurodomas terminas „Ne rečiau nei kas 90
dienų“. Informacija gali būti koreguojama.
FP atveju netaikoma.

1.4. Projekto išlaidų
apmokėjimo būdas /
būdai:
Pažymi ĮI sutarties
rengimo metu. Gali
būti tikslinama
sutarties keitimo metu.

□ Išlaidų kompensavimas (įskaitant supaprastintus išlaidų apmokėjimo
būdus)

1.4.1. Taikomi
supaprastinti išlaidų
apmokėjimo būdai
Pažymi ĮI sutarties
rengimo metu. Gali
būti tikslinama
sutarties keitimo metu.

Fiksuotoji projekto išlaidų □ Netaikoma
norma (toliau – fiksuotoji □ Taikoma (Pažymėjus, Sutarties 2 priedo 3
norma)
lentelės skiltyje „Pastabos“ prie 7 išlaidų
kategorijos turi būti pažymėta, kokioms išlaidoms
taikoma fiksuotoji norma, nuo ko ji skaičiuojama)

(Techninės paramos projektų atveju asignavimų paskirstymo būdas prilyginamas
išlaidų kompensavimo būdui.
FP atveju apmokėjimo būdas žymimas kaip išlaidų kompensavimas).
□ Sąskaitų apmokėjimas

Taikoma fiksuotoji norma (procentais)
Norma, proc.
Taikoma fiksuotoji norma (procentais), kai
įgyvendinama jungtinė priemonė:
Norma, proc.
Priemonės nr.
Norma, proc.
Priemonės nr.
Norma, proc.
Priemonės nr.
Fiksuotieji projekto išlaidų □ Netaikoma
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vieneto įkainiai (toliau – □ Taikoma
fiksuotieji įkainiai)
Fiksuotosios
projekto □ Netaikoma
išlaidų sumos (toliau – □ Taikoma
fiksuotosios sumos)
1.4.2. (Lentelė aktyvuojama, jeigu prie fiksuotųjų įkainių arba fiksuotųjų sumų pažymima „taikoma“. Pildant

lentelę pasirenkamas unikalus kodas: Supaprastintų išlaidų taikymo 2014–2020 m. ES fondų administravimo
periode registre priskirtas kodas (stulpelio „Pavadinimas“ duomenys užpildomi automatiškai pagal
informaciją, nurodytą registre) arba specifinis kodas, jeigu supaprastintos išlaidos yra taikomos konkrečiam
projektui. Jeigu nėra sukurti techniniai funkcionalumai, ĮI darbuotojas kodą įrašo pagal informaciją,
nurodytą Supaprastintų išlaidų taikymo 2014–2020 m. ES fondų administravimo periode registre. Kitą
informaciją užpildo ĮI darbuotojas, vadovaudamasis paraiškos vertinimo informacija)
Nr.

Fizinio
rodiklio
numeris

Fiksuotieji įkainiai
FĮ1 Įrašomas (-i)
fizinio (-ių)
rodiklio (-ių)
numeris (iai), kurio (ų) siekiant
išlaidos bus
apmokamos
pagal šį
fiksuotąjį
įkainį.
Jei yra
daugiau nei
vienas fizinis
rodiklis,
nurodomi
visi fiziniai
rodikliai.
FĮ2
Fiksuotosios sumos
Įrašomas (-i)
FS1 fizinio (-ių)
rodiklio (-ių)
numeris
(-iai), kurio
(-ų) siekiant
išlaidos bus
apmokamos
pagal šią
fiksuotąją
sumą.

Pavadini
mas

Dydis,
eurais

Rezultato
mato vienetas

Planuojamas
vienetų kiekis

Rezultato
pasiekimą
įrodantys
dokumentai*

Pastabos

Įrašomas
arba, jeigu
yra sukurti
techniniai
funkcional
umai,
automatišk
ai
įrašomas
fiksuotojo
įkainio
pavadinim
as.

Įrašomas
fiksuotojo
įkainio
dydis (jei
nustatytas
konkretus
dydis)

Įrašomas mato
vienetas, kuriuo
bus matuojamas
kiekybinis
rezultatas,
apmokamas
pagal nurodytą
fiksuotąjį įkainį

Įrašomas
planuojamas
pagal šį
fiksuotąjį įkainį
pasiekti bendras
vienetų skaičius.
Techninės
paramos
projektų atveju
nepildoma.

Nurodoma,
kokiais
dokumentais
turės būti
įrodomas
kiekybinio
rezultato
pasiekimas.

Jei konkretus
įkainio dydis
nenustatytas
projektų
finansavimo
sąlygų apraše
ar Sutartyje,
pateikiama
nuoroda į
teisės aktą ar
atlikto
reprezentatyva
us tyrimo
rezultatus,
kuriais
remiantis bus
taikomi
fiksuotieji
projekto
išlaidų vieneto
įkainiai.

Įrašomas
arba, jeigu
yra sukurti
techniniai
funkcional
umai, iš
sąrašo
pasirenka
mas
fiksuotosio
s sumos
pavadinim
as

Įrašomas
fiksuotosio
s sumos
dydis

Įrašomas
projekto ar jo
dalies veiklų
įvykdymo
rezultatas, kurį
pasiekus bus
išmokėta
fiksuotoji suma

Įrašoma, kiek
rezultato vienetų
numatoma
pasiekti,
t. y. 1 ar
daugiau, jei
nustatyta
daugiau nei
viena fiksuotoji
suma už tokį pat
rezultatą.

Nurodoma,
kokiais
dokumentais
turės būti
įrodomas
projekto ar jo
dalies veiklų
įvykdymas.

FS2

(FS.2.)
2. Informacija apie projekto generuojamas pajamas (Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta
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paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu ir projekto pabaigoje.)
2.1.  Įgyvendinant projektą pajamų negaunama
2.2.  Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš
anksto
2.3.  Įgyvendinant projektą gaunama pajamų, bet jų iš anksto neįmanoma
apskaičiuoti
2.4.  Netaikoma

Projekto kodas (Įrašoma automatiškai)

(FS.3.)
3. Projekto biudžetas
(1-5 skilčių informacija automatiškai įkeliama iš ĮI įvertinto galutinio paraiškos biudžeto, išskyrus informaciją apie antro lygio fizinius rodiklius. Informacija gali
būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu. 6–12 skiltis pildo įgyvendinančioji institucija)
(eurais)

Fizinio
rodiklio Nr.

1
1.

Fizinio rodiklio
pavadinimas

2
Žemė
Žemės pirkimas
nurodomas kaip atskiras
fizinis rodiklis.

2.

Nekilnojamasis turtas

3.

Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir kt.
turtas

5.

Projekto vykdymas

6.

Informavimas apie
projektą

Fizinio
rodiklio
matavi
mo vnt.

Fizinio
rodiklio
vnt.
skaičius

Tinkamų
finansuoti
išlaidų
suma

Skiriamas
finansavimas
(Pildoma tik
esant skirtingam
projekto
finansavimo
intensyvumui
pagal skirtingas
biudžeto eilutes)

3

4

5

6

Kryžminis
finansavimas
(požymis)

Išlaidos, kurios
negali viršyti
nuosavo įnašo,
eurais

Naudojami
fiksuotieji įkainiai/
sumos (požymis)

7

8

9

Tiesioginės
personalo
išlaidos,
eurais
(Pildoma tik
jei nustatoma
fiksuotoji
norma nuo
personalo
išlaidų)
10

Nepiniginis
įnašas
(požymis)

Pastabos

11

12
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7.

Netiesioginės išlaidos ir
kitos išlaidos pagal
fiksuotąją normą

Iš viso:
Iš jų – tiesioginės išlaidos
(nurodoma 1-6 biudžeto išlaidų
kategorijų 5 ir 6 stulpeliuose nurodytų
išlaidų suma)
Iš jų – kryžminis finansavimas
(nurodoma 7 stulpelyje pažymėtų
biudžeto išlaidų eilučių 5 ir 6
stulpeliuose nurodytų išlaidų suma)
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(FS.4.)
4. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltiniai
(Automatiškai perkeliama informacija, nurodyta paraiškoje, išskyrus 1.1. – 1.3. eilutėse pateikiamą informaciją. Informacija gali būti tikslinama sutarties
rengimo, sutarties keitimo metu)
(eurais)
Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma
1. Skiriamas finansavimas
1.1+1.2
1.1 ES fondų lėšos
1.1.1+1.1.2
1.1.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
1.1.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
1.2. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
1.2.1+1.2.2
1.2.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
1.2.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos
2.1+2.2
2.1. Viešosios lėšos
2.1.1+2.1.2+2.1.3
2.1.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
2.1.1.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.1.1.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.1.2. Savivaldybės biudžeto lėšos
2.1.2.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.1.2.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.1.3. Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
2.1.3.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.1.3.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.2. Privačios lėšos
2.2.1+2.2.2
2.2.1. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
2.2.1.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.2.1.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.2.2. Kiti lėšų šaltiniai
2.2.2.1. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
2.2.2.2. Pagal priemonę Nr. (Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
3. Iš viso
1+2
3.1. Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos
(Numatomų grynųjų pajamų sumai
prilyginama išlaidų suma turi būti numatyta
finansuoti iš pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų)
(punktas nepildomas, kai projektas
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finansuojamas pagal valstybės pagalbos
schemas)
3.1.1. Pagal priemonę Nr.
3.1.2. Pagal priemonę Nr.

(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)
(Pildoma, jeigu įgyvendinama JP. Įrašomas JP sudėtinės priemonės numeris)

(FS.5.)
5. Tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančių išlaidų detalizavimas
(Automatiškai įkeliama informacija, nurodyta paraiškoje. Informacija gali būti tikslinama sutarties rengimo, sutarties keitimo metu.)
Eil.
Nr.
1.
2.
...

Projekto netinkamos finansuoti išlaidos

Projekto netinkamų finansuoti išlaidų suma

(eurais)
Numatomas arba turimas šių išlaidų
finansavimo šaltinis

6. Pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tinkamumas finansuoti
6.1. PVM tinkamumas finansuoti
□ tinkamos finansuoti išlaidos
Informacija įvedama ĮI sutarties rengimo metu, □ netinkamos finansuoti išlaidos (pažymėjus, turi būti užpildyta Projekto SFMIS duomenų formos FS.4.
gali būti tikslinama keitimo metu.
dalies 5 lentelė)
□ iš dalies tinkamos finansuoti išlaidos (pažymėjus, įrašomos atitinkamos pastabos Projekto SFMIS
duomenų formos FS.3. dalies 3 lentelės grafoje „Pastabos“)
□ mišrus PVM, kurį galima kompensuoti iš valstybės biudžeto finansų ministro nustatyta tvarka (pažymėjus,
pildoma Projekto SFMIS duomenų formos FS.4. dalies 6.2 lentelė)
6.2. Mišrus PVM, kurį galima kompensuoti iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto finansų ministro nustatyta tvarka
(Papunktis pildomas, jeigu pagal Sutartį skiriamas finansavimas netinkamam PVM finansuoti. Jeigu finansavimas yra skiriamas pasirašius Sutartį, papunktis
pildomas keičiant sutartį.)
Didžiausia galima kompensuoti PVM suma, eurais

(Įrašo įgyvendinančioji institucija, atlikusi PVM tinkamumo finansuoti vertinimą)

____________
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SUTARTIES ŠALYS
(Automatiškai atsispindi ĮI duomenys, nurodyti SFMIS posistemėje „Administravimas“ Institucijų sąraše)
Įgyvendinančiosios institucijos rekvizitai: (duomenys gali būti koreguojami sutarties keitimo metu. Atliekamas „Sutarties tikslinimas“)
Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Adresas: (duomenys gali būti koreguojami sutarties keitimo metu. Atliekamas „Sutarties tikslinimas“)
Gatvė
Namo numeris
Pašto kodas
Miestas/ rajonas
Šalis
Telefono numeris
El. pašto adresas
(Pažymi ĮI sutarties rengimo metu. Gali būti koreguojama sutarties įgyvendinimo metu)
ĮI Už projektą atsakingas asmuo: (Esant daugiau nei vienam atsakingam asmeniui, galima pridėti papildomą lauką. Duomenys gali būti koreguojami
projekto įgyvendinimo metu)
Vardas, pavardė
Pareigos (atsakomybės projekte sritis)
Telefono numeris
El. pašto adresas
(Lentelė matoma, jeigu pasirašoma trišalė sutartis. (Automatiškai atsispindi ĮI duomenys, nurodyti SFMIS posistemėje „Administravimas“ Institucijų sąraše)
Ministerijos rekvizitai: (duomenys gali būti koreguojami sutarties keitimo metu. Atliekamas „Sutarties tikslinimas“)
Pavadinimas
Juridinio asmens kodas
Adresas: (duomenys gali būti koreguojami sutarties keitimo metu. Atliekamas „Sutarties tikslinimas“)
Gatvė
Namo numeris
Pašto kodas
Miestas/ rajonas
Šalis
Telefono numeris
El. pašto adresas
(Pažymi ministerija sutarties rengimo metu. Gali būti koreguojama sutarties įgyvendinimo metu)
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Už projektą atsakingas asmuo: (Esant daugiau nei vienam atsakingam asmeniui, galima pridėti papildomą lauką. Duomenys gali būti koreguojami
projekto įgyvendinimo metu)
Vardas, pavardė
Pareigos (atsakomybės projekte sritis)
Telefono numeris
El. pašto adresas

