1 priedas
1 lentelė. Dokumentų kategorijų nustatymo lentelė Svetainėje skelbiamiems dokumentams,
teisės aktams ir jų projektams, leidiniams.
Eil.
Nr.

Dokumentas

Dokumento
kategorija

1.

Strateginiai dokumentai

Strategija
planavimas:
Strateginiai
dokumentai

2.

ES teisės aktai

Strategija
planavimas:
ES teisės aktai

3.

Terminas

Atsakinga
institucija

ir Per 5 darbo Vadovaujančioji
dienas
nuo institucija
patvirtinimo
dienos

ir Per 5 darbo
dienas nuo jų
patvirtinimo
dienos
Svarbiausi nacionaliniai teisės Strategija
ir Per 5 darbo
planavimas:
dienas
nuo
aktai, reglamentuojantys ES
Nacionaliniai teisės patvirtinimo
struktūrinių fondų investicijas aktai
dienos

Vadovaujančioji
institucija
Vadovaujančioji
institucija

Lietuvoje
4.

Vertinimo planai

5.

Komunikacijos planai

6.

Patvirtintų
priemonių
įgyvendinimo planai

7.

Formos,
kurioms
Procesų darbo grupė

8.

Instrukcijos, kurioms pritaria
Procesų darbo grupė

9.

2014–2020
metų
Europos
Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos stebėsenos
komiteto veiklos dokumentai

pritaria

Strategija
ir Per 5 darbo
planavimas:
dienas
nuo
Vertinimo planai
patvirtinimo
dienos
Strategija
ir Per 5 darbo
planavimas:
dienas
nuo
Komunikacijos
patvirtinimo
planai
dienos
Finansavimo
Per 2 darbo
skyrimas:
dienas
nuo
Patvirtintų
patvirtinimo
priemonių
dienos
įgyvendinimo
planai
Projektų valdymas: Per 5 darbo
Formos
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
Projektų valdymas: Per 5 darbo
Gairės, metodikos, dienas
nuo
rekomendacijos
patvirtinimo
dienos
Strategija ir
Per 3 darbo
planavimas:
dienas
nuo
Stebėsenos
patvirtinimo
komitetas
dienos

Vadovaujančioji
institucija
Vadovaujančioji
institucija

Ministerija

Vadovaujančioji
institucija
Vadovaujančioji
institucija
Vadovaujančioji
institucija
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10.

11.

12.

13.

14.

Stebėsenos komiteto posėdžio
laikas ir data, darbotvarkės
projektas, Stebėsenos komitetui
teikiamų svarstyti ir tvirtinti
dokumentų ir (ar) jų projektų ir
kitų
susijusių
dokumentų
kopijos
Protokoliniai
sprendimai,
formos bei instrukcijos, kurioms
pritaria ES struktūrinių fondų
investicijų veiksmų programos
valdymo komitetas
Projektų finansavimo sąlygų
aprašų aktualios redakcijos ir
susiję dokumentai

Svetainės dalyje
„Renginiai“

Ne vėliau kaip Vadovaujančioji
per 10 dienų iki institucija
Stebėsenos
komiteto
posėdžio
dienos

Strategija ir
planavimas:
Stebėsenos
komitetas

Per 3 darbo Vadovaujančioji
dienas
nuo institucija
patvirtinimo
dienos

Finansavimo
skyrimas:
Projektų
finansavimo sąlygų
aprašai

Prieš kvietimo
teikti paraišką
paskelbimą
arba projektinių
pasiūlymų dėl
valstybės arba
regionų
projektų
įgyvendinimo
pateikimą
ministerijoms
arba
regionų
plėtros
taryboms
Prieš kvietimo
teikti paraišką
paskelbimą

Ministerija
(vadovaujančioji
institucija,
kai
įgyvendinamas
projektas,
apimantis
finansines
priemones)

Per 5 darbo
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos

Vadovaujančioji
institucija,
Metodinės
pagalbos centrai

Finansinių priemonių atrankų Finansavimo
sąlygų sąvadai
skyrimas:
Projektų
finansavimo sąlygų
aprašai
Su Projektų finansavimo sąlygų Ataskaitos ir
tyrimai:
aprašais
patvirtintos
Supaprastinto
supaprastintos
išlaidų išlaidų apmokėjimo
tyrimai
apmokėjimą
nustatančios

Projekto
vykdytojas

tyrimų ataskaitos ir teisės aktų
ar kitų dokumentų analizės
15.

Veiksmų programos stebėsenos Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
rodiklių skaičiavimo aprašai
rekomendacijos

16.

stebėsenos Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
rodiklių skaičiavimo aprašai
rekomendacijos
Nacionaliniai

Per 5 darbo Vadovaujančioji
dienas
nuo institucija
patvirtinimo
dienos
Per 2 darbo Ministerija
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
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17.

Valstybės ir regionų projektų Finansavimas:
Projektų atrankos
atrankos tvarkos aprašai
tvarkos aprašai

18.

Valstybės projektų sąrašai

19.

Regionų projektų sąrašai ir (ar) Finansavimas:
Regionų projektų
vietos plėtros strategijų sąrašai
sąrašai

20.

Sprendimas skirti finansavimą Finansavimas:
Sprendimai dėl
bei sprendimas nutraukti skirtą
finansavimo
finansavimą

21.

Sąrašas

Finansavimas:
Valstybės projektų
sąrašai

pareiškėjų,

kurių Finansavimas:
Sprendimai dėl
projektai
nebuvo
atrinkti
finansavimo
finansuoti (visuotinės dotacijos
atveju)

22.

Kvietimai

teikti

paraiškas, Finansavimo
skyrimas:
vietos
plėtros
strategijas
Kvietimų planai
tvirtinimui,
vietos
plėtros
projektinius

Per 5 darbo Ministerija
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
Per 7 darbo Ministerija
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
Per 7 darbo
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
Per 7 dienas
nuo sprendimo
priėmimo
dienos

Atsakinga
institucija

Per 14 dienų Įgyvendinančioji
nuo paraiškų institucija
vertinimo
ir
atrankos
pabaigos
Per 2 darbo
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos

pasiūlymus,

projektų sąrašai ir finansavimo
sutarčių sudarymo planai
formos,

Regionų plėtros
taryba

Ministerija
(vadovaujančioji
institucija,
kai
įgyvendinama
techninės
paramos
visuotinės
dotacijos
priemonė)

23.

Paraiškos

pildymo Finansavimo
skyrimas:
instrukcijos, tipiniai paraiškų
Paraiškų priedų
priedai
formos

Per 5
dienas

24.

Metodiniai dokumentai, susiję Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
su valstybės projektų planavimo
rekomendacijos
būdu
atrenkamais
didelės

Per 14 darbo Atsakinga
dienų
institucija

darbo Atsakinga
institucija

apimties projektais
25.

Rekomendacijos dėl sutikimo Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
įkeisti ar kitaip suvaržyti turtą,
rekomendacijos

Per 14 darbo Atsakinga
dienų
nuo institucija
patvirtinimo
dienos
3

įsigytą

ar

sukurtą

iš

ES

struktūrinių fondų lėšų
26.

Rekomendacijos dėl projektų Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
išlaidų atitikties ES struktūrinių
rekomendacijos
fondų reikalavimams

Per 14 darbo Atsakinga
dienų
nuo institucija
patvirtinimo
dienos

27.

Rekomendacijos ir metodiniai Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
dokumentai, kuriems pritaria
rekomendacijos
Veiksmų programos valdymo

Per 5 darbo Atsakinga
dienas nuo jų institucija
patvirtinimo
dienos

komitetas
28.

Europos Komisijos patvirtintos Ataskaitos ir
tyrimai:
metinės
ir
galutinės
Galutiniai ar
įgyvendinimo ataskaitos (ir jos metiniai

Per 14 darbo Vadovaujančioji
dienų nuo jų institucija
patvirtinimo
dienos

santraukos lietuvių ir anglų
kalbomis)
29.

Partnerystės

sutarties Ataskaitos ir
tyrimai:
įgyvendinimo
pažangos
Strateginiai
ataskaitą ir jos santrauką

Per 5 darbo Vadovaujančioji
dienas
nuo institucija
pateikimo
Europos
Komisijai

30.

ES

Per 5 darbo Vadovaujančioji
dienas nuo jų institucija
gavimo/registra
cijos dienos

struktūrinių

fondų

lėšų Ataskaitos:
Vertinimo
vertinimo

panaudojimo
ataskaitos
31.

Išankstinio finansinių priemonių Ataskaitos:
Kitos
vertinimo ataskaita ir rezultatų
santrauka

32.

Galutinių
sąrašas,

naudos
kai

gavėjų Ataskaitos:
Kitos
įgyvendinami

Per 14 darbo
dienų
po
išankstinio
finansinių
priemonių
vertinimo
atlikimo
ar
atnaujinimo
dienos
Per 5 darbo
dienas
nuo
Priežiūros
komiteto

Vadovaujančioji
institucija

Projekto
vykdytojas
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projektai, apimantys finansines
priemones

projekto vykdytojas per 5 darbo
dienas nuo Priežiūros komiteto
posėdžio, kuriame Priežiūros
komiteto nariai patvirtina fondų
fondo

metines

posėdžio,
kuriame
Priežiūros
komiteto nariai
patvirtina
fondų
fondo
metines
ataskaitas,
protokolo
pasirašymo
dienos

ataskaitas,

protokolo pasirašymo dienos
skelbia galutinių naudos gavėjų
sąrašą

Svetainės

„Dokumentai“,

dalyje

pasirenkant

kategoriją „Ataskaitos“, toliau –
„Kitos“.
33.

Apibendrinta

informacija, Ataskaitos:
Kitos
susijusi su audito institucijos,
Europos Audito Rūmų, Europos
Komisijos ir kitų institucijų
atliktų valdymo ir kontrolės
sistemos ir Europos Komisijai
deklaruotų išlaidų auditų ir (ar)
kitų

institucijų

atliktų

Skelbiama (jei Vadovaujančioji
nenurodyta
institucija
kitaip),
kai
informacija
paviešinama
audito
institucijos
veiklą
reglamentuojan
čių teisės aktų
nustatyta tvarka

patikrinimų rezultatai
34.

Ataskaitos apie grąžintinas ir Ataskaitos:
Kitos
grąžintas lėšas

35.

Projektų

finansavimo

sąlygų

aprašų projektai.
(Elektroniniu
pastabas

paštu

gautas

ministerija

vadovaujančioji

ar

institucija

Per 5 darbo
dienas
nuo
patvirtinimo
dienos
Ne trumpesnis
nei 10 darbo
dienų pastabų
pateikimo
terminas

Tvirtinančioji
institucija

Ministerija
(vadovaujančioji
institucija,
kai
veiksmų
programos
techninės
paramos
prioriteto

5

įvertina per 5 darbo dienas nuo
pastabų

pateikimo

pabaigos ir

priemonė
įgyvendinama
visuotinių
dotacijų būdu)

termino

prie konkretaus

dokumento projekto paskelbia
apibendrintą

informaciją

su

paaiškinimais, į kokias pastabas
atsižvelgta

ir

į

kokias

neatsižvelgta rengiant projektų
finansavimo sąlygų aprašą).

36.

leidinius, Projektų valdymas:
Gairės, metodikos,
susijusius su ES struktūrinių
rekomendacijos
fondų investicijomis Lietuvoje,
Svarbiausius

Per 5 darbo Atsakinga
dienas nuo jų institucija
patvirtinimo
dienos

per 5 darbo dienas nuo jų
patvirtinimo dienos atsakingos
institucijos skelbia Svetainės
dalyje
pasirenkant

„Dokumentai“,
kategoriją

„Publikacijos“.
37.

Ekspertų sąrašas

Ataskaitos ir
tyrimai:
Kitos

Per 5 darbo Atsakinga
dienas nuo jų institucija
patvirtinimo
dienos
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