2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS
6 PRIORITETO „DARNIOJO TRANSPORTO, PAGRINDINIŲ TINKLŲ
INFRASTRUKTŪROS SKATINIMAS“
06.3.1-LVPA-V-103

PRIEMONĖS „ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS
MODERNIZAVIMAS IR PLĖTRA“

PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6
prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“ 06.3.1LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr.1 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais
turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. C(2014)6397 (toliau – Veiksmų programa),
6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“ 06.3.1LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“ (toliau
– Priemonė) finansuojamas veiklas, taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą,
atranką ir iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų
(toliau – projektas) įgyvendinimo priežiūrą.
2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:
2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr.1-298 „Dėl 2014–
2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo
priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);
2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K–316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);
2.3. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam
tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108
straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1–78) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas);
2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d nutarimą Nr. 746
„Dėl nacionalinio elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų
įgyvendinimo plano patvirtinimo“.
2.5. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 9 d. įsakymą
Nr. 1-221 „Dėl pažangiųjų elektros tinklų technologijų ir plėtros krypčių patvirtinimo“.
3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2
punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų,
įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programą,
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu
Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–
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2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu
Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
administravimo taisyklių patvirtinimo“.
4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:
Poveikio aplinkai vertinimo procesas – taip kaip apibrėžta Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme.
5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos energetikos
ministerija (toliau – Ministerija) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (toliau –
įgyvendinančioji institucija).
6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.
7. Projektų atranka pagal Priemonę bus atliekama valstybės projektų planavimo
būdu.
8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 30 000 000 eurų
(trisdešimt milijonų eurų), iš kurių iki 30 000 000 eurų (trisdešimt milijonų eurų) –
Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondas)
lėšos. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo Ministerija turi teisę šiame punkte
nurodytas sumas padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos
Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių.
9. Priemonės tikslas – sudaryti sėkmingas prielaidas tarpvalstybinių elektros
jungčių funkcionavimui ir jų integravimui į vidaus rinką diegiant pažangiąsias
technologijas, sumažinti energetinę priklausomybę ir užtikrinti ilgalaikį Lietuvos
energetinį saugumą ir konkurencingą energetikos sektorių.
10. Pagal Aprašą remiama (-os) ši (šios) veikla (-os):
10.1. naujų pažangiųjų elektros perdavimo linijų statyba;
10.2. elektros perdavimo linijų modernizavimas diegiant pažangiosios
infrastruktūros elementus;
10.3. transformatorių pastočių ir skirstyklų modernizavimas diegiant pažangiosios
infrastruktūros elementus;
10.4. naujų pažangiųjų transformatorių pastočių ir skirstyklų statyba.
11. 10 punkte nurodytos (-ų) veiklos (-ų) tikslas (-ai) – sustiprinti vidinius
elektros tinklus ir diegti pažangiąsias technologijas, kurios sukurs galimybes efektyviau
vartoti energiją.
12. Pagal Apraše nurodytą (-as) veiklą (-as) valstybės projektų sąrašą (-us)
numatoma sudaryti 2015 m. I ketvirtį.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS
13. Pagal Aprašą galimas (-i) pareiškėjas (-ai) yra asmenys, nuosavybės teise ar
kitais teisėtais pagrindais valdantis perdavimo tinklus, atliekantis nacionalinę balansavimo
ir sisteminių paslaugų teikimo funkcijas ir turintis atitinkamą licenciją vykdyti šią veiklą,
partneriai negalimi.
14. Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys. Pareiškėju
(projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
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III SKYRIUS
PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI
15. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius
reikalavimus.
16. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus:
16.1. Projektas turi atitikti šio (šių) dokumento (-ų) nuostatas:
16.1.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr.
746 patvirtintą nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų
įgyvendinimo planą.
17. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos
jūros regiono strategijos (toliau – ES BJRS) tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS
veiksmų plane numatytą prioritetinę sritį ar horizontalųjį veiksmą, t. y. pagal geresnės
prieigos prie energijos rinkų ir šių rinkų veiksmingumo ir saugumo didinimo prioritetinę
sritį ar tvaraus vystymosi ir bioekonomikos horizontalųjį veiksmą.
18. Pagal šį Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.
19. Teikiamų pagal Aprašą projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė
kaip 36 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.
20. Tam tikrais atvejais, dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas
negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto vykdymo laikotarpis
gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka.
21. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje.
22. Projektu turi būti siekiama dviejų žemiau išvardytų stebėsenos rodiklių
(Aprašo 23.1 papunktyje nurodytas rodiklis – privalomas), kurio (-ių) skaičiavimo aprašai
patvirtinti Lietuvos respublikos finansų ministro 2014 m. ______ d. įsakymu Nr. 4_______„Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių rodiklių
skaičiavimo aprašo patvirtinimo“1 ir paskelbti www.esinvesticijos.lt:
22.1. Herfindahl-Hirschman energijos importo indeksas Lietuvos elektros
energijos rinkoje, R.S.344;
22.2. Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis, P.S.345;
22.3. Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba)
skirstyklos, P.S.320;
23. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:
23.1. Jei teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą,
pareiškėjas, iki paraiškos pateikimo, turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą (kopiją) kad
projektui netaikomas reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo (kai poveikio aplinkai
vertinimo atlikti neprivaloma);
23.2. Pareiškėjas turi būti pradėjęs projekto darbų viešųjų pirkimų procedūras ir
pirkimo dokumentus pateikęs derinti įgyvendinančiajai institucijai iki paraiškos pateikimo.
24. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį
lyčių lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės
priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.
25. Projektu turi būti prisidedama prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo,
t. y. įgyvendinant projekto veiklas turi būti laikomasi LR teisės aktuose nurodytų
aplinkosaugos reikalavimų, turi būti diegiamos inovatyvios technologijos ir metodai,
1
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orientuoti į neigiamo poveikio aplinkai mažinimą, vadovaujamasi statybos techniniais
reglamentais ir kitais teisės aktais, numatančiais pritaikyti kuriamą infrastruktūrą žmonių
gerovei.
26. Pagal šį Aprašą projekto veiklos (-ų) finansavimas yra valstybės investicinė
pagalba ir teikiama pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 48 straipsnį. Aprašas
nustato regioninės investicinės pagalbos teikimo sąlygas, kurios atitinka reglamento Nr.
651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka.
27. Projekto veikla (-os) turi būti pradėta (-os) įgyvendinti ne vėliau kaip per 12
mėnesių nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos.
28. Projektas ir projekto veikla (-os) negali būti finansuotos ar finansuojamos ar
suteikus finansavimą teikiamos finansuoti iš kitų priemonių ar programų, finansuojamų
valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar finansinių mechanizmų, jei dėl to projekto ar jo
dalies tinkamos finansuoti išlaidos gali būti finansuotos kelis kartus.

IV SKYRIUS
TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO
REIKALAVIMAI
29. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytus projekto
išlaidoms taikomus reikalavimus.
30. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 32 milijonai
eurų (penkiasdešimt milijonų eurų).
31. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 50 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto finansavimo ne
mažiau nei 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
32. Pareiškėjas savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti
prie projekto įgyvendinimo didesne nei reikalaujama lėšų suma.
33. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui
skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų.
34. Pagal šį Aprašą ir Komisijos reglamento 651/2014 7 ir 48 straipsnius tinkamų
finansuoti išlaidų kategorijos2 yra šios:
34.1. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ –
statybos, rekonstravimo, modernizavimo, remonto, išankstinių darbų, griovimo ir kt.
darbai, tiesiogiai susiję su projekto veiklomis;
34.2. 3 išlaidų kategorija „Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ –
projektavimo, techninės priežiūros ir projekto vykdymo priežiūros, ekspertizių paslaugos,
tiesiogiai susijusios su projekto veiklomis;
34.3. 4 išlaidų kategorija „Įranga3, įrenginiai ir kt. turtas“ – tiesioginėms projekto
veikloms vykdyti reikalinga įranga, įrengimai ir kt. turtas: kompiuterinės technikos, kitos
2

2014 –2020 m. rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams,
pritarta veiksmų programos valdymo komiteto posėdyje 2014 m. liepos 4 d.
3

Įranga ir įrenginiais laikomas kilnojamasis materialusis turtas, naudojamas veiklai vykdyti, toks kaip kilnojami ar
stacionarūs daiktai, darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar prietaisų komplektas, jei tenkinamos visos šios
sąlygos:
1. naudojant pagal paskirtį, jo naudingo tarnavimo laikas, įskaitant priežiūros ir techninės priežiūros laiką, yra ilgesnis
nei vieni metai, išskyrus trumpalaikį turtą;
2. naudojamas jis išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą;
3. jį sugadinus, pametus kai kurias dalis ar joms susidėvėjus, jį tikslingiau taisyti, nei keisti visiškai nauju;
4. jis nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą.
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įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir finansinės nuomos (lizingo) išlaidos.
Finansinės nuomos (lizingo) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto įgyvendinimo
laikotarpį, tai yra finansinės nuomos (lizingo) būdu įsigytas materialusis turtas iki projekto
įgyvendinimo pabaigos turi tapti projekto vykdytojo nuosavybe.
35. Įsigyjamas turtas turi būti naujas.
36. Projekto išlaidoms be Projektų taisyklių VI skyriuje išdėstytų reikalavimų
taip pat taikomos Komisijos reglamentų Nr. 1301/2013 ir Nr. 651/2014 nuostatos. Sudarant
projekto
biudžetą,
siūloma
vadovautis
Finansų
ministerijos
parengtomis
Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų
reikalavimams, kurios paskelbtos adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/20142020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaidu-atitikties-europos-sajungos-strukturiniufondu-reikalavimams.
37. Pagal šį Aprašą netinkamomis finansuoti išlaidos laikomos:
37.1. išlaidos neišvardytos šio Aprašo 37 punkte.
38. Pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal
2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014 taikoma išimtis, gali būti
sumuojama su:
38.1. bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su
skirtingomis tinkamomis finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti;
38.2. bet kokia kita valstybės pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis
finansuoti išlaidomis, kurios iš dalies arba visiškai sutampa, tik jeigu taip susumavus
neviršijamas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos suma, pagal šį reglamentą
taikoma tai pagalbai.

V SKYRIUS
PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS,
KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
39. Galimi pareiškėjai iki valstybės projektų atrankos tvarkos apraše nurodyto
termino turi Ministerijai pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą valstybės
projektų atrankos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2014 m. gruodžio ___ d. įsakymu Nr._____4 , paskelbtą ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Kartu su projektiniu pasiūlymu galimi pareiškėjai turi pateikti:
39.1. investicijų projektą, parengtą pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama
gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir valstybės biudžeto lėšų,
rengimo metodiką. Ši metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt;
39.2. sąnaudų efektyvumo analizės rezultatų lentelę, parengtą pagal formą,
nustatytą Optimalios projekto įgyvendinimo alternatyvos pasirinkimo kokybės vertinimo
metodikoje. Ši metodika skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt;
40. Ministerija, įvertinusi projektinius pasiūlymus, priims sprendimą dėl
valstybės projektų sąrašo (-ų) sudarymo. Į valstybės projektų sąrašą gali būti įtraukti tik
Projektų taisyklių 37 punkte nustatytus reikalavimus atitinkantys projektai. Pareiškėjai,
kurių projektai įtraukti į valstybės projektų sąrašą, įgis teisę teikti paraišką finansuoti
projektą.
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41. Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma
nustatyta Projektų taisyklių 3 priede ir skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje
www.esinvesticijos.lt.
42. Pareiškėjas pildo paraiškos formą ir teikia ją raštu (kartu pateikdamas į
elektroninę laikmeną įrašytą paraišką) įgyvendinančiajai institucijai Projektų taisyklių 12
skirsnyje nustatyta tvarka.
43. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:
43.1. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti
Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis klausimyną;
43.2. informaciją apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus;
43.3. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją;
43.4. informaciją apie pareiškėjui suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de
minimis);
44. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma valstybės projektų sąraše.
45. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje
nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos
konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta įgyvendinančiosios institucijos
siunčiamame pasiūlyme teikti paraiškas pagal valstybės projektų sąrašą.
46. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą
Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede
„Tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, (jei taikoma) taip pat
projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta
tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus
reikalavimus.
47. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija gali paprašyti
pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti
šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.
48. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 60 d. nuo valstybės projekto paraiškos
gavimo dienos.
49. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo
metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar)
administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui
teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios
institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija
informuoja pareiškėjus raštu.
50. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Apraše ir Projektų taisyklių 14–
16 skirsniuose, juose nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas
raštu ir elektroniniu paštu per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo
priėmimo dienos.
51. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių
43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas
sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar
neveikimą.
52. Sprendimą dėl projekto finansavimo arba nefinansavimo priima Ministerija
Projektų taisyklių 17 skirsnyje nustatyta tvarka.
53. Ministerijai priėmus sprendimą finansuoti projektą, įgyvendinančioji
institucija per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo gavimo dienos elektroniniu paštu pateikia
šį sprendimą pareiškėjams.
54. Pagal Aprašą finansuojamiems projektams įgyvendinti bus sudaromos
dvišalės sutartys.
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55. Įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka
parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti
sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą
pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka
galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl
objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti sutarties pasirašymo
terminą.
56. Projekto sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:
56.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas arba
56.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu, priklausomai
nuo to, kokią šio dokumentų formą pasirenka projekto vykdytojas.

VI SKYRIUS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI
57. Projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, kurios forma nustatyta
Projektų taisyklių 4 priede, ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus. Projektui taip
pat taikomi reikalavimai, nustatyti Apraše.
58. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą
projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka.
59. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų taisyklių 27 skirsnyje.
60. Visi su projekto įgyvendinimu susiję dokumentai turi būti saugomi Projektų
taisyklių 42 skirsnyje nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS
APRAŠO KEITIMO TVARKA
61. Aprašo keitimo tvarka yra nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.
62. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant
lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91
punkte nustatytais atvejais.
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos
6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių
tinklų infrastruktūros skatinimas“
06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros
perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
1 priedas
PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ
(Ši lentelė pildoma kiekvienam projektui individualiai)
Paraiškos kodas
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas
Projektą planuojama įgyvendinti:
-

(įrašomas paraiškos kodas) )( Kai įgyvendinami techninės paramos
prioritetai, šis laukas nepildomas.)
(įrašomas pareiškėjo pavadinimas)
(įrašomas projekto pavadinimas)

be partnerio (-ių)

(Žymima „Patikslinta“ tais atvejais, kai ši lentelė tikslinama po to, kai paraiška grąžinama pakartotiniam
vertinimui)

Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

1. Iš Europos
Sąjungos
(toliau – ES)
fondų lėšų
planuojamas
bendrai
finansuoti
valstybės
projektas
(toliau –
projektas)
atitinka bent
vieną 2014–
2020 metų ES
struktūrinės

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai
atitinka bent vieną 2014–2020
metų ES struktūrinės paramos
veiksmų programos (toliau –
Veiksmų programa) projekto
prioriteto konkretų uždavinį
(Atitiktį šiam reikalavimui vertina
ministerija prieš įtraukdama
projektą į valstybės projektų
sąrašą ir įgyvendinančioji
institucija vertindama paraišką.
Vertinama atsižvelgiant į aktualų
Veiksmų programos projektą,
skelbiamą ES struktūrinės paramos
svetainėje www.esinvesticijos.lt)

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Projekto tikslai ir
uždaviniai turi atitikti
2014–2020 m. ES
struktūrinių fondų
veiksmų programos
projekto 6 prioriteto
„Darniaus
transporto,
pagrindinių tinklų
infrastruktūros
skatinimas“ 6.3.1.
konkretų uždavinį
„Sustiprinti
integraciją į Europos
Sąjungos vidaus
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

paramos
veiksmų
programos
projekto
prioriteto
konkretų
uždavinį ir bent
vieną pagal
projektų
finansavimo
sąlygų aprašą
numatomą
finansuoti
veiklą
2. Projektas
atitinka
nacionalinius
strateginius
dokumentus

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
energijos rinką“.

1.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir
veiklos atitinka bent vieną iš
projektų finansavimo sąlygų
apraše nurodytų veiklų

Projekto tikslai,
uždaviniai ir veiklos
turi atitikti bent
vieną iš veiklų,
nurodytų šio Aprašo
10 punkte.

1.3. Projektas atitinka kitus su
reikalavimais, taikomais projekto
veikloms, susijusius projektų
finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus

Netaikoma

2.1. Projektas atitinka nacionalinio
strateginio planavimo dokumentus,
parengtus vadovaujantis Strateginio
planavimo metodika, patvirtinta
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr.
827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2010,
Nr. 102-5279), ir (arba) jų
įgyvendinamuosius teisės aktus

Projektas turi atitikti
nacionalinį
strateginio
planavimo
dokumentą nurodytą
šio Aprašo 16
punkte, ir
dokumentus
nurodytus šio Aprašo
17 punkte.
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

3. Projektas
siekia aiškių ir
realių
kiekybinių
uždavinių

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

3.1. Projektas prisidės prie projektų
finansavimo sąlygų apraše nurodytų
privalomų pasiekti rodiklių pasiekimo

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Projektas turi siekti
stebėsenos rodiklių
siektinų reikšmių,
nurodytų šio Aprašo
22 punkte.

3.2. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto
logika, t. y. projekto rezultatai yra
projekto veiklų padarinys, projekto
veiklos sudaro prielaidas įvykdyti
projekto uždavinius, o šie įgyvendina
nustatytą projekto tikslą
3.3. Projekto uždaviniai yra specifiniai
(parodo projekto esmę ir
charakteristikas), išmatuojami
(kiekybiškai išreikšti ir matuojami),
pasiekiami, susieti (projekto veiklos
atitinka uždavinius), aiškios veiklų
pradžios ir pabaigos datos
4. Projektas
atitinka
horizontaliuosi
us (darnaus
vystymosi, lyčių
lygybės ir
nediskriminavi
mo) principus,
projekto
įgyvendinimas
yra
suderinamas
su ES
konkurencijos
politikos
nuostatomis

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai,
kurie turėtų neigiamą poveikį
darnaus vystymosi principo
įgyvendinimui:
4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos
kokybė ir gamtos ištekliai,
kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės
apsauga, klimato kaita, aplinkos
apsauga ir kt.)
(Vertinant, ar įgyvendinant projektą
bus atsižvelgiama į aplinkos apsaugos
reikalavimus, tikrinama:
ar, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ūkinės
veiklos poveikio aplinkai vertinimo
įstatymu būtinas poveikio aplinkai

Turi būti pagrįsta,
kaip projektas
prisideda prie
darnaus vystymosi
aplinkosaugos srities
aspektų.
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

vertinimas;
jeigu būtinas poveikio aplinkai
vertinimas, ar jis atliktas;
ar planuojama ūkinė veikla (arba
planų ar programų įgyvendinimas)
susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar
potencialiomis „Natura 2000“
teritorijomis arba artima tokių
teritorijų aplinka; jeigu taip, ar
atliktas „Natura 2000“ teritorijų
reikšmingumo nustatymas,
vadovaujantis Planų ar programų ir
planuojamos ūkinės veiklos
įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar
potencialioms „Natura 2000“
teritorijoms reikšmingumo
nustatymo tvarkos aprašo,
patvirtinto aplinkos ministro 2006 m.
gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255
(Žin., 2006, Nr. 61-2214),
nuostatomis.
(Šis vertinimo aspektas netaikomas
iš Europos socialinio fondo bendrai
finansuojamiems projektams)
4.1.2. Socialinėje srityje
(užimtumas, skurdas ir socialinė
atskirtis, visuomenės sveikata,
švietimas ir mokslas, kultūros
savitumo išsaugojimas, tausojantis
vartojimas)

Projektas neturi
apribojimų, darančių
neigiamą įtaką
socialinėje srityje.
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus
pagrindinių ūkio šakų ir regionų
vystymas)

Turi būti pagrįsta,
kaip projektas
prisideda prie
darnaus pagrindinių
ūkio šakų ir regionų
vystymo.

4.1.4. Teritorijų vystymo srityje
(aplinkosaugos, socialinių ir
ekonominių skirtumų mažinimas)

Projekte nenumatyta
veiksmų, kurie turėtų
neigiamos įtakos
teritorijų vystymo
srityje.

4.1.5. Informacinės ir žinių
visuomenės srityje

Projekte nenumatyta
veiksmų, kurie turėtų
neigiamos įtakos
informacinės ir žinių
visuomenės srityje.

4.2. Pasiūlyti konkretūs veiksmai
(pademonstruotas proaktyvus
požiūris), kurie rodo, kad projektas
skatina darnaus vystymosi principo
įgyvendinimą
(Pavyzdžiui, projekte numatytos
veiklos, kurios paremtos naujomis
mažo anglies dioksido kiekio
technologijomis, skatinančiomis
racionalų išteklių naudojimą;
atsižvelgiama į aplinkos apsaugos
reikalavimus, mažinamas teršalų,
atliekų kiekis ir numatomos
prevencinės biologinės įvairovės
nykimo mažinimo priemonės;
prisidedama prie žaliųjų
technologijų ir gamybos metodų
vystymo; prisidedama prie
vartojimo būdų kaitos ir vartotojų
švietimo, gerinama gyventojų
gyvenimo kokybė ir kuriama
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

šiuolaikiška žiniomis ir mokslu
pagrįsta žalioji ekonomika ir pan.)
(Taikoma tik tais atvejais, kai toks
reikalavimas nustatytas projektų
finansavimo sąlygų apraše.
Ministerija detalizuoja šį vertinimo
aspektą, įrašydama konkrečius
reikalavimus, nurodytus projektų
finansavimo sąlygų apraše)
4.3. Projekte nenumatomi
apribojimai, kurie turėtų neigiamą
poveikį lyčių lygybės ir
nediskriminavimo principų
įgyvendinimui

Projekto
įgyvendinimas neturi
turėti neigiamos
įtakos lyčių lygybės ir
nediskriminavimo
principų
įgyvendinimui.
Sudarytos vienodos
dalyvavimo projekte
ir naudojimosi
projekto rezultatais
galimybės vyrams ir
moterims bei
vienodos dalyvavimo
projekte bet kokios
lyties, rasės,
tautybės, kalbos,
kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo,
įsitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus,
negalios, lytinės
orientacijos, etninės
priklausomybės,
religijos atstovams.
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

4.4. Pasiūlyti konkretūs veiksmai,
kurie rodo, kad projektas prisideda
prie lyčių lygybės principo
įgyvendinimo ir (arba) skatina
nediskriminavimo dėl lyties, rasės
arba etninės kilmės, religijos arba
tikėjimo, amžiaus, negalios,
seksualinės orientacijos principo
įgyvendinimą

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Netaikoma

(Taikoma tik tais atvejais, kai toks
reikalavimas nustatytas projektų
finansavimo sąlygų apraše.
Ministerija detalizuoja šį vertinimo
aspektą, įrašydama konkrečius
reikalavimus, nurodytus projektų
finansavimo sąlygų apraše)
4.5. Projektas suderinamas su ES
konkurencijos politikos
nuostatomis, t. y. teikiama
parama neviršija de minimis
pagalbai nustatytų ribų ir atitinka
reikalavimus, taikomus de minimis
pagalbai (jeigu projektui teikiama
parama priskiriama de minimis
pagalbai), projektas bus
finansuojamas pagal suderintą
valstybės pagalbos schemą arba
Europos Komisijos sprendimą,
laikantis juose nustatytų
reikalavimų, projekto finansavimas
nereiškia neteisėtos valstybės
pagalbos suteikimo, įvertintas
projekto tinkamumas finansuoti
pagal valstybės pagalbai taikomus
apribojimus

Jei projektas
laikomas valstybės
pagalba.
Projektas turi būti
suderintas su ES
konkurencijos
politikos
nuostatomis:
– projektas
finansuojamas pagal
Bendrąjį bendrosios
išimties reglamentą,
laikantis ten
nustatytų
reikalavimų.
Taikant valstybės
pagalbą būtina
įsitikinti ar šio aprašo
10 punkte
numatytos veiklos
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
finansuojamos pagal
Reglamento Nr.
651/2014 48
straipsnio nuostatas.

Būtina įvertinti:
- ar finansavimo
skyrimas
neprieštarauja
Reglamento Nr.
651/2014
nuostatoms;
-ar valstybės pagalba
energetikos
infrastruktūrai
neviršija investicinės
pagalbos dydžio,
numatyto
Reglamento Nr.
651/2014 48
straipsnio 5
papunktyje.
Kai valstybės pagalba
nėra teikiama,
projekto
finansavimas
nereiškia neteisėtos
valstybės pagalbos ar
de minimis pagalbos
suteikimo, įvertintas
projekto
tinkamumas
finansuoti pagal
valstybės pagalbai ir
de minimis pagalbai
taikomus
apribojimus
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

5. Pareiškėjas
(partneriai)
organizaciniu
požiūriu yra
pajėgus (-ūs)
tinkamai ir
laiku
įgyvendinti
projektą ir
atitinka jam
(jiems)
keliamus
reikalavimus

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

5.1. Pareiškėjas yra juridiniai
asmenys.
5.2. Pareiškėjas atitinka tinkamų
pareiškėjų sąrašą, nustatytą
projektų finansavimo sąlygų
apraše

Tinkamų pareiškėjų
sąrašas yra
nurodytas šio Aprašo
13 punkte.

5.3. Pareiškėjas turi teisinį
pagrindą užsiimti ta veikla (atlikti
funkcijas), kuriai pradėti ir (arba)
vykdyti, ir (arba) plėtoti skirtas
projektas (jeigu taikoma)

Netaikoma

5.4. Pareiškėjui nėra apribojimų
gauti finansavimą:
5.4.1. pareiškėjui nėra iškelta byla
dėl bankroto arba
restruktūrizavimo, nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės
komercinės veiklos arba jis nėra
likviduojamas, nėra priimtas
kreditorių susirinkimo nutarimas
bankroto procedūras vykdyti ne
teismo tvarka (ši nuostata
netaikoma biudžetinėms
įstaigoms);

Netaikoma

5.4.2. pareiškėjas yra įvykdęs su
mokesčių ir socialinio draudimo
įmokų mokėjimu susijusius
įsipareigojimus pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus (ši
nuostata netaikoma įstaigoms,
kurių veikla finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto arba savivaldybių
biudžetų, ir juridiniams asmenims,
kuriems Lietuvos Respublikos teisės

Netaikoma
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio draudimo
įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. pareiškėjo (partnerių)
vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (ieji) narys (-iai) ar mažosios
bendrijos atstovas, turintis (-ys)
teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai),
ar kitas (-i) asmuo (-enys), turintis (ys) teisę surašyti ir pasirašyti
pareiškėjo apskaitos dokumentus,
neturi neišnykusio arba
nepanaikinto teistumo arba dėl
pareiškėjo per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis
už veikas, nustatytas Finansinės
paramos, išmokėtos ir (arba)
panaudotos pažeidžiant teisės
aktus, grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą
taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m.
gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590
(Žin., 2005, Nr. 69-2469; 2010,
Nr. 33-1570), priedo „Apribojimų
skirti Europos Sąjungos finansinę
paramą, Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos

Netaikoma

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

finansinę paramą aprašas“ 2
punkte (jeigu pareiškėjo veikla yra
finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto ir
(arba) savivaldybių biudžetų, ir
(arba) valstybės pinigų fondų, ši
nuostata jam netaikoma);
5.4.4. įmonėms, perkėlusioms
gamybinę veiklą valstybėje narėje
arba į kitą valstybę narę, nėra
taikoma arba nebuvo taikoma
išieškojimo procedūra (ši nuostata
netaikoma viešiesiems juridiniams
asmenims);

Netaikoma

5.4.5. pareiškėjui (partneriams)
nėra taikomas apribojimas (iki 5
metų) neskirti ES finansinės
paramos dėl trečiųjų šalių piliečių
nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata
netaikoma viešiesiems juridiniams
asmenims)

Netaikoma

5.5. Pareiškėjas (partneriai) turi
(gali užtikrinti) pakankamus
administravimo gebėjimus vykdyti
projektą
5.6. Projekto parengtumas atitinka
projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus
(Atitiktį šiam vertinimo aspektui
vertina ministerija prieš įtraukdama
projektą į valstybės projektų sąrašą
ir įgyvendinančioji institucija
vertindama paraišką)

Projekto
parengtumas turi
atitikti reikalavimus,
nustatytus šio
Aprašo 23 punkte.

Ministerija
įvertina, ar
planuojam
as įtraukti į
sąrašą
projektas
atitinka
parengtum
o
reikalavimu
s

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Įgyvendina
nčioji
institucija
įvertina, ar
įgyvendinta
s sąraše
numatytas
reikalavima
s
parengtum
ui

5.7. Partnerystė projekte yra
pagrįsta ir turi pridėtinę vertę
(Šis vertinimo aspektas
taikomas tik tais atvejais, jeigu
pareiškėjas numato įgyvendinti
projektą kartu su partneriu (iais))
6. Projektas
turi apibrėžtus,
aiškius ir
užtikrintus
projekto išlaidų
finansavimo
šaltinius

Netaikoma

6.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas
atitinka projektų finansavimo
sąlygų apraše nustatytus
reikalavimus ir yra užtikrintas jo
finansavimas
(Šis vertinimo aspektas taikomas
tik tais atvejais, jeigu numatytas
nuosavas įnašas)
6.2. Užtikrintas netinkamų
finansuoti su projektu susijusių
išlaidų padengimas

Būtina įsitikinti, ar:
-projekte
numatytoms
netinkamoms
finansuoti išlaidoms
užtikrintas
finansavimas;
- netinkamų išlaidų
finansavimo šaltiniai
yra aiškiai apibrėžti,
patikimi, tinkamai

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
išdėstyti laiko
atžvilgiu, t.y.
netinkamų išlaidų
finansavimas neturės
neigiamos įtakos
projekto
įgyvendinimui.

6.3. Užtikrintas finansinis projekto
(veiklų) ir rezultatų tęstinumas
(Šis vertinimo aspektas
netaikomas iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamiems
projektams)

Būtina įsitikinti ar
tolimesniam
projekto metu
sukurtų rezultatų
naudojimui yra
sudarytos finansinės
prielaidos, t.y. ar
projekto metu
sukurtas ar iš
finansavimo lėšų
įsigytas turtas liks
Lietuvos Respublikos
teritorijoje, nebus
pakeista jo paskirtis,
nuosavybės pobūdis
ne mažiau kaip
penkerius metus nuo
projekto
įgyvendinimo
pabaigos, taip pat
negali keisti savo
veiklos pobūdžio,
kuriam skirtas
finansavimas, ir
įgyvendinimo sąlygų.

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

7. Užtikrintas
efektyvus
projektui
įgyvendinti
reikalingų lėšų
panaudojimas

7.1. Projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimas pagrįstas
sąnaudų ir naudos analizės
rezultatais:
(Atitiktį šiam kriterijui vertina
ministerija prieš įtraukdama
projektą į valstybės projektų
sąrašą, vadovaudamasi Investicijų
projektų sąnaudų ir naudos
analizės atlikimo ir jos kokybės
vertinimo metodika, kurią tvirtina
finansų ministras.
Šis vertinimo aspektas netaikomas
iš Europos socialinio fondo bendrai
finansuojamiems projektams, taip
pat iš Europos regioninės plėtros
fondo ir Sanglaudos fondo
bendrai finansuojamiems
projektams, kai tokios išimtys
nustatytos Investicijų projektų
sąnaudų ir naudos analizės
atlikimo ir jos kokybės vertinimo
metodikoje)
7.1.1. Projekto įgyvendinimo
alternatyvoms įvertinti
naudojamos pajamų, sąnaudų,
finansavimo šaltinių, sukuriamos
naudos ir kitos prielaidos yra
pagrįstos
7.1.2. Projekto įgyvendinimo
alternatyvoms įvertinti
naudojamas vienodas pagrįstos
trukmės analizės laikotarpis
7.1.3. Projekto įgyvendinimo
alternatyvoms įvertinti naudojama
vienoda pagrįsto dydžio diskonto

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Investicijų projektų
sąnaudų ir naudos
analizės atlikimo ir
jos kokybės
vertinimo metodika
(arba Optimalios
alternatyvos
pasirinkimo
investicijų projekte
kokybės vertinimo
metodika) skelbiama
ES struktūrinių fondų
svetainėje www.
esinvesticijos.lt.

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

norma
7.1.4. Optimali projekto
įgyvendinimo alternatyva
pasirinkta pagal projekto
įgyvendinimo alternatyvų
finansinių ir (arba) ekonominių
rodiklių (grynosios dabartinės
vertės, vidinės grąžos normos,
naudos ir sąnaudų santykio)
reikšmes
7.1.5. Pasirinktai projekto
įgyvendinimo alternatyvai
realizuoti nėra teisinių, techninių ir
socialinių apribojimų
7.2. Projekto įgyvendinimo
alternatyvos pasirinkimas pagrįstas
sąnaudų efektyvumo rodikliu
(Šis vertinimo aspektas taikomas
projektams, kuriems netaikomas
7.1 vertinimo kriterijus. Atitiktį
šiam kriterijui vertina ministerija
prieš įtraukdama projektą į
valstybės projektų sąrašą,
vadovaudamasi Investicijų
projektų sąnaudų ir naudos
analizės atlikimo ir jos kokybės
vertinimo metodika, kurią tvirtina
finansų ministras)
7.3. Įvertintos pagrindinės
projekto rizikos ir suplanuotos
rizikų valdymo priemonės, taip pat
joms įgyvendinti reikalingi ištekliai
7.4. Projekte numatytos veiklos ir
išlaidos atitinka tinkamoms
finansuoti veikloms ir jų apimtims

Investicijų projektų
sąnaudų ir naudos
analizės atlikimo ir
jos kokybės
vertinimo metodika
(arba Optimalios
alternatyvos
pasirinkimo
investicijų projekte
kokybės vertinimo
metodika) skelbiama
ES struktūrinių fondų
svetainėje www.
esinvesticijos.lt.

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

nustatytus reikalavimus, įvertinus
ir pradėtas ar įvykdytas iki
paraiškos pateikimo viešųjų
pirkimų procedūras. Veiklos ir
išlaidos suplanuotos efektyviai ir
pagrįstai. Vertinant pareiškėjo ir
partnerių įgyvendintus ir (arba)
įgyvendinamus projektus, toms
pačioms veikloms ir išlaidoms
finansavimas pakartotinai
neskiriamas
7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti
projekto tikslus, veiklas, uždavinius
ir pasiekti rezultatus per projekto
įgyvendinimo laikotarpį; projekto
įgyvendinimo trukmė ir vieta
atitinka projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatytus reikalavimus

Projekto
įgyvendinimo
trukmė/ terminas ir
vieta turi atitikti šio
Aprašo 19, 27
punktuose
nustatytus
reikalavimus.

7.6. Projektas atitinka kryžminio
finansavimo reikalavimus

Netaikoma

(Šis vertinimo aspektas taikomas
tik tais atvejais, jeigu paraiškoje
numatytas kryžminis finansavimas)
7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji
projekto išlaidų norma (toliau –
fiksuotoji norma)
(Šis vertinimo aspektas taikomas
tik tais atvejais, jeigu paraiškoje
numatyta taikyti fiksuotąją normą)
7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta,
kokiai toliau nurodytai kategorijai
priskiriamas projektas, teisingai
apskaičiuotos iš projekto
planuojamos gauti pajamos (taip

Netaikoma

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

pat ir grynosios pajamos) ir
teisingai nustatytas projektui
reikiamo finansavimo dydis (jeigu
taikoma), atsižvelgiant į tai, ar
įgyvendinant projektą:
negaunama pajamų;
gaunama pajamų ir jos yra
įvertintos iš anksto;
gaunama pajamų, bet jų iš anksto
neįmanoma apskaičiuoti
(Šis vertinimo aspektas
netaikomas, kai iš Europos
regioninės plėtros fondo ar
Sanglaudos fondo bendrai
finansuojamo projekto tinkamų
finansuoti išlaidų suma neviršija 1
mln. eurų, kai iš Europos socialinio
fondo bendrai finansuojamo
projekto tinkamų finansuoti išlaidų
suma neviršija 50 tūkst. eurų, kai
projektams taikoma valstybės
pagalba, apdovanojimams ir
grąžinamoms subsidijoms (kai
grąžinama visa paramos suma),
taip pat fiksuotosioms sumoms,
fiksuotiesiems įkainiams ir bendro
veiksmų plano projektams, jeigu
juos nustatant buvo atsižvelgta į
numatomas gauti grynąsias
pajamas)

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga

komentarai
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Bendrojo reikalavimo
vertinimas
Bendrasis
reikalavimas

8. Projekto
veiklos
vykdomos
tinkamoje
2014–2020
metų ES
struktūrinės
paramos
veiksmų
programos
įgyvendinimo
teritorijoje

Bendrojo reikalavimo vertinimo
aspektai ir paaiškinimai

8.1. Projekto veiklos vykdomos
Lietuvos Respublikoje arba ne
Lietuvos Respublikoje, bet jas
vykdant sukurti produktai,
rezultatai ir nauda (ar jų dalis,
proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka
Lietuvos Respublikai ir projektas
atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
a) iš Europos regioninės plėtros
fondo ir Sanglaudos fondo bendrai
finansuojamo projekto veiklų,
vykdomų ne Lietuvos Respublikoje,
bet ES teritorijoje, išlaidos neviršija
procento, nustatyto projektų
finansavimo sąlygų apraše;
b) iš Europos socialinio fondo
bendrai finansuojamo projekto
veiklos vykdomos:
ES teritorijoje;
ne ES teritorijoje, jeigu tokių veiklų
išlaidos neviršija procento,
nustatyto projektų finansavimo
sąlygų apraše;
c) pagal projektų finansavimo
sąlygų aprašą vykdomos
reprezentacijai skirtos veiklos

Bendrojo reikalavimo taip / ne /
detalizavimas
netaikoma
/ taip su
išlyga
Projekto veiklų
vykdymo teritorija
turi atitikti šio
Aprašo 27 punkte
nustatytus
reikalavimus.

komentarai
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Galutinė bendrųjų reikalavimų vertinimo išvada:

-

Ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės projektų sąrašą?
 Taip
 Ne

 Taip su išlyga

Komentarai: ____________________________________________________________________

(Jei paraiškoje atlikti esminiai pakeitimai, žymima „Ne“, komentaro laukelyje nurodomi, kokie
konkrečiai pakeitimai buvo atlikti ir paraiška atmetama. Jei palyginus su projektiniu pasiūlymu
paraiškoje yra atlikti neesminiai pakeitimai, žymima „Taip su išlyga“ ir komentaro laukelyje
nurodomi, kokie konkrečiai pakeitimai buvo atlikti, paraiška neatmetama. Šis punktas taikomas, jei
valstybės projektų projektiniai pasiūlymai teikiami po Aprašo patvirtinimo).

–

Paraiška įvertinta teigiamai pagal visus bendruosius reikalavimus:

 Taip

 Ne

 Taip su išlyga

Komentarai: ______________________________________________________________

–

Pareiškėjas nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti poveikio vertinimą
atliekančiai institucijai dabartinio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu:

 Taip

 Ne

Komentarai: ______________________________________________________________

Pastabos:
(šiame laukelyje vertinimą atlikusi institucija pateikia informaciją apie išlygas, nustatytas paraiškos
vertinimo metu, taip pat informaciją, į kurią turi būti atsižvelgta rengiant projekto sutartį)
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____________________________________

______________________

___________________________

(paraiškos vertinimą atlikusios institucijos atsakingo
asmens pareigų pavadinimas)

(data)

(vardas ir pavardė, parašas)
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2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
6 prioriteto „Darniojo transporto, pagrindinių tinklų infrastruktūros skatinimas“
06.3.1-LVPA-V-103 priemonės „Elektros perdavimo sistemos modernizavimas ir plėtra“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
2 priedas
(Projektinio pasiūlymo forma)

__________________________________________
(pareiškėjo pavadinimas)

PROJEKTINIS PASIŪLYMAS
______________
(data, vieta),

1. Veiksmų programos priemonės numeris ir
pavadinimas

2. Preliminarus projekto pavadinimas

Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma lėšų, preliminarus pavadinimas. Rekomenduojama
projekto pavadinimą pasirinkti trumpą ir aiškų, nusakantį projekto idėją. Pavadinime neturėtų būti rašomi
įmonių ar įstaigų pavadinimai. Į ilgesnius projektų pavadinimus siūloma įtraukti pavadinimo santrumpą
(rašomą skliausteliuose po pavadinimo).
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Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis.
Galimas simbolių skaičius – 150.

3. Pareiškėjo rekvizitai:
Pareiškėjo pavadinimas

Nurodomas paraišką teikiančio juridinio asmens visas pavadinimas (pagal juridinio asmens registravimo
pažymėjimą). Pildoma didžiosiomis ir mažosiomis raidėmis, kaip įrašyta juridinio asmens registravimo
pažymėjime.
Galimas simbolių skaičius – 140.

Juridinio asmens kodas
Adresas:
Telefono numeris
El. pašto adresas
Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo:
Vardas, pavardė
Pareigos
Už paraišką atsakingas asmuo:
Vardas, pavardė
Pareigos

Nurodomas paraišką teikiančios organizacijos vadovo ar jo vardu įgalioto asmens vardas ir pavardė.
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Telefono numeris
El. pašto adresas

4. Ar projektą planuojama įgyvendinti kartu su
partneriu (-iais)?

□ taip (jeigu projektą planuojama įgyvendinti su partneriu (-iais), pažymimas šis punktas ir pildoma toliau
esanti lentelė)

□ ne (jeigu pareiškėjas neturi partnerių, pažymimas šis punktas. Jeigu pažymima „ne“, toliau informacija
apie partnerį (-ius), nepildoma)

5. Projekto partneriai
Eil.
Nr.

Užsienyje
registruotas
juridinis
asmuo

(...)

Partnerio pavadinimas

(...)

Juridinio asmens
kodas

(...)

Telefono
numeris

(...)

El. pašto
adresas

(...)

gatvė

(...)

Adresas
namo
miestas/ra
numeris
jonas

(...)

(...)

šalis

(...)
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6. Trumpas valstybės projekto aprašymas
Trumpai ir glaustai aprašoma projekto esmė, t. y. kokios projekto veiklos bus įgyvendinamos ir kokių
rezultatų šiomis veiklomis siekiama. Galimas simbolių skaičius – 1 000.

7. Projektu prisidedama prie bent vieno Veiksmų programos prioriteto konkretaus uždavinio
įgyvendinimo, rezultato pasiekimo

8. Projektas atitinka strateginio planavimo dokumentų, nurodytų PFSA, nuostatas
Nurodomi strateginio planavimo dokumentai, kuriuos atitinka projektas.

9. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas.
Partnerių pasirinkimo pagrįstumas
Aprašomos projekto valdymo grupės narių ir (arba) projektą administruojančio personalo atsakomybė ir
funkcijos.
Taip pat detalizuojama pareiškėjo ir (arba) jo partnerių (jei jų yra) turimi administravimo gebėjimai,
reikalingi projektui įgyvendinti.
Pateikiamas partnerio (jeigu jis yra) pasirinkimo pagrindimas: pagrindžiamas partnerio pasirinkimas ir jo
indėlis į projektą, nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su partneriu, kokia gaunama nauda
iš partnerio įtraukimo į projektą; kaip partneris prisidės prie projekto tikslo įgyvendinimo ir kokiomis
veiklomis; ar partneris turi reikiamos patirties ir gebėjimų įgyvendinti nurodytas projekto veiklas ir kt.
Nurodomas ir pagrindžiamas avanso projektui įgyvendinti poreikis (jo dydis ir laikotarpis).
Galimas simbolių skaičius – 15 000.

10. Projekto loginis pagrindimas
Projekto tikslas:
(Glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama
įgyvendinant projektą. Projekto tikslas – užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti
daugiau kaip vieną tikslą. Projekto tikslas turi atitikti PFSA nurodytus Veiksmų programos priemonės
tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo. Galimas simbolių skaičius – 300)
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Uždavinio
Nr.

Uždavinys

Projekto
veiklos
Nr.

Uždavinio
numeris
nurodomas
iš eilės
pvz.:
1, 2, 3.
Galimas
simbolių
skaičius –
2.

Projekto
tikslas
detalizuojamas aprašant
uždavinius.
Uždavinys
turi atsakyti į
klausimą, ką
reikia
padaryti, kad
tikslas būtų
pasiektas.
Tikslą galima
išskaidyti į
vieną ar kelis
uždavinius.
Uždaviniai
turi prisidėti
prie bent
vienos PFSA
nurodytos
remiamos
priemonės
veiklos srities
arba veiklos
įgyvendinimo.
Kiekvienas
uždavinys
nurodomas
atskiroje
eilutėje.
Galimas
simbolių

Projekto
veiklos
numeris
nurodomas
iš eilės
pridedant
uždavinio
numerį,
pvz.: 1.1,
1.2, 1.3 ir
kt.
Galimas
simbolių
skaičius –
4.

Projekto veikla

Fizinio
Fizinio
Fizinio
Fizinio
veiklos
rodiklio
rodiklio
rodiklio
įgyvendinimo pavadinimas matavimo siekiama
rodiklio Nr.
vienetas
reikšmė

Nurodomos
projekto veiklos,
kuriomis
įgyvendinamas
konkretus
projekto
uždavinys.
Projekto veikla
turi konkretų
įgyvendinimo
laikotarpį ir
išlaidas
(biudžetą).

Fizinio veiklos
įgyvendinimo
rodiklio (toliau –
fizinis rodiklis)
numeris
nurodomas iš
eilės pridedant
uždavinio ir
veiklos numerį,
pvz.: 1.1.1,
1.1.2, 1.1.3 ir t.
t.
Vienai projekto
veiklai turi būti
nurodomas
bent vienas
fizinis rodiklis.
Žemės pirkimas
nurodomas
kaip atskiras
fizinis rodiklis.

Kiekviena veikla
nurodoma
atskiroje eilutėje.
Rekomenduojama
sujungti smulkias
veiklas į grupes
pagal jų pobūdį
arba pagal
tikslines grupes ir
pan.
Galimas simbolių
skaičius – 400.

Galimas
simbolių
skaičius – 5.

Nurodomas
fizinio rodiklio
pavadinimas.
Fiziniai
rodikliai –
kiekybiškai
išmatuojamas
tiesioginis
įgyvendintos
projekto
veiklos
rezultatas.
Fiziniu rodikliu
nurodoma, kas
bus pasiekta
įvykdžius
konkrečią
projekto
veiklą.
Konkrečių
projekto veiklų
fiziniai rodikliai
gali nesutapti
su projekto
stebėsenos
rodikliais.
Vienai veiklai
gali būti
nurodoma
keletas fizinių
rodiklių, o
prireikus
sukuriamos

Nurodomas
fizinio
rodiklio
mato
vienetas.
Galimas
simbolių
skaičius –
20.

Nurodoma
siektina
fizinio
rodiklio
reikšmė
skaičiais.
Galimas
simbolių
skaičius –
9 iki
kablelio ir
2 po
kablelio.

Biudžeto
išlaidų
kategorija

Projekto
veiklos
aprašymas

Iš
pasirenkamo
sąrašo
vienam
fiziniam
rodikliui
priskiriama
viena
biudžeto
išlaidų
kategorija
(pagal
projektinio
pasiūlymo 11
punkte
„Preliminarus
projekto
biudžetas“
nurodytas
išlaidų
kategorijas)

Pateikiamas
projekto
veiklos
aprašymas ir
jos būtinumo
pagrindimas.

Galimas
simbolių
skaičius – 10
000.
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Uždavinio
Nr.

Uždavinys

Projekto
veiklos
Nr.

Projekto veikla

Fizinio
Fizinio
Fizinio
Fizinio
veiklos
rodiklio
rodiklio
rodiklio
įgyvendinimo pavadinimas matavimo siekiama
rodiklio Nr.
vienetas
reikšmė

skaičius –
450.

1.

(...)

Biudžeto
išlaidų
kategorija

Projekto
veiklos
aprašymas

naujos eilutės.
Jeigu viena
veikla
finansuojama
iš keleto
biudžeto
išlaidų
kategorijų,
kiekvienai iš jų
turi būti
nurodytas
atskiras fizinis
rodiklis.
Galimas
simbolių
skaičius –
200.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)
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11. Preliminarus projekto biudžetas
Projekto biudžete nurodomos visos projektui įgyvendinti reikalingos išlaidos. Projekto biudžeto
eilutės pagal kiekvieną išlaidų kategoriją pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų
išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos svetainėje
www.esinvesticijos.lt. Bendra projekto biudžeto išlaidų kategorijos suma nurodoma skiltyje
„Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų suma, eurais“ įrašytas reikšmes.)

Išlaidų
kategorijos
ir fizinio
rodiklio
Nr.
Galimas
simbolių
skaičius –
5.

Išlaidų
kategorijos ir
fizinio rodiklio
pavadinimas

Fizinio
rodiklio
matavimo
vnt.

Fizinio
rodiklio
vienetų
skaičius

Fiziniai rodikliai
prireikus gali
būti
detalizuojami,
sukuriant
papildomas
eilutes, pvz.,
1.1.1.1. Galima
sukurti tiek
detalizuojančių
eilučių, kiek
reikia (eilučių
skaičius
neribojamas).

Galimas
simbolių
skaičius –
20.

Galimas
simbolių
skaičius
– 6.

Galimas
simbolių
skaičius – 200.

Projektui
įgyvendinti
reikalingų
išlaidų
suma,
eurais

Išlaidų
pagrindimas

Prie
Prie kiekvieno
kiekvieno
fizinio rodiklio
fizinio
(arba jį
rodiklio
detalizuojančiose
įrašoma
eilutėse)
jam
pagrindžiamas
pasiekti
nurodomų
reikalinga
išlaidų poreikis,
išlaidų
jų apskaičiavimo
suma.
būdas,
Galimas
dokumentai,
simbolių
kuriais remiantis
skaičius – 9
buvo
iki kablelio
apskaičiuotos
ir 2 po
planuojamos
išlaidos ir kita
kablelio.
svarbi
informacija.
Galimas simbolių
skaičius – 1 000.

1.

Žemė
Žemės pirkimas
nurodomas kaip
atskiras fizinis
rodiklis.
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Išlaidų
kategorijos
ir fizinio
rodiklio
Nr.

Išlaidų
kategorijos ir
fizinio rodiklio
pavadinimas

2.

Nekilnojamasis
turtas

3.

Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai

4.

Įranga,
įrenginiai ir
kitas turtas

5.

Projekto
vykdymas

Fizinio
rodiklio
matavimo
vnt.

Fizinio
rodiklio
vienetų
skaičius

Projektui
įgyvendinti
reikalingų
išlaidų
suma,
eurais

Išlaidų
pagrindimas

6.

Informavimas
apie projektą

6 biudžeto
išlaidų kategorija
neskaidoma į
atskiras eilutes.

7.

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
fiksuotąją
projekto išlaidų
normą

7 biudžeto
išlaidų kategorija
neskaidoma į
atskiras eilutes.
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Išlaidų
kategorijos
ir fizinio
rodiklio
Nr.

Išlaidų
kategorijos ir
fizinio rodiklio
pavadinimas

Fizinio
rodiklio
matavimo
vnt.

Fizinio
rodiklio
vienetų
skaičius

Projektui
įgyvendinti
reikalingų
išlaidų
suma,
eurais

Išlaidų
pagrindimas

Iš viso

12. Projekto įgyvendinimo
trukmė (mėnesiais)

Įrašomas planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis mėnesių
tikslumu nuo projekto sutarties pasirašymo dienos iki projekto veiklų
įgyvendinimo pabaigos, t. y. per kiek mėnesių pasirašius sutartį bus
pabaigtos vykdyti visos projekto veiklos. Galima įvesti tik skaičių.
Galimas didžiausias skaičius – 110. Įvedus skaičių ir paspaudus ant
kurio nors kito lauko, parodoma tiek mėnesių, koks skaičius yra
nurodytas.

13. Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai
Finansavimo šaltinio
pavadinimas

Projekto išlaidų suma, eurais

1. Prašomos skirti
lėšos

Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik
skaičių.

2. Projektinio
pasiūlymo teikėjo ir
partnerio (-ių)
nuosavos lėšos

(2.1+2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią
užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas. Apskaičiuojama 2.1–2.2 papunkčių
eilučių bendra suma.

2.1. Viešosios lėšos

(2.1.1+2.1.2+2.1.3) Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projektinio
pasiūlymo teikėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių
biudžetų ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.
Apskaičiuojama 2.1.1–2.1.3
papunkčių eilučių bendra suma.

2.1.1. Lietuvos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas ir kurios
Respublikos valstybės šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas. Galima įvesti tik
biudžeto lėšos
skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.
2.1.2. Savivaldybės
biudžeto lėšos

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas ir kurios
šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos Galima įvesti tik skaičių. Galimas
simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.1.3. Kiti viešųjų lėšų Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas ir kurios
šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės
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šaltiniai

įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos,
nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1
dalies 1–3 punktuose, lėšos). Galima įvesti tik skaičių. Galimas simbolių
skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

2.2. Privačios lėšos

(2.2.1+2.2.2) Apskaičiuojama 2.2.1–2.2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų
suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas iš nuosavų lėšų ar kitų
lėšų šaltinių.

2.2.1. Projektinio
Nurodoma projektinio pasiūlymo teikėjo ir partnerio (-ių) lėšų, kurios nėra
pasiūlymo teikėjas ir viešosios lėšos, suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas. Galima
partnerio (-ių) lėšos įvesti tik skaičių. Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.
2.2.2. Kiti lėšų
šaltiniai

Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins projektinio pasiūlymo teikėjas ir kurios
šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. Galima įvesti tik skaičių.
Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.

3. Iš viso

(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
(automatiškai apskaičiuojama šios lentelės 1–2 punktuose nurodytų lėšų
suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma,
nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje. Jei sumos
nesutampa, finansavimo šaltinių eilutė „Iš viso“ spalvinama raudonai ir
rodomas klaidos pranešimas.

14. Stebėsenos rodikliai
(Projektu privaloma prisidėti bent prie vieno Veiksmų programos priemonės, pagal kurią jis yra
įgyvendinamas, stebėsenos rodiklio.)

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio matavimo vienetas Planuojama rodiklio reikšmė
13.1. Produkto rodikliai

13.2. Rezultato rodikliai

15. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas atsižvelgiant į du požymius – fizinį ir veiklos rezultatų
tęstinumą.
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Fizinis ir veiklos rezultatų tęstinumas: glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto produktų
tęstinumas (pvz., kas ir kaip apmokės pastatyto naujo pastato eksploatavimo išlaidas, kas bus
atsakingas už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto
rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida. Veiklos rezultatų: glaustai aprašoma, koks projekto
valdymo personalas užtikrins (nurodomos konkrečios priemonės) projekto veiklų tęstinumą po
projekto finansavimo pabaigos pagal PFSA nustatytus reikalavimus, jei tokie nustatyti (pvz.,
kokioms paslaugoms teikti bus naudojama įgyvendinant projektą įgyta įranga ir kt.)
Galimas simbolių skaičius – 10 000.

16. Projektinio pasiūlymo priedų sąrašas
(Projektinio pasiūlymo teikėjas lentelėje įrašo priedus, kuriuos privalo pateikti pagal PFSA)

Eil.
Nr.

Priedo pavadinimas

Žymima, jeigu teikiama

Informacija apie projekto atitikimą
aplinkosauginiams reikalavimams

Lapų skaičius

(...)

Informacija apie projekto atitikimą
teritorijų planavimo procedūrų
reikalavimams

Informacija apie projekto atitikimą
strateginiam plėtros planui
Investicijų projektas arba kitas
dokumentas, kuriame palygintos
Projekto įgyvendinimo alternatyvos
(Įrašomi kiti priedai,
nurodyta juos pateikti.

jei

PFSA

(...)

(...)
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Pareiškėjo patvirtinimas

Patvirtinu, kad šiame projektiniame pasiūlyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

________________________________________
__________________
(atsakingo asmens pareigos)

(parašas)

pavardė)

A. V.
______________

.

__________

(vardas ir

