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Pagrindiniai paraiškos pildymo 
ir išlaidų tinkamumo aspektai 
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PARAIŠKOS TEIKIMAS
KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?
Paraiškos teikiamos TIK per Duomenų mainų svetaine (DMS).
Jei paraišką e-parašu pasirašo ne įstaigos vadovas – turi būti
įgaliojimas teikti paraišką ir paraišką patikslinančią informaciją.

KADA PATEIKTI PARAIŠKĄ?
Paraiška turi būti pateikta CPVA iki valstybės projektų sąraše, į
kurį įtrauktas Jūsų projektas, nurodytos datos!

KAIP SUŽINOTI, AR PATEIKIAU PARAIŠKĄ?
Pateikus paraišką, nurodytu elektroniniu paštu gausite
pranešimą apie paraiškos pateikimą ir nurodytą paraiškos Nr.
Taip pat informacija yra skelbiama esinvesticijos.lt

KOKIĄ PARAIŠKOS FORMĄ TEIKTI?
Paraiškos forma buvo pateikta Jums el. paštu.
Paraiška pildoma Adober Reader programoje.
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PARAIŠKOS VERTINIMO PROCESAS IR SUTARTIS

Paraiška
Informacinis

raštas 
Paraiškos

vertinimas
Paklausimas

Pareiškėjo 
atsakymas 

Vertinimo 
ataskaita

SADM
įsakymas

Projekto 
sutartis

Pareiškėjas 
pateikia 

paraišką iki 
projektų 
sąraše 

nurodytos 
datos

CPVA vertina 
paraišką 

(paklausimas/ 
pokalbis/ 

apsilankymas 
vietoje)

Pareiškėjas per 
CPVA rašte 
nurodytą 

terminą (7-14 
dienų) pateikia 

atsakymą

SADM 
įsakymas per 

14 d. nuo 
vertinimo 
ataskaitos 

gavimo dienos

CPVA per 14 
dienų parengia 

sutarties 
projektą ir 
pateikia  jį 
pareiškėjui 
pasirašyti 

CPVA per 60 
d. įvertina 
paraišką ir 

pateikia 
vertinimo 
ataskaitą 

SADM

CPVA per 20 
dienų 

(orientacinis 
terminas) 
išsiunčia 

paklausimą 
pareiškėjui 

CPVA per 7 
dienas išsiunčia 

informacinį 
pranešimą 

pareiškėjui apie 
paraiškos 

registraciją

60 dienų apie 30 dienų
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PROJEKTINIS PASIŪLYMAS IR PARAIŠKA

Ministerijos patvirtintas valstybės projektų sąrašas 
negali būti laikomas galutiniu sprendimu projektą 
bendrai finansuoti iš ES struktūrinių fondų lėšų. 

Galutinį sprendimą dėl valstybės projekto 
finansavimo priima Ministerija, remdamasi CPVA 

vertinimo ataskaita.

Ministerija įvertino projekto atitikimą parengtumo 
reikalavimams, strateginiams dokumentams.

CPVA vertins loginį pagrindimą, išlaidų 
tinkamumą ir pagrįstumą, finansavimą, pajamas, 

rizikas.

Vertinimas yra kaip derybos su pareiškėju!
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PROJEKTINIS PASIŪLYMAS IR PARAIŠKA
Vertinama, ar paraiška atitinka projektinį pasiūlymą ir valstybės projektų sąrašą

JEI YRA ESMINIŲ PARAIŠKOS PAKEITIMŲ

Jei yra nustatyta esminių paraiškos pakeitimų, palyginus su projektiniu pasiūlymu ir valstybės
projektų sąrašu, CPVA kreipiasi į Ministeriją prašydama pakartotinai įvertinti projekto atitiktį.
Ministerija, įvertinusi paraiškos pakeitimus, pateikia išvadą dėl projekto atitikties ir, prireikus,
pakeičia valstybės projektų sąrašą. Jei projektas nebeatitinka reikalavimų, Ministerija apie tai
informuoja CPVA, kuri atmeta paraišką.

Investicijų projektas
Projektinis pasiūlymas Paraiška Projekto sutartis
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Rodikliai

Mažinamos 
projektiniame 

pasiūlyme 
nustatytos projekto 
stebėsenos rodiklių 
reikšmės daugiau 
nei 3 procentais.

Veiklos

Keičiamos projekto 
veiklos ir (ar) 

techniniai 
sprendimai, turintys 

esminę įtaką projekto 
apimčiai, tikslams ir 

uždaviniams.

Pareiškėjas

Keičiasi pareiškėjas.

ESMINIAI PROJEKTINIO PASIŪLYMO PAKEITIMAI (PAFT 1222 P.) 
Paraiška turi atitikti projektinį pasiūlymą ir projektų sąrašą

Paraiškoje negali būti atliekami šie esminiai pakeitimai:

1222.1 1222.2 1222.4
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PARAIŠKOS PILDYMAS
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Pildomi melsvi laukeliai

Pildymo instrukcija

150 simbolių

Būtina patikrinti
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PARAIŠKOS 1-3 DALYS

PAVADINIMAS
Projekto pavadinimas turi atitikti pavadinimą, nurodytą projektiniame pasiūlyme ir valstybės projektų 
sąraše. Jei dėl riboto simbolių skaičiaus pavadinimas netelpa, galima trumpinti, nekeičiant esmės. 

ATSAKINGAS ASMUO
Už paraišką atsakingu asmeniu turėtų būti paskirtas pareiškėjo darbuotojas, tiesiogiai susijęs su
projekto rengimu ir galintis atsakyti į klausimus, susijusius su projekto rengimu ir teikimu vertinti.

PARTNERIAI
Kadangi projektai įgyvendinami su partneriais, 3.1 p. pažymėjus „Taip“ atsiranda papildoma lentelė
informacijai apie partnerį ir partnerio deklaracija.

Pridėti tiek, kiek yra 
partnerių projekte

Pridėti tiek, kiek yra 
partnerių projekte
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PARAIŠKOS 4 DALIS

4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka
didžioji dalis projekto lėšų
Iš sąrašo pasirenkama apskritis, kuriai
tenka didžioji projekto lėšų dalis, ir
savivaldybė, kurioje planuojama vykdyti
pagrindines projekto veiklas.

4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-
ioms) tenka didžioji dalis projekto lėšų
Punktas nepildomas, nes Jūsų projektai
orientuoti į konkrečios savivaldybės
gyventojus.

4.3. Projekto įgyvendinimo vieta
Jūsų projektų atveju nepildomas.
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Projekto problema ir 
projekto poreikis

Problemos 
sprendimo būdas

Siekiami rezultatai

Tikslinės grupės ir jų 
poreikiai

Projekto nauda

PARAIŠKOS 5 DALIS

Nurodoma esminė problema, kurią siekiama spręsti įgyvendinant projektą, ir aptartas jos aktualumas:

 Institucinė globa ir jos žala vaikui, bendruomeninių paslaugų trūkumas savivaldybėje;

 Trumpai pristatoma esama savivaldybės ir pertvarkomų įstaigų situacija

 Konkretizuojama, kokias Aprašo 9 p. veiklas ketinama vykdyti aprašytai projekto problemai spręsti, aprašomi
konkretūs pasirinkti sprendimai (perkami butai, statomi namai, plečiamas vaikų dienos centras, perkama įranga ir
pan.).

 Pateikiama informacija apie tai, kad projekto įgyvendinimui būtinos ES investicijos. Jei yra, nurodomi ir kiti 
finansavimo šaltiniai.

Nurodomi projekto siekiami rezultatai, t. y. ko bus siekiama vykdant projekto veiklas – sukurti sąlygas, reikalingas
veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų
išplečiant bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklą savivaldybėje.

Nurodoma tikslinė grupė ir jos dydis. 

Pateikiama bendra išvada apie tai kaip ir kam bus pagerinta viešoji paslauga.

Aprašant projektą, jame pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, rekomenduojame vartoti žodžius „siekiama“, „tikimasi“ ir pan.

5.1. Projekto poreikis. Pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas
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1

3

PARAIŠKOS 5 DALIS
5.2. Projekto santrauka (skelbiama viešai)

SKELBIAMA IŠ KARTO

Pateikus paraišką, iš karto paskelbiama esinvesticijos.lt, todėl labai svarbu, ką čia įrašysite.
Aprašant akcentuojama institucinės globos pertvarka ir perėjimas prie bendruomeninių paslaugų.

TIK PROJEKTO ESMĖ

Trumpai aprašant, kokias projekto veiklas įgyvendinus, ko bus pasiekta, kokių tikslinių grupių poreikiai bus
patenkinti, kaip gerės pati gydymo/diagnozavimo paslauga.

2
ATKARTOJA 5.1 P.
Santrauka turi atspindėti 5.1 p. pateiktą projekto informaciją, paliekant tik esminę problemą ir jos sprendimo būdus.
Ribotas simbolių skaičius.

4
AIŠKUMAS

Nenaudoti šioje dalyje trumpinių, kurie yra detaliai apibūdinti kitose paraiškose dalyse, kurios nėra viešos.
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1

3

PARAIŠKOS 5 DALIS

projektą administruojančio personalo atsakomybė ir funkcijos:
 rekomenduojama projekto komandos sudėtis – projekto vadovas, projekto finansininkas, viešųjų pirkimų

specialistas ir statybos darbų specialistas;
 projekto vadovu turi būti pareiškėjo įstaigos darbuotojas, kuris detaliai žinotų apie projektą ir su kuriuo būtų

galima komunikuoti visais projekto klausimais;
 nurodoma, ar komandai bus mokamas darbo užmokestis, ar visos paslaugos bus perkamos. Jei bus mokamas

DU, nereikia nurodyti, kam ir kiek konkrečiai bus mokama, pakanka nurodyti patį faktą
„Projekto administravimo komandą sudarys įstaigos darbuotojai, kuriems bus mokamas darbo užmokestis“

nurodomas ir pagrindžiamas avanso projektui įgyvendinti poreikis
„Projekto įgyvendinimo metu siekiant išvengti apyvartinių lėšų trūkumo ir užtikrinti efektyvų projekto finansinių
srautų valdymą, numatoma prašyti iki 30% avanso.“

2
partnerio (jeigu jis yra) pasirinkimo pagrindimas
Turi būti aprašyta partnerio įtraukimo į projektą nauda, kokiomis veiklomis partneris prisideda prie projekto tikslo.

5.3. Projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas. 
Partnerių pasirinkimo pagrįstumas
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5.4. Projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas

PARAIŠKOS 5 DALIS

Rizikos pasirenkamos 
iš paraiškoje pateikto 

sąrašo

Pasirenkamos ir 
aprašomos tik tos 

rizikos, kurios 
aktualios Jūsų 

projektui

Paraiškos formoje esančiame „?“ 
pateikiamas rizikų aprašymas, kas turi 

būti atskleidžiama prie kiekvienos rizikos

Svarbu nusimatyti aiškias
ir konkrečias priemones
rizikoms valdyti
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PARAIŠKOS 5 DALIS

Fizinis tęstinumas
aprašoma, kas ir kaip apmokės naujo buto/namo/didesnių patalpų eksploatavimo išlaidas, kas
bus atsakingas už sukurtos/atnaujintos infrastruktūros tinkamą naudojimą, kaip bus
užtikrinamas projekto rezultatų naudojimas, ar projekto lėšomis sukurtas turtas bus perduotas
valdyti/naudoti kitam subjektui

2
Veiklos tęstinumas
glaustai aprašoma, kas užtikrins projekto veiklų tęstinumą 5 metus po projekto finansavimo
pabaigos, kokioms paslaugoms teikti bus naudojama projekto metu sukurta infrastruktūra. Jeigu
projekte dalyvauja partneris, prie veiklų tęstinumo reikia aprašyti partnerio vaidmenį, pvz.,
atnaujintoje infrastruktūroje vykdys veiklą

5.5. Planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos
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PARAIŠKOS 6 DALIS
Projekto loginis pagrindimas – pagrindiniai akcentai

FIZINIAI RODIKLIAI

Nurodomi tik pirmo lygio rodikliai. Vienai veiklai gali būti nurodoma keletas pirmojo lygio fizinių rodiklių.
Jeigu veikla finansuojama iš keleto biudžeto išlaidų kategorijų, kiekvienai iš jų turi būti nurodytas atskiras
pirmojo lygio fizinis rodiklis, priskiriant tinkamą išlaidų kategoriją

VEIKLOS

Rekomenduojame BVGN ir VDC išskirti į atskiras veiklas.

4

NEREIKIA ATSKIRO FIZINIO RODIKLIO

Viešinimo, inžinerinių paslaugų ir pan. pagalbinių veiklų, kurios yra susijusios su pagrindinių veiklų vykdymu,
6 lentelėje nereikia išskirti ir nurodyti. Informacija apie juos bus pateikiama paraiškos 7 lentelėje

5

3

PARAIŠKOS 6 DALIS PILDOMA PAGAL PROJEKTINIO PASIŪLYMO INFORMACIJĄ

Paraiškoje nurodomas tikslas, uždavinys, projekto veiklos turi atitikti projektiniame pasiūlyme nurodytas.
Paraiškoje negali būti esminių nukrypimų nuo projektinio pasiūlymo

2
VIENAS TIKSLAS – VIENAS UŽDAVINYS

Projektas turi siekti vieno tikslo, tam tikslui turi būti iškeltas vienas uždavinys
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PARAIŠKOS 6 DALIS
Projekto loginis pagrindimas
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6. Projekto loginis pagrindimas

Tikslas Projektinis pasiūlymas

Uždavinys Projektinis pasiūlymas (gali būti tikslinamas, du uždaviniai apjungiami į vieną, nekeičiant esmės)

Veiklos

Projektinis pasiūlymas arba tikslinamos: 

Veiklos Veiklų aprašymo pavyzdžiai

1.1. Įkurti BVGN X 
rajone

Siekiant užtikrinti perėjimą nuo institucinės globos prie bendruomeninių
socialinių paslaugų, planuojama įsigyti gyvenamosios paskirties namą X
vietovėje ir įkurti jame BVGN 8 vaikams. Projekto lėšomis įsigytą namą
planuojama remontuoti ir pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Taip pat projekto
lėšomis numatoma įsigyti BVGN veiklai būtinus baldus ir įrangą.

1.2. Išplėsti VDC 
veiklą X rajone

Siekiant plėtoti bendruomenines paslaugas, planuojama išplėsti VDC veiklą
įrengiant naujas erdves 10 vaikų. Projekto lėšomis numatoma atlikti patalpų,
esančių adresu <...>, unikalus Nr. <...>, rekonstrukciją, įsigyti reikiamus baldus ir
įrangą



19

6. Projekto loginis pagrindimas

Fiziniai 
rodikliai

Projektinis pasiūlymas arba tikslinami: 

Veiklos Fiziniai rodikliai Fizinių rodiklių aprašymo pavyzdžiai

1.1. Įkurti
BVGN X 
rajone

1.1.1 Gyvenamojo
namo įsigijimas

Projekto lėšomis planuojama įsigyti apie 200 kv. m. ploto pastatą X
vietovėje, su jam priklausančiu žemės sklypu.

1.1.2. Gyvenamojo
namo pritaikymas

Planuojama įsigytą namą suremontuoti ir pritaikyti neįgaliųjų
poreikiams: įrengti pandusą patekimui į pastatą, įrengti neįgaliesiems
pritaikytus sanitarinius mazgus, užtikrinti laisvą bekliūtį judėjimą
namo viduje. Esant poreikiui, bus rengiamas paprasto remonto darbų
aprašas.

1.1.3. Baldų ir
įrangos įsigijimas

Projekto metu numatoma įsigyti BVGN veiklai būtinus baldus ir
įrangą: <...>.

1.2. 
Išplėsti
VDC 
veiklą X 
rajone

1.2.1.  Patalpų
rekonstrukcija

Pastato, esančio adresu <...> (unikalus Nr. <...>) darbus sudarys: 1)
darbai: stogo, vidaus patalpų, fasado, inžinerinių sistemų
atnaujinimas; 2) būtinos inžinerinės paslaugos: projektavimas,
techninio projekto ekspertizė, statinio techninė priežiūra, projekto
vykdymo priežiūra.

1.2.2. Baldų ir 
įrangos įsigijimas

Projekto metu numatoma įsigyti VDC veiklai būtinus baldus ir įrangą: 
<...>. 
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PARAIŠKOS 7 DALIS
I ir II lygio fizinių rodiklių aprašymas

Prie įrangos nurodoma konkreti įranga ir perkamas kiekis. Pagrindžiamas įrangos ir kiekio poreikis.

Prie rangos darbų turi būti nurodytas pastato adresas, unikalus pastato Nr., pastato aukštas (jei darbai 
atliekami ne visame pastate), nurodomi tvarkomų patalpų numeriai iš inventorinės bylos (kai tvarkoma tik 
dalis patalpų), planuojamas tvarkyti patalpų plotas ir aprašyti planuojami atlikti darbai.

4

3

I lygio rodikliai skaidomi II lygio rodikliais

2
Prie kiekvieno I ir II lygio rodiklio būtinas aprašymas, pagrindžiant išlaidų poreikį, apskaičiavimo būdą, 
nurodant dokumentus, kuriais remiantis buvo apskaičiuotos planuojamos išlaidos ir kita svarbi informacija.
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Projekto biudžetas

PARAIŠKOS 7 DALIS
Pirmo lygio rodiklis

(automatiškai iš 6 

dalies)

Antro lygio 

rodikliai

(sukuriami)
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PARAIŠKOS 7 DALIS
Projekto biudžetas

ARBA

Kiekvieną įrangą ir baldą išskaidom į 

atskirą antro lygio rodiklį

Baldų ir įrangos neskaidom antro lygio rodikliais, tačiau labai aiškiai 

detalizuojame komplekto sudėtį ir vieneto įkainį pirmo lygio rodiklio aprašyme
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Paraiškos 7 dalis

3. Rangos darbai

• Sistelos skaičiavimais (sudarytos atestuotų
specialistų);

• Išanalizavus patalpų brėžinius ir planuojamų
darbų apimtis, sudarytu preliminarių darbų
apimčių žiniaraščiu su orientacinėmis
kainomis;

• Parengus preliminarią darbų specifikaciją ir
apklausus potencialius rangovus;

• Pagal techninio projekto skaičiuojamąją kainą.

4. Įranga

• Panašiomis sutartimis;
• Preliminariais tiekėjų komerciniais

pasiūlymais;
• Kainų suvestinėmis iš internete esančių

kainų kartu su nuorodomis

3. Inžinerinės paslaugos

Rekomenduojame vadovautis
bendraisiais ekonominiais
normatyvais.
http://sistela.lt/informacine/b
aze)

7. Projekto administravimas 
ir kitos netiesioginės išlaidos

Apskaičiuojamos 
vadovaujantis „Projektų 

administravimo ir 
finansavimo taisyklių“ 10 

priedu. 

Kaip gali būti nustatyta ir pagrįsta išlaidų vertė?

2. Nekilnojamas turtas

• nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis;
• nepriklausomo turto vertintojo išduota turto rinkos

vertės nustatymo ataskaita;
• valstybės įmonės Registrų centro arba nepriklausomo

turto vertintojo išduota bendra panašių
nekilnojamojo turto objektų grupės rinkos vertės
nustatymo ataskaita
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PARAIŠKOS 7 DALIS

Nustatomos procentais, skaičiuojant nuo tiesioginių (t.y. 1-6 biudžeto kategorijos sumos) išlaidų, neviršijant Taisyklių 10 priede
nustatytų ribų pagal tai, kokią tinkamų išlaidų dalį (procentais) sudaro projekto veiklų rangos išlaidos.
Veiklų rangos išlaidos - tai išlaidos tų veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių
tiekėjai ar statybos darbų rangovai.

Dėl netiesioginių išlaidų dokumentai neteikiami/netikrinami, išskyrus tuos atvejus, kai DU projekte nenumatytas ir visos
išlaidos yra perkamos. Tokiu atveju, šios išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentais.

Netiesioginės išlaidos – tai projekto vadovo, projekto finansininko DU, patalpų, reikalingų projekto administravimui, nuoma,
susijusios išlaidos ir kitos projekto administravimui būtinos išlaidos. Paraiškoje nereikia detalizuoti, kam bus naudojamos
netiesioginės išlaidos, pakanka tik nurodyti, ar bus mokamas darbo užmokestis.

Netiesioginės išlaidos ir kaip jas tinkamai apskaičiuoti

Net jei išlaidos grindžiamos dokumentais, jos apmokamos neviršijant pagal PAFT 10 priedo nurodytas normas apskaičiuotų
sumų.

Netiesioginių išlaidų aprašyme būtinai nurodykite, ar šiose išlaidose bus darbo užmokestis, ar visos paslaugos ar jų dalis bus
perkama. Jei bus mokamas DU, nereikia detalizuoti sumų, pakanka tik fakto, kad DU bus mokamas.

Svarbu! Netiesioginių išlaidų procentas ir apskaičiuota suma negali būti apvalinama į didesnę pusę, 

pavyzdžiui, gavus 2.612,4967 reikšmę paraiškoje reikia nurodyti 2.612,49 Eur sumą. 
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7. Projekto biudžetas

7. Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją normą 

Išlaidų kategorijos 
ir fizinio rodiklio 

Nr. 
Išlaidų kategorijos ir fizinio rodiklio pavadinimas 

Fizinio rodiklio 
matavimo vnt. 

Fizinio rodiklio 
vnt. skaičius 

Tinkamų finansuoti 
išlaidų suma, eurais 

7. Netiesioginės išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 2.679,60

Pagrindimas

Netiesioginės projekto išlaidos apskaičiuojamos, vadovaujantis PAFT 10 priedo nuostatomis.

Pakanka trumpai parašyti, kokio tipo išlaidos sudaro netiesiogines išlaidas, pvz. „projekto vadovas bus įstaigos
darbuotojas ir jam bus mokamas DU, taip pat šios išlaidos reikalingos kitoms su projekto administravimu susijusioms
veikloms“.

Tuo atveju, jei VISOS išlaidos yra perkamos, išlaidų aprašyme pakanka nurodyti, jog išlaidos reikalingos projekto
administravimo paslaugoms įsigyti.
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7. Projekto biudžetas

Fiksuotoji norma pagal PAFT 10 priedą

Eil. 
Nr.

Projekto tinkamų finansuoti išlaidų 
suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai projekto veiklų rangos išlaidų 
dalis sudaro

Iki 85 proc. 
tiesioginių 
projekto išlaidų

nuo 85 (imtinai)
iki 95 proc. 
tiesioginių 
projekto išlaidų

nuo 95 (imtinai)
iki 98 proc. 
tiesioginių
projekto išlaidų

nuo 98 (imtinai)
proc. tiesioginių 
projekto išlaidų

1 2 3 4 5 6

1. Iki 175 000 11,35 7,63 2,89 1,33

2. Nuo 175 001 iki 435 000 8,31 5,99 2,87 1,10

3. Nuo 435 001 iki 780 000 8,03 5,85 2,84 1,01

4. Nuo 780 001 iki 2 260 000 7,74 5,50 2,63 0,89

5. Nuo 2 260 001 4,11 4,11 2,02 0,59
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PAVYZDYS

• Tiesioginės išlaidos (1-6 
kateg.) – 237.500,00

• NE VEIKLŲ RANGOS IŠLAIDŲ 
NENUMATYTA, tad 100 
proc. ranga (t. y. pirkimai)

• Pagal PAFT 10 priedo lentelę 
taikomas 1,10 proc. 

237.500,00 x 1,10 proc. = 
2.612,50

KAIP APSKAIČIUOTI NETIESIOGINES IŠLAIDAS?
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Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas

Projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama nuo projekto sutarties pasirašymo
dienos. Trukmė nurodoma mėnesiais.

Pagrindžiant kiekvienos veiklos įgyvendinimo trukmę (mėnesiais) būtina detalizuoti, kokia
seka bus įgyvendinti/jau įgyvendinami veiklos etapai, pvz., kada bus parengta pirkimų
dokumentacija, paskelbti pirkimai, pasirašytos pirkimo sutartys.

Pagrindinių projekto pirkimų dokumentai yra derinami su CPVA. Derinimo terminas-30 d.

Planuojant pirkimams skirtą laiką, reikia atsižvelgti į pasirinktą pirkimo būdą.

Jei kartu su paraiška pateikiamas detalus veiklų ir pirkimų įgyvendinimo grafikas, veiklos
laikotarpio pagrindime nurodoma: „Detalus veiklos laikotarpio pagrindimas pateikiamas
veiklų įgyvendinimo grafike (paraiškos x priedas)“

PARAIŠKOS 8 DALIS
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8. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas



30

INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO

PARAIŠKOS 9 DALIS

Turite nurodyti, ar projektui įgyvendinti esate pradėję ar įvykdę pirkimų procedūras iki
paraiškos pateikimo.

Tuo atveju, jei pirkimai yra pradėti/įvykdyti, būtina užpildyti lentelėje nurodytą
informaciją.
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10.4. punktas pildomas, kai iš Europos regioninės plėtros fondo ar Sanglaudos fondo 
bendrai finansuojamo projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma neviršija 1 000 000 eurų. 

Vadovaujantis Aprašo 18 p., 
projekto vertė negali viršyti 367 000 Eur, todėl

paraiškoje turi būti žymimas 10.4 p.

PARAIŠKOS 10 DALIS
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PARAIŠKOS 11 DALIS

Jeigu prašoma 
finansuoti 100 proc.
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PARAIŠKOS 11 DALIS

Kai prisideda
pareiškėjas

nuosavomis lėšomis
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PARAIŠKOS 12 DALIS reikalavimų

Nurodomos netinkamos finansuoti, bet
būtinos projektui įgyvendinti, išlaidos, pvz.:
vieno VDC išlaidos baldams ir įrangai įsigyti,
viršijančios 10 000 Eur ribojimą; netinkamų
finansuoti išlaidų dydis, nustatytas paraiškos
vertinimo metu dėl netinkamai atlikto
pirkimo.

Nurodomas numatomas arba turimas
šių išlaidų finansavimo šaltinis, pvz.:
projekto vykdytojo lėšos.
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PARAIŠKOS 13 DALIS reikalavimųRodiklis pasirenkamas iš sąrašo. 
Sąraše pateikiamas vienas 

konkretus rodiklis

Pasirinkus rodiklį ir paspaudus 
klaustuką, išskleidžiamas detalus 

rodiklio aprašymas
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PARAIŠKOS 14 DALIS reikalavimų

Nežymimas

Šis paraiškos punktas pažymimas ir aprašomas atitikimas:
• BVGN veiklos atveju, Aprašo 24 ir 31.3.1 p.

reikalavimams;
• VDC veiklos atveju, Aprašo 25 p. reikalavimui.
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PARAIŠKOS 15 DALIS
Informavimas apie projektą

Kadangi projektų biudžetas 
neviršija 500.000 Eur, 

PRIVALOMOS tik šios priemonės

Norint sukurti 
papildomą eilutę 

spausti +

Pasirinkus papildomą priemonę VDC veiklai, įterpiama nauja eilutė ir 
aprašoma pasirinkta priemonė. NEPRIVALOMA



38



39

STRUKTŪRINĖS PARAMOS 
PROJEKTŲ II DEPARTAMENTAS

SOCIALINĖS APSAUGOS  
PROJEKTŲ SKYRIUS 

PFSA klausimais 
konsultuoja

Giedrė Bartminienė

Tel. 8 5 2431614

g.bartminiene@cpva.lt

PVM tinkamumo 

klausimais konsultuoja

Lina Šimkevičienė 

Tel. 8 5 2553389 

l.simkeviciene@cpva.lt

Projektavimo užduoties
rengimo klausimais

Donatas Lašas

Tel. 8 5 2499226

d.lasas@cpva.lt


