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ATVIRO KVIETIMO „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“  

PAGAL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMĄ „KULTŪRA“ 

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ atviro 

kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gairės pareiškėjams nustato reikalavimus, kuriais 

turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas. 

2. Gairės pareiškėjams yra parengtos vadovaujantis: 

- Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės 

2018 m. balandžio 24 d. susitarimo memorandumu dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo (toliau – Memorandumas); 

- 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentu (toliau – 

Reglamentas), patvirtintu 2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto; 

- 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

administravimo ir finansavimo taisyklėmis (toliau – MAFT) (2019 m. birželio 12 d. LR Finansų 

ministro įsakymas Nr. 1K-188); 

- Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Europos ekonominės erdvės finansinio 

mechanizmo komiteto 2019 m. birželio 19 d. sutartimi dėl 2014-2021 metų Europos 

ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Kultūra“ finansavimo; 

- 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentu (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), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos 

reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 1) (toliau – Bendrasis bendrosios išimties 

reglamentas. 

Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiose gairėse nurodytuose teisės 

aktuose bei Institucijų, atsakingų už 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų valdymą ir kontrolę, funkcijų apraše. 

3. Kitos gairėse naudojamos santrumpos: 

Bendrojo finansavimo lėšos - Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos programoms ir 

projektams, įgyvendinamiems iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų, finansuoti.  

Bendruomenė – bendruomeninė organizacija, juridinis asmuo, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 

asociacijų įstatyme ir kurios steigėjai ir nariai yra gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba 

kelių gyvenamųjų vietovių) gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti 

viešuosius interesus, susijusius su gyvenimu kaimynystėje. 

CPVA – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra. 

Donoro projekto partneris - valstybėje donorėje (Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas) registruotas 

juridinis asmuo, kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos 

partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo. Fizinis asmuo, kuris yra legalus 

Lichtenšteino gyventojas. 

DMS - 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainė. 
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EEE - Europos ekonominė erdvė. 

MAFT – 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo 

taisyklės (2019 m. birželio 12 d. LR Finansų ministro įsakymas Nr. 1K-188). 

Mechanizmų lėšos – 2014-2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų lėšos; 

Pareiškėjas - Lietuvoje registruotas juridinis asmuo pateikęs projekto paraišką . Pasirašius projekto 

įgyvendinimo sutartį „Pareiškėjas“ tampa „Projekto vykdytoju“. 

Pritaikymas – objekto ar jo sudedamųjų dalių pertvarkymas naudoti kultūriniams tikslams, suderinant 

valdytojo ir visuomenės poreikius. 

Procesų darbo grupė - EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo procesų sukūrimo 

darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 

„Dėl darbo grupės sudarymo“. 

Projekto partneris (toliau – partneris) – Reglamento 7.2.2 p. nuostatas atitinkantis juridinis asmuo 

(ir/arba fizinis asmuo iš Lichtenšteino), kuris aktyviai dalyvauja rengiant projekto paraišką ir su Projekto 

vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties pagrindu prisideda prie projekto įgyvendinimo. 

Projekto vykdytojas – Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, gavęs paramą pagal kvietimą „Vietos 

kultūrinio verslumo skatinimas“ ir su CPVA pasirašytos sutarties pagrindu atsakingas už projekto 

įgyvendinimą. 

Programa – 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo programa „Kultūra“ (tekste dar vadinama 

Kultūros programa). 

Regionas – apskritis arba iš kelių bendras ribas turinčių apskričių ar savivaldybių sudaryta Lietuvos 

teritorija už trijų didžiausių miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) ribų. 

Reglamentas – 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamentas, patvirtintas 

2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto. 

Rinkos tyrimas - kokybinės ir kiekybinės informacijos apie projektui reikalingų prekių, paslaugų pasiūlą, 

tiekėjus, jų tiekiamas prekes, teikiamas paslaugas, ir kainas rinkimas, analizė ir apibendrintų išvadų 

rengimas, skirtas sprendimams dėl projekto pirkimams reikalingų lėšų priimti. 

Nekilnojamasis kultūros paveldas – kultūros paveldo dalis, kurią sudaro praeities kartų pastatytos, 

įrengtos, sukurtos ar istorinių įvykių sureikšmintos išlikusios ar neišlikusios medžiaginės kultūros 

vertybės, tiesiogiai susijusios su užimama ir joms naudoti reikalinga teritorija. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo atkūrimas - apima tyrimais pagrįstus tvarkomuosius paveldosaugos, 

tvarkomosios statybos ir kraštotvarkos darbus. 

Kūrybiška vietokūra – integralus vietų atgaivinimo metodas, kai partneriai iš įvairių sektorių, 

pasitelkdami meninę ar kultūrinę veiklą, strategiškai formuoja fizinę ir socialinę kaimynystės, miesto ar 

regiono tapatybę. Svarbiausi šio metodo elementai yra atgaivinimas per kultūrines veiklas, vietos išteklių 

panaudojimas, tarpsektorinės partnerystės ir aktyvus bendruomenės įsitraukimas.  

Statinio projektas – normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentų, 

kuriuose pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai (aiškinamoji dalis, projekto dalys, 

skaičiavimai, brėžiniai), skirtų statinio statybai įteisinti ir vykdyti, visuma. 

Tarpsektorinė partnerystė - partnerystė tarp kultūros ir sveikatos (švietimo, verslo ar kt.) organizacijų 

laikoma dviejų skirtingų sektorių partneryste. 
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Tvarkomieji statybos darbai –  statybos ar griovimo darbai, kaip apibrėžta Statybos įstatyme, atliekami 

kultūros paveldo objekte, jo teritorijoje ar apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje. 

Tvarkyba – objektui išsaugoti atliekami darbai: taikomasis tyrimas, remontas, avarijos grėsmės 

pašalinimas, konservavimas, restauravimas, šių darbų planavimas ir projektavimas. 

Valstybės donorės – Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas.  

Vietos suinteresuotosios šalys - vietos subjektai savivaldybės lygmeniu (institucijos, organizacijos, 

įmonės ar bendruomenės). 

II. PROGRAMOS „KULTŪRA“ TIKSLAI IR PARAMOS SRITYS 

 

4. Programos tikslas - socialinės ir ekonominės plėtros stiprinamas per bendradarbiavimą kultūros 

srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. 

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ metu mechanizmų lėšos ir bendrojo 

finansavimo lėšos bus teikiamos į vietą orientuoto kultūrinio verslumo iniciatyvoms, kurias 

įgyvendinant naudojami vietiniai kultūros ištekiai, įtraukiami vietiniai partneriai ir kuriami 

ilgalaikiai kultūros produktai ir paslaugos, liksiantys bendruomenėje pasibaigus Programai. 

5. Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ tikslai yra šie: 

1 Skatinti vietinių kultūros įstaigų, savivaldybių, vietinių bendruomenių ir verslo atstovų dialogą; 

2 Stiprinti verslumo įgūdžius vietiniame lygmenyje; 

3 Pagerinti supratimą apie kultūros išteklių panaudojimą; 

4 Pagerinti finansinius ir projektų planavimo įgūdžius; 

5 Pagerinti infrastruktūros sąlygas, būtinas kultūrinės veiklos įgyvendinimui, atsižvelgiant į vietos 

bendruomenių poreikius; 

6 Atgaivinti kultūrines vietas ir paveldo objektus, siekiant puoselėti vietos kultūrinį gyvenimą; 

7 Užtikrinti socialinį bendrumą ir nediskriminavimą rajonuose, kuriuose gyvena tautinės 

mažumos. 

6. Programos atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ finansavimas bus teikiamas pagal 

dvi kryptis: 

1 Projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros 

paveldą iš kultūros vertybių registro; 

2 Projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių 

registrą. 

7. Finansavimas bus teikiamas šioms veikloms: 

1 Vietos kultūrinės bendruomenės iniciatyvos, pasitelkiančios kultūrą socialinės sanglaudos 

skatinimui ir vietos kultūrinės tapatybės stiprinimui; 

2 Tvarių kultūros paslaugų, kurios tarnaus vietos bendruomenėms ir pasibaigus projektui, 

sukūrimas; 

3 Kultūrinio verslumo įgūdžių ugdymas; 

4 Bendruomenės iniciatyvos naudojančios kūrybiškos vietokūros metodą – reikšmingų kultūros 

vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros vertybių iš kultūros 

vertybių registro atgaivinimas per kultūrines veiklas. 

8. Kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ projektams įgyvendinti skiriama 4 300 000,00 EUR. 

Kiekvienai iš 1 ir 2 punktuose išvardintų krypčių numatoma skirti po 2 150 000,00 EUR. Lėšų 

perskirstymas tarp krypčių yra galimas atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių ir jų kokybę.  

9. Visa informacija apie Programą ir Programos projektų paraiškų teikimą skelbiama interneto 

svetainėse www.eeagrants.lt ir www.cpva.lt. 

 

 

http://www.eeagrants.lt/
http://www.cpva.lt/
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III. TINKAMI PAREIŠKĖJAI, PROJEKTŲ PARTNERIAI IR REIKALAVIMAI 

PARTNERYSTĖS SUTARČIAI 

10. Šiame kvietime ta pati institucija kaip pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką. Jeigu pareiškėjas 

pateiks daugiau nei vieną paraišką, vertinama bus tik pirmoji (pagal jos pateikimo datą ir laiką) 

pateikta paraiška, o visos kitos paraiškos bus atmetamos. Vienoje paraiškoje gali būti numatyta 

atkurti ir pritaikyti kultūros reikmėms vieną arba daugiau nei vieną į kultūros vertybių registrą įrašytą 

vertybę (1 kryptis) arba vieną ar daugiau nei vieną kultūros vertybių registre neįregistruotą (2 kryptis) 

vietą. 

11. Pareiškėjas ir jo partneris (-iai) turi atitikti administracinės atitikties reikalavimus, išvardintus 

Administracinės atitikties vertinimo metodikoje (gairių 3 priedas).  

12. Galimi pareiškėjai: 

1 Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, 

įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje; 

13. Projekto partneriai: 

1 Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, 

įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje. 

2 Viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, 

įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Donorų valstybių (Norvegija, Islandija, 

Lichtenšteinas) arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių, taip 

pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta Reglamento 7.2.2 

punkte. 

3 Fiziniai asmenys, kurie turi teisę gyventi Lichtenšteino kunigaikštystėje. 

4 Lietuvos vietos savivaldos institucijos ir vietos bendruomenės yra privalomi partneriai arba 

pareiškėjai.  

5 Už donoro projekto partnerio (-ių) įtraukimą į projektą projekto paraiškai skiriami papildomi balai 

projektų naudos ir kokybės vertinimo etape. 

6 Projekto partnerių skaičius nėra ribojamas. 

7 Tas pats juridinis ir/ar fizinis (kai taikoma) asmuo gali dalyvauti kaip partneris keliuose 

projektuose. 

14. Valstybės pagalba neteikiama: 

1 Sunkumus patiriantiems ūkio subjektams, t. y. ūkio subjektams, kurie susiduria su bent viena iš 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus 2 straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių; 

2 Ūkio subjektams, kuriems išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal ankstesnį 

Europos Komisijos sprendimą, kuriame tos pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama 

neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka. Nauja valstybės pagalba negali būti teikiama iki 

nebus sugrąžinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka gauta valstybės pagalba. 

15. Partnerio (-ių) dalyvavimas projekte, teikiama nauda ir prisidėjimas prie projekto tikslų įgyvendinimo 

turi būti pagrįstas projekto paraiškoje. Pareiškėjas partneriais turi pasirinkti tik tuos juridinius ir 

fizinius (kai taikoma) asmenis, kurie įneš realų indėlį vykdant projekto veiklas ir (arba) aktyviai 

naudosis projekto metu sukurtais rezultatais. Pareiškėjas privalo įvertinti partnerio (-ių) būtinumą 

projekte ir su tuo susijusius valdymo sunkumus. 

16. Kartu su paraiška turi būti pateikta partnerystės sutarties projekto kopija (jei partnerystės sutartis iki 

paraiškos pateikimo yra pasirašyta – pasirašytos sutarties kopija) ar ketinimų sudaryti tokią sutartį 

protokolas. Su visais projekto partneriais gali būti sudaroma viena partnerystės sutartis arba su 

atskiru (-ais) partneriu (-iais) sudaroma atskira (-os) partnerystės sutartys. Partnerystės sutarties 

projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį protokolas turi būti teikiamas anglų kalba, jei bent viena 

iš partnerystės sutarties ar ketinimų sudaryti tokią sutartį protokolo šalių yra partneris iš valstybės 

donorės ir (ar) ne iš Lietuvos ar valstybių donorių. 
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17. Jei su paraiška teikiama partnerystės sutarties projekto kopija arba pasirašyta partnerystės sutartis, 

joje turi būti aptartos šios sąlygos: 

1 Sutarties tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-

ių); 

2 Projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių), partnerio (-

ių) išlaidų apmokėjimo tvarka;  

3 Nuostatos dėl netiesioginių išlaidų apskaičiavimo metodo (galimi metodai yra nustatyti MAFT 

276 p.) ir didžiausia galima netiesioginių išlaidų suma; 

4 Valiutos keitimo taisyklės; 

5 Nuostatos, reglamentuojančios projekto partnerio (-ių) iš valstybės donorės atsiskaitymo už 

patirtas išlaidas tvarką. Vadovaujantis MAFT 290 ir 292 punktais, projekto partneris iš valstybės 

donorės, atsiskaitydamas už savo išlaidas, projekto vykdytojui galės pateikti: 

(a) Išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas arba 

(b) Jei projekto partneris iš valstybės donorės yra valstybės institucija ar įstaiga, turinti 

kompetentingą pareigūną, kuris turi teisę atlikti atitinkamo subjekto auditą ir kurio 

nepriklausomumas rengiant finansines ataskaitas yra užtikrintas, toks projekto partneris 

su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos jo patirtos išlaidos, gali teikti 

minėto kompetentingo pareigūno pasirašytą išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti 

(pagal Procesų darbo grupės parengtą formą), kurioje patvirtinama, kad išvadoje dėl 

išlaidų tinkamumo finansuoti nurodytos išlaidos patirtos pagal  Reglamentą, 

nacionalinius teisės aktus ir apskaitos praktiką projekto partnerio valstybėje arba 

(c) Jei projekto partneris iš valstybės donorės nėra valstybės institucija ar įstaiga ir (arba) 

neturi kompetentingo pareigūno, kuris turi teisę atlikti atitinkamo subjekto auditą ir (arba) 

kurio nepriklausomumas rengiant finansines ataskaitas nėra užtikrintas, toks projekto 

partneris su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos jo patirtos išlaidos, 

gali teikti partnerio išlaidų deklaraciją (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą), 

kurioje patvirtinama, kad išlaidų deklaracijoje nurodytos išlaidos patirtos pagal 

Reglamentą, nacionalinius teisės aktus ir apskaitos praktiką projekto partnerio 

valstybėje. Tokią projekto partnerio išlaidų deklaraciją papildomai turi pasirašyti projekto 

vykdytojo atstovas, patvirtindamas, kad projekto partneris įvykdė veiklas, suteikė 

paslaugas ir projekto vykdytoją tenkina rezultatas, o patirtos išlaidos atitinka projekto 

biudžetą. Jei bendros projekto partnerio iš valstybės donorės per visą projekto 

įgyvendinimo laikotarpį patirtos išlaidos viršija 10 000 eurų (išskyrus išlaidas, kurios buvo 

apmokėtos supaprastintai, taikant fiksuotąjį įkainį ir (ar) fiksuotojo dydžio normą), kartu 

su galutiniu mokėjimo prašymu dėl visų projekto partnerio patirtų išlaidų pateikiama 

nepriklausomo auditoriaus pasirašyta išvada dėl išlaidų tinkamumo finansuoti (pagal 

Procesų darbo grupės parengtą formą). tokiu atveju partnerystės sutarties projekte 

(pasirašytoje partnerystės sutartyje) taip pat turi būti nurodyta, kuri sutarties šalis yra 

projekto partnerio iš valstybės donorės išlaidų audito paslaugų pirkėja ir mokėtoja, 

užtikrinant, kad auditą atliekantis paslaugos teikėjas bus kompetentingas atlikti tokių 

išlaidų auditą ir patvirtinti, kad projekto partnerio patirtos išlaidos atitinka Reglamentų, 

projekto partnerio iš valstybės donorės valstybėje taikomų teisės aktų reikalavimus bei 

apskaitos principus. 

6 Nuostatos reglamentuojančios projekto partnerio ne iš Lietuvos ar valstybių donorių, kaip 

nurodyta Reglamento 7.2.2. punkte, atsiskaitymo už patirtas išlaidas tvarką. Vadovaujantis 

MAFT 296 punktu, projekto partneris ne iš Lietuvos ar valstybių donorių, atsiskaitydamas už 

savo išlaidas, projekto vykdytojui galės pateikti  nepriklausomo auditoriaus pasirašytą išvadą 

dėl išlaidų tinkamumo finansuoti (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą). Partnerystės 

sutartyje tarp projekto vykdytojo ir projekto partnerio turi būti susitarta, kuri sutarties šalis yra 

projekto partnerio išlaidų audito paslaugų pirkėja ir mokėtoja, užtikrinant, kad auditą atliekantis 
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paslaugos teikėjas bus kompetentingas atlikti tokių išlaidų auditą ir patvirtinti, kad projekto 

partnerio patirtos išlaidos atitinka Reglamentų, projekto partnerio valstybėje taikomų teisės aktų 

reikalavimus bei apskaitos principus. 

7 Nuostata, kad išlaidų deklaracijoje ir (ar) išvadoje dėl išlaidų tinkamumo patirtų išlaidų suma turi 

būti nurodyta eurais. Jei išlaidos patirtos užsienio valiuta, jos perskaičiuojamos eurais pagal 

Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį išlaidų 

deklaracijos ir (ar) auditoriaus išvados rengimo dieną; 

8 Pareiškėjo ir partnerio (-ių) pareigos užtikrinant projekto rezultatų tęstinumą penkerius metus 

po projekto užbaigimo; 

9 Nuostata, kad projekto partneris išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo dokumentus 

privalo saugoti nepažeisdamas galiojančių teisės aktų nuostatų, tačiau ne trumpiau, nei 

nurodyta projekto įgyvendinimo sutartyje; 

10 Nuostatos, kad projekto partneris privalo sudaryti sąlygas tikrinti ir audituoti projekto ir su 

projektu susijusius dokumentus institucijoms, turinčioms teisę tai daryti įgyvendinant programą; 

11 Nuostatos dėl ginčų sprendimo. 

18. Jei su paraiška teikiamas ketinimų sudaryti partnerystės sutartį protokolas, jame turi būti aptartos 

bent šios sąlygos: 

1 Protokolo tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-

ių); 

2 Projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių). 

19. Jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią sutartį 

protokolas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija programos operatoriui turės būti pateikta iki 

projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo. 

20. Partneris (-iai) dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba produktais, tačiau už 

tinkamą projekto įgyvendinimą, koordinavimą ir lėšų panaudojimą atsakingas yra pareiškėjas. Jei 

projektui skiriamos mechanizmų lėšos ir bendrojo finansavimo lėšos, projekto įgyvendinimo sutartis 

sudaroma su pareiškėju, kuris nuo projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo dienos tampa 

projekto vykdytoju. Mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas, skirtas visam projektui 

įgyvendinti, tiesiogiai gauna projekto vykdytojas, kuris atsiskaito su partneriu (-iais). 

21. Partnerystės sutarties anglų kalbą šablonas yra pateiktas adresu: 

https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-

template.   

 

IV. TINKAMI FINANSUOTI PROJEKTAI 

 

22. Pagal pirmąją kryptį finansavimas bus skiriamas projektams, naudojantiems kūrybiškos vietokūros 

metodą, prisidedantiems prie Programos ir šio atviro kvietimo tikslų siekimo bei atitinkantiems šiuos 

reikalavimus:  

1 Projektams, kurių įgyvendinimo metu bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos į kultūros 

vertybių registrą įtrauktos nekilnojamosios kultūros vertybės; 

2 Projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos vietos savivaldos institucija 

(savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene; 

3 Parengtas tvarkybos darbų projektas arba parengtas statinio projektas, kurio sudėtinė dalis yra 

tvarkybos darbų projektas bei gautas leidimas atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros 

paveldo statinio tvarkybos darbus, taip pat (jeigu taikoma) gautas statybą leidžiantis 

dokumentas, leidžiantis atlikti tvarkomuosius statybos darbus, kaip nurodyta šių gairių 66 

punkte; 

4 Projekto metu bus organizuojami įvairių formų kultūrinio verslumo mokymai; 

https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template.
https://eeagrants.org/resources/2014-2021-bilateral-guideline-annex-6-partnership-agreement-template.
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5 Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) 

senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro 

dokumentais1. 

23. Pagal antrąją kryptį, skirtą į kultūros vertybių registrą neįtrauktų vietų pritaikymui kultūros 

reikmėms, finansavimas bus skiriamas projektams, naudojantiems kūrybiškos vietokūros metodą 

bei atitinkantiems šiuo reikalavimus:  

1 Projektams, kurių įgyvendinimo metu bus atkurtos ir kultūros reikmėms pritaikytos vietos, 

neįtrauktos į kultūros vertybių registrą; 

2 Projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos vietos savivaldos institucija 

(savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene; 

3 Projekto metu bus organizuojami kultūrinio verslumo mokymai; 

4 Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos) 

senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo registro 

dokumentais2. 

24. Visi paraiškėjai turi pasirinkti ir projektu siekti įgyvendinti bent tris iš žemiau nurodytų stebėsenos 

rodiklių: 

Rodiklis Programos siektina 
reikšmė, iš viso 

Įgyvendintų veiklų ar kampanijų, skirtų kultūros išteklių naudojimui skaičius 2 

Parengtų rinkodaros strategijų skaičius 4 

Sukurtų naujų paslaugų skaičius 4 

Į verslumo skatinimo veiklas įtrauktų vietos suinteresuotų asmenų skaičius 10 

 

25. Visi finansuojami projektai turi prisidėti prie šių Programos rezultatų rodiklių siekimo: 

Rodiklis Programos siektina 
reikšmė, iš viso 

Metinės pajamos, gautos iš projektinių veiklų +2 proc. 

Mokymų dalyvių, pranešusių apie padidėjusius kultūrinio verslumo 
gebėjimus, dalis 

50 proc. 

 
26. Pareiškėjai projektu turi siekti prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų 

gebėjimai per dvišalį bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais 
rodikliais susijusios veiklos: 

 
Rodiklis Programos siektina reikšmė, iš viso 

Įgyvendintų bendrų kultūrinių veiklų skaičius 13 

Darbuotojų iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose, 
skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę) 

26 

Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių 
mainuose, skaičius (išskaidyta pagal lytį, valstybę donorę) 

31 

 
27. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika pateikta gairių 7 priede. 

                                                           
1 Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2010-10-18;  Nr: ĮV-

512: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370;  
Dėl Kauno senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 20171) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2010-12-14;  Nr: ĮV-680: 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389444;  

Dėl Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 16075) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2012-03-27;  Nr: ĮV-
204: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.421652. 
2 Ten pat. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389444
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.421652
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28. Projekte numatytų veiklų įgyvendinimui turi būti numatytas ne ilgesnis kaip 36 mėnesių laikotarpis. 
Projekto įgyvendinimo metu esant pagrįstoms priežastims projekto veiklų vykdymo laikotarpis gali 
būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip iki 2024 m. balandžio 30 d.  

29. Projektas turi būti parengtas atsižvelgiant į gero valdymo (įgyvendinant projektą užtikrinama 
atskaitomybė, skaidrumas, dalyvavimas, lygybė, įstatymo viršenybė, gebėjimai ir kompetencija bei 
jautrumas žmogaus poreikiams), darnaus vystymosi (ekonomikos, socialinės plėtros ir aplinkos 
apsaugos tikslų derinimas, atkreipiant dėmesį į daugialypę jų tarpusavio priklausomybę ir 
numatomus įgyvendinimo padarinius) ir lyčių lygybės bei lygių galimybių (moterų ir vyrų lygių 
galimybių užtikrinimas ir bet kokios diskriminacijos etninės ar rasinės priklausomybės, amžiaus, 
negalios, seksualinės orientacijos, tikėjimo ar įsitikinimo pagrindu panaikinimas) principus. Projekto 
poveikis šiems principams negali būti neigiamas. 

30. Projektas turi atitikti nustatytus bendruosius ir specialiuosius projektų atitikties kriterijus (tinkamumo) 
bei siekti atitikti specialiuosius prioritetinius projektų atrankos kriterijus (naudos ir kokybės), 
nustatytus pagal atitinkamą finansavimo kryptį gairių prieduose 4 ir 6. 

31. Prašant finansavimo investicijoms į infrastruktūrą, turi būti pateiktos dokumentų, patvirtinančių teisę 
į žemę / nekilnojamąjį turtą, kopijos. Turtas turi priklausyti pareiškėjui ar projekto partneriui 
nuosavybės arba patikėjimo teise, panaudos ar nuomos pagrindu. 

32. Tuo atveju, jei nekilnojamas turtas pareiškėjui ar partneriui nepriklauso nuosavybės teise, tuomet 
dokumentas, suteikiantis patikėjimo teisę arba panaudos ar nuomos sutartis, turi galioti visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir mažiausiai penkerius metus po jo. Taip pat sutartimi turi būti įsipareigota 
suteikti vietos bendruomenei galimybę naudotis nekilnojamojo turto paslaugomis per visą projekto 
įgyvendinimo laikotarpį ir bent penkerius metus po jo. Projekto metu įsigyta įranga ir įrenginiai taip 
pat turi išlikti projekto vykdytojo arba jo partnerio nuosavybe 5 metus po projekto įgyvendinimo 
pabaigos ir šį laikotarpį turi būti naudojami projekte numatytiems tikslams. CPVA gali atleisti projekto 
vykdytoją nuo šių įpareigojimų, jei tolesnis įrangos naudojimas projekto tikslais nėra ekonomiškai 
naudingas. 

33. Investicijos į infrastruktūrą finansuojamos tik tuo atveju, jei įgyvendinus projektą visas objektas bus 
atidarytas naudojimui ir nereikės papildomų investicijų planuojamai veiklai įgyvendinti.  

34. Pagal šias gaires pareiškėjams gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip 
valstybės pagalba projektams, yra investicinė pagalba, kuri teikiama pagal Bendrojo bendrosios 
išimties reglamento 53 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse 
nustatytus apribojimus. Gairės pareiškėjams nustato valstybės pagalbos kultūros infrastruktūrai 
teikimo sąlygas, kurios atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatas ir yra 
suderinamos su vidaus rinka. Pagal gaires pareiškėjams teikiama pagalba atitinka Bendrojo 
bendrosios išimties reglamento 6 straipsnio 5 dalies h punktą ir laikoma, jog šiai pagalbai 
netaikomas skatinamojo poveikio reikalavimas arba, manoma, kad ši pagalba turi skatinamąjį 
poveikį. 

35. Valstybės pagalbos reikalavimai, nustatyti šiose gairėse pareiškėjams, nėra taikomi projektams, 
jeigu jiems skiriamas finansavimas neatitinka bent vieno Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
107 straipsnio 1 dalyje nustatyto valstybės pagalbos kriterijaus, t. y.: 
1  Finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei veiklai 

vykdyti; 
2 Finansavimas iš valstybės išteklių ūkio subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę ekonominę 

naudą, kurios jie/jis negautų rinkos sąlygomis; 
3 Finansavimą numatoma teikti/teikiamas tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti ar 

paslaugoms teikti, arba tam tikriems pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar finansavimo 
priemonė yra selektyvaus pobūdžio; 

4 Finansavimas gali iškraipyti konkurenciją ir veikti prekybą tarp Europos Sąjungos šalių. 
36. Projektų valstybės pagalbos atitikties Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnyje 

nustatytam valstybės pagalbos apibrėžimui ir Bendrojo bendrosios išimties reglamento nuostatoms 
vertinimą atlieka programos operatorius, pildydamas patikros lapą dėl valstybės pagalbos buvimo 
ar nebuvimo (gairių 10 priedas) ir, jei projektui yra teikiama valstybės pagalba, projekto atitikties 
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valstybės pagalbos taisyklėms pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą patikros lapą (gairių 
11 priedas). 

37. Projektams, kurie atitinka visus Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje 
nustatytus pagalbos kriterijus, tačiau neatitinka valstybės pagalbos reikalavimų, nustatytų šiose 
Gairėse pareiškėjams ir Bendrajame bendrosios išimties reglamente, finansavimas pagal Gaires 
pareiškėjams neteikiamas. 

 

V. TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI 

 

38. Projekto išlaidos turi atitikti MAFT XIX skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus 
ir Reglamento 8 skyriuje nustatytus išlaidų tinkamumo reikalavimus bei Bendrojo bendrosios išimties 
reglamento 53 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus.  

39. Galima prašyti mažiausia mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma pagal šį Kvietimą – 
200 000,00 (du šimtai tūkstančių eurų), didžiausia – 1 000 000,00 (vienas milijonas eurų). 

40. Didžiausia galima projekto iš mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų finansuojama dalis nuo visų 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų yra 90 proc. Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) privalo prisidėti prie 
projekto  (t. y. nuosavas įnašas turi sudaryti) ne mažiau nei 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų.  

41. Jei projekto vykdytojas atitinka nevyriausybinės organizacijos arba socialinio partnerio apibrėžimą, 
iki 50 procentų nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra. Nuosavas įnašas, dengiamas įnašu 
natūra, turi atitikti sąlygas ir būti pagrįstas vadovaujantis CPVA patvirtintos „2014–2021 m. Europos 
Ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų nuosavo įnašo 
padengimo įnašu natūra apskaičiavimo ir taikymo metodikos“, kuri skelbiama www.cpva.lt (aktuali 
redakcija: ..), nuostatomis.  

42. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie 
projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama suma.  

43. Jeigu projektui taikoma valstybės pagalba, vadovaujantis Bendrojo bendrosios išimties reglamento 
53 straipsnio 6 dalimi, valstybės pagalbos dydis negali viršyti tinkamų finansuoti išlaidų ir investicijos 
veiklos pelno skirtumo. Valstybės pagalbos dydžiui pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 
53 straipsnio 6 dalį nustatyti pareiškėjas, jei programos operatorius paraiškos vertinimo metu 
nustato, kad teikiamas finansavimas yra valstybės pagalba, turi pateikti informaciją apie planuojamą 
gauti veiklos pelną (pildomas gairių 12 priedas). Gairių pareiškėjams 12 priedas pildomas 
vadovaujantis „12 priedo „Informacija apie iš 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos 
„Kultūra“ lėšų finansuojamo projekto planuojamą gauti veiklos pelną“ pildymo instrukcija“ (gairių 13 
priedas). 

44. Jei projektui taikoma valstybės pagalba, projektui taikomas finansavimo intensyvumas bet kokiu 
atveju negali būti didesnis nei nustatytas gairių pareiškėjams 40 punkte. Jeigu nustačius didžiausią 
projektui galimą skirti valstybės pagalbos sumą, galimas projektui taikyti finansavimo intensyvumas 
yra mažesnis negu gairių pareiškėjams 40 punkte nustatytas finansavimo intensyvumas, projektui 
taikomas finansavimo intensyvumas nustatomas pagal valstybės pagalbos dydį.  

45. Jeigu pagal gairių 11 priedą apskaičiuota projektui didžiausia galima skirti valstybės pagalbos suma 
yra mažesnė nei tinkamos finansuoti projekto išlaidos, pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo 
į projekto tinkamas finansuoti išlaidas, skirto skirtumui tarp tinkamų finansuoti projekto išlaidų ir 
apskaičiuotos didžiausios galimos skirti valstybės pagalbos sumos padengti, šaltinis negali būti 
viešosios lėšos (t. y. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, savivaldybių biudžeto lėšos ir 
kiti viešųjų lėšų šaltiniai). 

46. Valstybės pagalba, kurios tinkamas finansuoti išlaidas galima nustatyti ir kuriai pagal Bendrojo 
bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį taikoma išimtis, gali būti sumuojama su: 
1 Bet kokia kita valstybės pagalba, jei tos priemonės yra susijusios su skirtingomis tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, kurias galima nustatyti; 
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, leistina pagal Bendrojo bendrosios išimties 
reglamento 53 straipsnį. 
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47. Valstybės pagalba, kuriai pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį taikoma 
išimtis, nesumuojama su jokia de minimis pagalba, susijusia su tomis pačiomis tinkamomis 
finansuoti išlaidomis, jeigu susumavus būtų viršytas didžiausias pagalbos intensyvumas ar pagalbos 
suma, leistina pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnį. 

48. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti tiesiogiai susijusios su projekto įgyvendinimu ir būtinos projekto 
tikslui ir numatytiems rezultatams pasiekti. Planuojant projekto biudžetą būtina laikytis 
ekonomiškumo, efektyvumo ir našumo principų.  

49. Projekto veiklos gali būti pradėtos įgyvendinti ir projekto išlaidos yra tinkamos finansuoti nuo 
sprendimo finansuoti projektą priėmimo dienos. Visos projekto veiklos turi būti baigtos įgyvendinti ir 
išlaidos turi būti patirtos bei apmokėtos projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpiu iki projekto 
išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos datos, nurodytos projekto įgyvendinimo sutartyje, 
išskyrus išlaidas, kurioms sąskaita buvo išrašyta paskutinį projekto išlaidų tinkamumo finansuoti 
laikotarpio mėnesį, kurios yra laikomos tinkamomis finansuoti, jei projekto išlaidas pagrindžianti 
sąskaita apmokama per 30 dienų nuo projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos.  

50. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos bei suteikus finansavimą 
teikiamos finansuoti iš kitų programų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų ar 
finansinių mechanizmų (Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Šveicarijos Konfederacijos ir kita) bei 
kitų EEE finansinio mechanizmo programų, jei dėl to projekto ar jo dalies tinkamos finansuoti išlaidos 
gali būti finansuotos kelis kartus, įskaitant de minimis pagalbą. 

51. Kartu su planuojamu projekto biudžetu būtina pateikti projekto išlaidų apskaičiavimą (pagrindimą). 
Tuo atveju, kai išlaidos bus patiriamos atliekant (viešuosius) pirkimus (išskyrus išlaidas, kurios bus 
deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai), planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos atliktais rinkos 
tyrimais. Rekomenduojama rinkos tyrimo suvestinės forma ir paaiškinimai dėl jos pildymo yra pateikti 
gairių 14 priede. 

52. Pagal šį Kvietimą tinkamų arba netinkamų finansuoti išlaidų kategorijos yra šios: 

Išlaidų 
katego-
rijos Nr. 

Išlaidų kategorijos 
pavadinimas 

Reikalavimai ir paaiškinimai 

1. 
Žemė ir nekilnojamasis 
turtas 

Netinkama finansuoti. 

2. 
Ranga (statyba, 
rekonstravimas, 
remontas ir kiti darbai) 

Pagal pirmą finansavimo kryptį (projektams, 
atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems 
nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių 
registro): 
Tinkamomis finansuoti laikomos: 

1. Kultūros paveldo pastatų/patalpų ir (ar) inžinerinių 
statinių tvarkomųjų statybos darbų ir (ar) tvarkybos 
darbų išlaidos; 

2. Tvarkomųjų statybos darbų ir (ar) tvarkybos darbų, 
atliekamų kultūros paveldo pastatuose/patalpose, 
kurių paskirtis bus pakeista į kultūros paskirties iki 
projekto įgyvendinimo pabaigos; 

3. Naujų ir esamų inžinerinių statinių,  statybos 
išlaidos, kurios yra būtinos kultūrinės veiklos 
vykdymui kultūros paveldo pastatuose/patalpose ir 
tokių išlaidų būtinumas yra pagrįstas; 

4. Viešųjų erdvių, aplinkos (sklypo) tvarkymo ir su tuo 
susijusios išlaidos, kurios būtinos ir susijusios su 
kultūrinės veiklos vykdymu atnaujintuose kultūros 
paveldo pastatuose/patalpose ir kai tokių išlaidų 
būtinumas yra pagrįstas; 

5. Statybos ir (ar) tvarkybos darbams kultūros 
paveldo pastate/patalpose atlikti būtinų inžinerinių 
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paslaugų, numatytų Lietuvos Respublikos statybos 
įstatyme ir Lietuvos Respublikos nekilnojamojo 
kultūros paveldo apsaugos įstatyme, išlaidos.  

 
Kultūros paveldo objektų taikomųjų tyrimų išlaidos negali 
viršyti dydžių, nustatytų Paveldo tvarkybos reglamento 
PTR 4.01.26:2007 „Nekilnojamojo kultūros paveldo 
tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo 
rekomendacijos“ 2 priede. 
 

Pagal antrą finansavimo kryptį (projektams, kultūriniams 

tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros 

vertybių registrą): 

Tinkamomis finansuoti laikomos: 

1. Naujų ir esamų pastatų, skirtų kultūrinės veiklos 

vykdymui, statybos išlaidos; 

2. Naujų ir esamų inžinerinių statinių, skirtų kultūrinės 

veiklos vykdymui ar skirtų pastatų tinkamam 

kultūrinės veiklos užtikrinimui, statybos išlaidos; 

3. Viešųjų erdvių, aplinkos (sklypų), skirtų kultūrinės 
veiklos vykdymui, tvarkymo ir su tuo susijusios 
išlaidos; 

4. Numatytiems statybos darbams atlikti būtinos 
inžinerinių paslaugų, numatytų Lietuvos 
Respublikos statybos įstatyme, išlaidos. 

 

Abiem kryptims išlaidos infrastruktūrai (2 ir 3 biudžeto 

kategorijos) negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų. 

 
Projektavimo ir techninės priežiūros paslaugų išlaidos turi 
būti numatytos „Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos“ 
išlaidų kategorijoje. 
 

3. Ilgalaikis turtas 

Projekto įgyvendinimui ir tikslų bei rodiklių pasiekimui bei 
projekto administravimui ir viešinimui būtinos naujos arba 
naudotos įrangos arba įrenginių (toliau kartu – įranga), 
projekto įgyvendinimo laikotarpiui tenkančios projekto 
naudojamos įrangos nusidėvėjimo išlaidos, su sąlyga, kad 
įranga yra nudėvima pagal projekto vykdytojui ar partneriui 
ir apskritai panašiai įrangai taikomus bendrai priimtus 
apskaitos principus.  
 
Jei įranga yra neatskiriama ir būtina projekto įgyvendinimo 
rezultatų dalis, visa ši įrangos įsigijimo kaina gali būti 
pripažįstama kaip tinkamos finansuoti išlaidos (netaikoma 
projekto administravimui ir viešinimui); tokiu atveju turi būti 
užtikrinta, kad projekto vykdytojas projekto įgyvendinimo 
metu ir bent 5 metus po projekto pabaigos išlaikys įrangos 
nuosavybę ir naudos įrangą projekto tikslams, užtikrins 
įrangos draudimą bei tinkamą įrangos priežiūrą projekto 
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įgyvendinimo metu ir bent 5 metus po projekto pabaigos, 
jei projekto įgyvendinimo sutartyje nebus nustatyta kitaip. 
Jei įrangą įsigyja partneris, projekto vykdytojas privalo 
užtikrinti, kad paminėtų nuostatų laikysis ir partneris.  
Įranga laikomas kilnojamasis materialusis turtas, 
naudojamas tiesiogiai projekto veiklai vykdyti, kurio 
įsigijimo vertė yra 1000 eurų ir daugiau (nepriklausomai 
nuo vertės, nuo kurios projekto vykdytojas ar partneris 
priskiria įsigytą turtą ilgalaikio turto kategorijai pagal savo 
apskaitos politiką), toks kaip kilnojami ar stacionarūs 
daiktai, darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra 
ar prietaisų komplektas, kai tenkinamos sąlygos: naudojant 
pagal paskirtį turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis 
nei 1 metai, naudojamas turtas išlaiko savo pradinę formą 
ir išvaizdą; turtą sugadinus, jo dalis pametus ar joms 
susidėvėjus, turtą tikslingiau taisyti, nei keisti nauju; turtas 
nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti funkcijas) net 
ir sujungtas į kitą sudėtingesnį vienetą.  
 
Tuo atveju, jei gali būti ar yra naudojama kitais nei projekto 
tikslais, įrangos nusidėvėjimo arba įsigijimo išlaidos (jei 
taikoma) projekto lėšomis finansuojamos taikant pro-rata 
principą (atsižvelgiant į įrangos naudojimo projekto ir kitais 
tikslais proporciją). 
 
Išlaidos infrastruktūrai (2 ir 3 biudžeto kategorijos) negali 

viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

 

4. 
Prekės (trumpalaikis 
turtas) ir paslaugos 

Projekto įgyvendinimui ir tikslų bei rodiklių pasiekimui bei 
projekto administravimui ir projekto viešinimui būtinų 
prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos. 
 
Tuo atveju, jei gali būti ar yra naudojamos kitais nei 
projekto tikslais, prekių įsigijimo išlaidos projekto lėšomis 
finansuojamos taikant pro-rata principą (atsižvelgiant į 
įrprekių naudojimo projekto ir kitais tikslais proporciją). 
 

5. 
Komandiruotės ir 
kelionės 

Projekto veiklas vykdančių ir administruojančių bei 
viešinimo veiklas vykdančių darbuotojų bei projekto veiklų 
dalyvių, kelionių ir komandiruočių išlaidos, įskaitant 
dienpinigius. 
 
Visiems projektų vykdytojams ir (ar) partneriams iš 
Lietuvos, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso, taikomos 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 
d. nutarimo Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų tarnybinių 
komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ nuostatos (išskyrus 
kai išlaidos deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai).  
 
Komandiruočių ir kelionių į užsienio valstybę (kai jų trukmė 
ilgesnė nei 1 diena) išlaidos (išskyrus kelionės į užsienio 
valstybę ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis 
išlaidas) bus deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai, 
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taikant aktualias Europos Komisijos dienpinigių („per 
diems“, kurie apima kelionių draudimo, apgyvendinimo, 
maitinimo, vietinių kelionių ir kitas būtinas kelionės išlaidas 
užsienio valstybėse) normas (fiksuotuosius įkainius), 
skelbiamas Europos Komisijos interneto svetainėje 
(aktuali redakcija 
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-
2017-03-17_en.pdf ). 
 
Komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos 
teritorijoje patiriamos transporto išlaidos (kuro ar 
susisiekimo viešuoju transportu) bus deklaruojamos ir 
apmokamos supaprastintai, taikant 2015 m. birželio 22 d. 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo 
transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo 
ataskaitoje Nr. FĮ-005 569, skelbiamoje interneto 
svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ 
skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų 
apmokėjimo tyrimai“), nustatytus 1 km fiksuotuosius 
įkainius (0,07 Eur / km be PVM arba 0,08 Eur / km su 
PVM). 

6.  Darbo užmokestis 

Darbo užmokestis už personalo, pasamdyto ar priskirto 
išskirtinai projekto veikloms vykdyti ir administruoti 
projektą bei vykdyti projekto viešinimo veiklas, faktiškai 
projekte dirbtą laiką: darbo užmokestis, socialinio 
draudimo mokesčiai, taip pat kitos pagal teisės aktus 
numatytos su darbo užmokesčiu susijusios išlaidos, jeigu 
jos atitinka įprastą projekto vykdyto ir partnerio darbo 
užmokesčio politiką. Tinkamomis finansuoti darbo 
užmokesčio išlaidomis laikoma tik ta išlaidų dalis, kuri yra 
tiesiogiai susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota 
ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą projekte. 
 
Valstybinių institucijų darbuotojų darbo užmokesčio 
atitinkamos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti tokia 
apimtimi, kiek jos yra susijusios su veikla, kurios atitinkama 
valdžios institucija nevykdytų, jeigu toks projektas nebūtų 
vykdomas. 
 
Darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos 
specializacijos ir kvalifikacijos darbuotojams taikomų 
rinkos dydžių, išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus. 
Biudžetinių įstaigų darbuotojų, pedagogų, švietimo įstaigų 
darbuotojų darbo užmokestis turi būti apskaičiuotas 
vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, 
reglamentuojančiais tokių darbuotojų darbo užmokesčio 
apskaičiavimą. Planuojant darbo užmokestį gali būti 
remiamasi Lietuvos statistikos departamento skelbiamais 
duomenimis, panašių projektų duomenimis,  (ar) 
pareiškėjo ir (ar) partnerio pateiktais istoriniais asmens 
darbo užmokesčio duomenimis arba duomenimis apie 
įprastai įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) taikomą darbo 
užmokestį už tas pačias funkcijas ir (ar) pareigas  
(pavyzdžiui, pažymomis dėl konkretaus darbuotojo 6 

https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf
https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/perdiems-2017-03-17_en.pdf
http://www.esinvesticijos.lt/
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mėnesių darbo užmokesčio vidurkio, pažymomis dėl 
atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) 
darbuotojų bendro darbo užmokesčių vidurkio, projekto 
vykdytojo viešai skelbiama informacija apie vidutinį darbo 
užmokestį įmonėje (įstaigoje, organizacijoje) ar pan.).  
Paraiškoje pateikiama informacija apie kiekvienai 
pareigybei (funkcijoms) ar jų grupei planuojamą darbo 
valandų (dienų, mėnesių) įgyvendinant projektą skaičių ir 
planuojamą darbo valandos (dienos, mėnesio) vidutinį 
įkainį ir paaiškinant, kokiu pagrindu ir (ar) kokia metodika 
vadovaujantis apskaičiuotas planuojamas vidutinis darbo 
valandos (dienos, mėnesio) įkainis bei pridedami (kai 
reikalinga) tai įrodantys dokumentai. 
 
Projektą vykdančio ir administruojančio personalo 
atostogų ir papildomų poilsio dienų darbo užmokesčio 
išlaidos bus deklaruojamos ir apmokamos supaprastintai 
taikant 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų 
išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. 
FN-005 1727, skelbiamoje interneto svetainėje 
www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus 
„Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo 
tyrimai“), nustatytus kasmetinių atostogų ir papildomų 
poilsio dienų išmokų koeficientus (fiksuotąsias normas). 
 

7. Netiesioginės išlaidos 

Tinkamos finansuoti projekto netiesioginės išlaidos yra 
tokios išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto 
veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos projekto 
įgyvendinimui ir galima nustatyti jų ryšį su tiesioginėmis 
projekto išlaidomis. Į netiesiogines išlaidas negali būti 
įtrauktos jokios tiesioginės tinkamos finansuoti išlaidos. 
Netiesioginių išlaidų nustatymo metodas turi būti 
pasirinktas (ir, kai reikalinga – pagrįstas) paraiškos 
rengimo metu.  
 
Metodai, kuriuos naudojant galima nustatyti projekto 
netiesiogines išlaidas, yra numatyti MAFT 276 punkte: : 
remiantis faktinėmis netiesioginėmis išlaidomis (MAFT 
276.1 ir 276.2. papunkčiai) arba taikant fiksuotojo dydžio 
normą (MAFT 276.3.1., 276.3.2. ir 276.3.3 papunkčiai).. 
 
Jei projekto netiesioginių išlaidų nustatymui pasirenkamas 
MAFT 276.3.1. papunktyje numatytas metodas, projekto 
netiesioginės išlaidos turi būti pagrįstos vadovaujantis 
CPVA patvirtintos „Netiesioginių išlaidų fiksuotojo dydžio 
normos nustatymo ir taikymo metodikos“, kuri skelbiama 
www.cpva.lt (aktuali redakcija: metodika), nuostatomis 

8. Projekto viešinimas 
Išlaidos, būtinos privalomiems informavimo apie projektą 
veiksmams atlikti, kaip tai numatyta MAFT 260-264 p. 

9. 
Projekto 
administravimas 

Išlaidos, būtinos projekto administravimui, pvz. projekto 
vykdytojo ir (arba) jo partnerių darbuotojų darbo 
užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant 
projektą, su projekto administravimo reikmėmis susijusių 

http://www.cpva.lt/
https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act719?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2
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prekių įsigijimo išlaidos,  projekto administravimo paslaugų 
išlaidos, partnerių iš valstybių donorių išlaidų patikrinimo 
(audito) išlaidos (kai taikoma), kitos su projekto 
administravimu susijusios išlaidos. 
 
Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 proc. 
tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 
 

 

53. Pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurio pareiškėjas (projekto vykdytojas) ir (ar) partneris pagal 
teisės aktus neturės ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą ir susigrąžinti, yra tinkamas 
finansuoti iš mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų. 

54. Visais atvejais netinkamos finansuoti išlaidos yra apibrėžtos MAFT XIX skyriaus trečiajame 
skirsnyje. 

55. Projekto išlaidos projekto vykdytojui pateikus mokėjimo prašymą galės būti apmokamos taikant 
išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso ir (ar) sąskaitų apmokėjimo būdą. Išlaidų 
apmokėjimo tvarka ir išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) bus nustatyti projekto įgyvendinimo sutartyje. 

56. Viso projekto įgyvendinimo metu, avansu galės būti išmokėta ne daugiau kaip 30 procentų projektui 
skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos (jei avanso išmokėjimas bus numatytas 
projekto įgyvendinimo sutartyje), kuri vėliau bus įskaitoma pripažinus tinkamomis finansuoti 
deklaruotas išlaidas pagal MAFT 300 punkto nuostatas. Kartu su avanso mokėjimo prašymu (jei bus 
teikiamas), turės būti pateiktas avanso draudimo dokumentas (kai taikoma pagal MAFT 289.2. 
papunkčio nuostatas). Jei projektui bus išmokamas avansas, projekto vykdytojas privalės kredito 
įstaigoje privalo turėti atskirą sąskaitą projektui skiriamoms finansavimo lėšoms tvarkyti. 

57. Projekto partneris (-iai) iš valstybės donorės ir (ar) projekto dalyvis (-iai) iš valstybės donorės už 
projekto įgyvendinimo metu patirtas išlaidas galės atsiskaityti MAFT 292-294 punktuose nustatyta 
tvarka bei vadovaujantis Procesų darbo grupės parengta atmintine, skelbiama www.cpva.lt (aktuali 
atmintinės redakcija ir formos: https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-
2021-m./dokumentai/682/act690?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2). 

58. Projekto partneris (-iai) ne iš Lietuvos ar valstybių donorių, už projekto įgyvendinimo metu patirtas 
išlaidas turės atsiskaityti MAFT 296 punkte nustatyta tvarka, pateikiant nepriklausomo auditoriaus 
pasirašytą išvadą dėl išlaidų tinkamumo finansuoti (pagal Procesų darbo grupės parengtą formą). 

 

VI. PARAIŠKŲ RENGIMAS, PRIĖMIMAS, PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA 

 

59. Atviras kvietimas teikti paraiškas „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ skelbiamas interneto 

svetainėje www.eeagrants.lt ir www.cpva.lt.  

60. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos šio atviro kvietimo projektams bus skiriamos dviejų 

etapų konkurso būdu: 

1 1 etapas. Kvietimas teikti projektų koncepcijas. 

2 2 etapas. Kvietimas atrinktų geriausių koncepcijų teikėjams pateikti pilną projekto paraiškos 

paketą. 

61. Pirmame etape vertinimui pateikiamo tik projekto koncepcija: 

1 Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turi užpildyti 

Procesų darbo grupės parengtą nustatytos formos koncepcijos paraišką (gairių 1 priedas), kurią 

kartu su priedais ją turi pateikti per DMS iki kvietime teikti paraiškas nurodytos datos.   

2 Kitais nei per DMS būdais ir priemonėmis pateikta koncepcija nebus priimta ir bus grąžinama 

pareiškėjui. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali 

pateikti koncepcijos ar jos priedo (-ų) paskutinę koncepcijos pateikimo termino dieną, CPVA 

koncepcijų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę koncepcijas 

http://www.cpva.lt/
https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act690?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2
https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act690?sqid=994b3627fada2d63b94793688db3b709c08413e2
http://www.eeagrants.lt/
http://www.cpva.lt/
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ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra 

įdiegtos arba neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. 

3 Pareiškėjas kvietime nurodytais CPVA telefonais, raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu gali pateikti 

klausimų dėl finansavimo skyrimo sąlygų, taip pat su koncepcijos pildymu bei kitų su 

finansavimo skyrimu susijusių klausimų. 

4 Projektų koncepcijos pildomos lietuvių kalba.  

5 Koncepcijoje turi būti nurodyta tik viena kryptis pagal kurią teikiama projekto koncepcija. 

62. Pateiktas projektų koncepcijas vertins CPVA, remdamasi šiais kriterijais (vertinimo metodika 

pateikta gairių 5 priede):  

1 Bendra siūlomos koncepcijos kokybė ir jos indėlis siekiant Programos tikslų; 

2 Pasirengimo ir tvarumo užtikrinimo lygis; 

3 Kultūrinė ir / ar meninė, ir / ar kūrybinė projekto vertė; 

4 Kultūrinio verslumo elementas; 

5 Vietinio socialinio ir / ar istorinio, ir / ar kultūrinio konteksto atspindėjimas. 

63. Maksimalus projekto koncepcijai skiriamas įvertinimas yra 100 balų. Į antrą etapą pereina ir teikti 

pilnas paraiškas bus kviečiamos 10 aukščiausiais balais įvertintų koncepcijų, kurių surinktų balų 

suma negali būti mažiau nei 60 balų. Jei žemiau nei 10 vieta esančių koncepcijų balų suma sutampa 

su dešimtoje vietoje esančios koncepcijos balų suma, paraiškas pateikti kviečiamos visos vienodą 

balų skaičių surinkusios koncepcijos. Jei atrinktų koncepcijų bendras biudžetas yra mažesnis nei 

priemonei skirtos lėšos, koncepcijos kviečiamos teikti paraiškas tol, kol užpildomas turimas 

priemonės biudžetas.  

64. Antrame etape atrinktų koncepcijų pareiškėjai bus kviečiami pateikti pilną projekto paraiškos 

paketą. 

1 Siekdamas gauti finansavimą pareiškėjas per DMS tiesioginiu būdu (online) turi užpildyti 

Procesų darbo grupės parengtą nustatytos formos paraišką (tipinė paraiškos forma pateikta 

gairių 2 priede), kurią kartu su priedais turi pateikti per DMS iki kvietime teikti paraiškas nurodyto 

termino.   

2 Kitais nei per DMS būdais ir priemonėmis pateikta paraiška nebus priimta ir bus grąžinama 

pareiškėjui. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali 

pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, CPVA paraiškų 

pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus 

pateikti kitu būdu bei apie tai informuoja pareiškėjus per DMS arba raštu, jei nėra įdiegtos arba 

neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės. 

3 Pareiškėjas kvietime nurodytais CPVA telefonais, raštu, elektroniniu paštu ir žodžiu gali pateikti 

klausimų dėl finansavimo skyrimo sąlygų, taip pat su paraiškos pildymu bei kitų su finansavimo 

skyrimu susijusių klausimų. 

65. Kartu su paraišką pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus: 

1 Klausimyną dėl valstybės pagalbos buvimo arba nebuvimo (gairių 8 priedas); 

2 Dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą (tuo atveju, kai išlaidos bus 

patiriamos atliekant (viešuosius) pirkimus (išskyrus išlaidas, kurios bus deklaruojamos ir 

apmokamos supaprastintai), planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos atliktais rinkos tyrimais);  

3 Šių gairių 17 punkte nurodyto turinio partnerystės sutarties projekto kopiją (jei partnerystės 

sutartis iki paraiškos pateikimo yra pasirašyta – pasirašytos sutarties kopiją) ar ketinimų sudaryti 

tokią sutartį protokolą; 

4 Įsipareigojimą prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis įrodančius dokumentus, 

nurodant nuosavo indėlio dydį, procentą bei lėšų šaltinį (pvz. savivaldybės tarybos sprendimo 

kopija, paskolos sutarties kopija, privataus investuotojo lėšas pagrindžiantys dokumentai, 

įstaigos (organizacijos), prisidedančios nuosavu įnašu, vadovo pasirašytas įsipareigojimas ar 

kt.); 

5 Projekto netiesioginių išlaidų nustatymo pagrindimą; 



17 
 

6 Sutarties, kuria numatytas įsipareigojimas suteikti vietos bendruomenei galimybę naudotis 

nekilnojamojo turto paslaugomis per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bent penkerius 

metus po jo, kopija; 

7 Jei numatoma dalį nuosavo įnašo dengti įnašu natūra – dokumentus ir/ar informaciją, kuri įrodo, 

kad pareiškėjas ir/ar partneris (-iai) atitinka NVO arba socialinio partnerio sąvoką, kaip ji yra 

apibrėžta Reglamento 1.6 (n) ir (y) punktuose. 

66. Pagal pirmą finansavimo kryptį (projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems 

nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro) Pareiškėjas taip pat turi pateikti: 

1 Pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo 

ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma). 

2 Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, Pareiškėjui (partneriui) 

priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija 

ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra 

išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta 

ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos 

ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. 

3 Jei statinys, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, turi bendraturčių, turi būti pateikta 

statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija. 

4 Tvarkybos darbų projekto, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos 

darbų projektų rengimo taisyklės“ nustatyta tvarka, arba statinio projekto, kurio sudėtinė dalis 

yra tvarkybos darbų projektas, parengto ir patvirtinto PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo 

tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“ bei Statybos techninio reglamento STR 

1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka,  kopiją.  Teikiama 

visos sudėties statinio projekto elektroninė versija (PDF formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima 

peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga). 

5 Leidimo atlikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, išduoto 

vadovaujantis Paveldo tvarkybos reglamento PTR 3.04.01:2014 „Leidimų atlikti tvarkybos 

darbus išdavimo taisyklės“, nustatyta tvarka, kopiją. 

6 Statybą leidžiančio dokumento, išduoto vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 

1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. 

Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį 

dokumentą padarinių šalinimas“, nustatyta tvarka ir atvejais, jeigu kultūros paveldo objekte 

numatoma atlikti  tvarkomuosius statybos darbus, kopiją. Privaloma pateikti, jeigu leidimas atlikti 

tvarkomuosius statybos darbus yra privalomas. 

7 Jeigu dokumentai, nurodyti 66.1. – 66.6. punktuose, parengti / išduoti pagal ankstesnes 

nurodytų teisės aktų redakcijas, laikoma, kad tokie dokumentai yra tinkami, jeigu jie bus 

galiojantys projekto įgyvendinimo metu.  

67. Pagal antrą finansavimo kryptį (projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, 

neįtrauktas į kultūros vertybių registrą) Pareiškėjas taip pat turi pateikti: 

1 Pareiškėjo teisės į žemės sklypą ir (ar) statinį nuosavybės arba kitą nekilnojamojo turto valdymo 

ar naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas (jei taikoma). 

2 Jei statinys ar sklypas, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, pareiškėjui (partneriui) 

priklauso ne nuosavybės teise, turi būti pateikta šio turto valdymo / naudojimo sutarties kopija 

ir (ar) turto valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei toks sutikimas nėra 

išreikštas turto perdavimo valdyti / naudotis sutartyje). Turto valdymo sutartis turi būti sudaryta 

ne trumpesniam kaip 5 metų laikotarpiui skaičiuojant nuo projekto veiklų finansavimo pabaigos 

ir įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. 

3 Jei statinys, kuriame numatoma atlikti statybos darbus, turi bendraturčių, turi būti pateikta 

statinio bendraturčių sutikimo vykdyti statybos darbus kopija. 
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4 Jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra 

parengtas ir patvirtintas, teikiama patvirtintos statinio projektavimo užduoties kopija. Jei statinio 

projekto rengti neprivaloma, vietoj statinio projektavimo užduoties pateikiamos planuojamų 

atlikti statybos darbų pagrindinės techninės specifikacijos. 

5 Jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektą rengti privaloma, tačiau jis dar nėra 

parengtas ir patvirtintas, teikiami statybos darbų projektavimui reikalingi dokumentai: 

67.5.1. Specialieji saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai, kurie taikomi 

projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje 

ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje (jei taikoma); 

67.5.2. Specialieji architektūros reikalavimai; 

67.5.3. Prisijungimo prie inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų sąlygos.  

6 jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas dar nėra parengtas ir patvirtintas ar 

statinio projekto rengti neprivaloma,  teikiami numatomų sutvarkyti patalpų brėžiniai iš 

inventorinės bylos ar/ir orientaciniai numatomos sutvarkyti aplinkos planai/brėžiniai/schemos 

bei  preliminarūs darbų kiekių žiniaraščiai, kuriuose nurodytos orientacinės planuojamų atlikti 

darbų kainos, arba dokumentai, kuriuose nustatyti orientaciniai statybos darbų kiekiai ir jų 

kainos. 

7 jei projekte numatomi statybos darbai ir statinio projektas yra parengtas, statinio projekto, 

parengto ir patvirtinto STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta 

tvarka, kopiją. Teikiama visos sudėties statinio techninio projekto elektroninė versija (PDF 

formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine 

įranga). 

8 jei yra parengtas statinio projektas bei yra gautas statybą leidžiantis dokumentas, išduotas 

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos 

užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal 

neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, nustatyta tvarka, kartu 

pateikiama statybą leidžiančio dokumento kopija.  

9 jeigu dokumentai, nurodyti 67.1 – 67.2 punktuose, parengti / išduoti pagal ankstesnes nurodytų 

teisės aktų redakcijas, laikoma, kad tokie dokumentai yra tinkami, jeigu jie bus galiojantys 

projekto įgyvendinimo metu. 

68. Jei programos operatorius projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato, kad teikiamas 

finansavimas yra valstybės pagalba, pareiškėjas per programos operatoriaus nurodytą terminą, 

kuris negali būti trumpesnis kaip 3  darbo dienos, programos operatoriui turi pateikti: 

1 Informaciją apie pareiškėjo (partnerio) numatomą gauti ar gautą valstybės pagalbą (išskyrus de 

minimis pagalbą), užpildytą pagal formą, nustatytą gairių 9 priede. Programos operatorius 

informaciją apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą taip pat patikrina Suteiktos 

valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre, kurio nuostatai patvirtinti 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos 

valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“; 

2 Užpildytą gairių 12 priedą „Informacija apie iš 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo 

programos „Kultūra“ lėšų finansuojamo projekto planuojamą gauti veiklos pelną“ ir jo elektroninę 

versiją; 

3 Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos 

Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio 

verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų 

duomenis (šis reikalavimas netaikomas biudžetinėms įstaigoms); 

4 Iki paraiškos pateikimo paskutinių metų Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

patvirtintos Pareiškėjo (partnerio) metinės finansinės atskaitomybės dokumentų kopijas ir 

paskutinio ketvirčio iki paraiškos pateikimo pareiškėjo (partnerio) tarpinės finansinės 
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atskaitomybės dokumentus, pasirašytus įmonės/įstaigos direktoriaus ir patvirtintus 

įmonės/įstaigos antspaudu, jei įmonė/įstaiga privalo turėti antspaudą (šis reikalavimas 

netaikomas pareiškėjui (partneriui), kuris šiuos dokumentus yra pateikęs Juridinių asmenų 

registrui, ir pareiškėjui (partneriui), kuris yra biudžetinė įstaiga); 

5 Kitą programos operatoriaus nurodytą informaciją, kuri yra reikalinga įvertinti, ar teikiamas 

finansavimas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio reikalavimus 

69. Paraiškų vertinimą vadovaudamasis MAFT XVI skyriaus nuostatomis organizuos CPVA. Vertinimas 

atliekamas vertintojams pildant gairių 3, 4 ir 6 prieduose pateiktas vertinimo lenteles. 

70. Paraiškos vertinimo metu CPVA gali paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) 

dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per CPVA nustatytą 

terminą. Susirašinėjimas tarp CPVA ir pareiškėjo vertinimo metu vyksta per DMS. 

71. Naudos ir kokybės vertinimą atliks mažiausia du nepriklausomi ekspertai. Paraiškos bus vertinamos 

balais, vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, kurie projektų vertinimo metu negali 

būti keičiami. Maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų yra nurodytas gairių 6 

priede. Didžiausia projektui pagal visus projekto naudos ir kokybės vertinimo kriterijus galima skirti 

balų suma yra 100 balų. Privaloma surinkti mažiausia balų suma šio kvietimo projektams yra 60 

balų. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, tuomet projektai išdėstomi pagal paraiškos 

gavimo DMS laiką (pirmiau įrašoma anksčiau pateikta paraiška). Jeigu dviejų vertintojų projektui 

suteikti vertinimo balai skiriasi daugiau kaip 30 procentų, kuris skaičiuojamas dviejų vertintojų balų 

skirtumą lyginant su mažesniu skirtu balu, tuomet CPVA paskirs trečią nepriklausomą vertintoją. 

Tokiu atveju projektui suteikiamas balas yra artimiausius balus suteikusių balų vidurkis.  

72. Papildomi balai skiriami tiems projektams, kurie: 

1 Įgyvendinami palaikant dvišalę partnerystę su valstybių donorių subjektais. 

2 Numato didesnį nei 10 proc. nuosavą įnašą (papildomi balai suteikiami tik už nuosavo indėlio, 

didesnio nei 10 proc., įnešamo piniginėmis lėšomis, dalį, papildomi balai nesuteikiami už 

didesnio nei 10 proc. nuosavo įnašo, padengiamo įnašu natūra, piniginės išraiškos dalį).  

73. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos 

paraiškų pateikimo paskutinės dienos, o dviejų etapų konkurso atveju, vertinimas gali trukti 5 

mėnesius.  

74. Vertinimo terminas gali būti pratęstas CPVA sprendimu, jei: 

1 Buvo gautas ženkliai didesnis nei įprasta paraiškų skaičius (taikoma kai paraiškos atrenkamos 

konkurso būdu). Vieno etapo konkurso atveju, ženkliai didesnis nei įprasta paraiškų skaičius 

yra daugiau nei 100 paraiškų. Dviejų etapų konkurso atveju, ženkliai didesnis nei įprasta 

paraiškų skaičius yra daugiau nei 150 koncepcijų. 

2 Jei atliekant paraiškų vertinimą dėl tam tikrų vertinimo nuostatų išaiškinimo buvo kreiptasi į FMV, 

PP, KI ar kitas susijusias institucijas. Tokiu atveju vertinimo terminas pratęsiamas tam laiko 

periodui, kuris praėjo nuo kreipimosi dienos iki atsakymo gavimo dienos.  

75. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima CPVA projektams, kuriems pritarė projektų atrankos 

komitetas ir kurie atitinka projektų naudos ir kokybės, projektų tinkamumo finansuoti ir 

administracinės atitikties vertinimo reikalavimus. 

76. Paraiška atmetame, jei:  

1 Tas pats pareiškėjas pateikė daugiau nei vieną paraišką; 

2 Tinkamumo finansuoti vertinimo etape nustatoma, kad paraiška neatitinka bent vieno bendrojo 

ar specialaus projektų atitikties kriterijaus (tinkamumo), nurodyto gairių 4 priede; kiti kriterijai 

nebevertinami, o paraiška atmetama; 

3 Vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas neatitinka bent vieno administracinės atitikties 

kriterijaus, nurodyto 3 priede; kiti kriterijai nebevertinami, o paraiška atmetama; 

4 Vertinimo metu nustatoma, kad pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba 

pareiškėjas ar su paraiška (planuojamu įgyvendinti projektu) susiję asmenys siekia gauti 
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informaciją, kurią CPVA laiko konfidencialia, arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams 

ar vertintojams; 

5 Jei projektui naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiama mažiau kaip 60 balų. 

77. Sprendimą suteikti valstybės pagalbą priima Lietuvos Respublikos kultūros ministerija per 5 darbo 

dienas, gavusi iš programos operatoriaus sprendimą skirti projektui finansavimą, kuris pagal 

programos operatoriaus atliktą vertinimą yra valstybės pagalbos pagal Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą teikimas. 

78. Kultūros ministerija informuoja programos operatorių apie priimtą sprendimą suteikti valstybės 

pagalbą per 5 darbo dienas po sprendimo priėmimo dienos. 

79. Informaciją apie suteiktą valstybės pagalbą Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de 

minimis) pagalbos registrui teikia programos operatorius, vadovaudamasis Suteiktos valstybės 

pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos 

ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka. 

80. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta finansuoti iš mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų, 

CPVA sudarys dvišalę projekto įgyvendinimo sutartį. Projekto įgyvendinimo sutartį sudaro 

bendrosios sąlygos ir specialiosios sąlygos, kurios yra pateiktos šių gairių 15 ir 16 prieduose. 

81. Jei pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį arba jos nepasirašo per CPVA nustatytą terminą 

arba per nustatytą terminą neįvykdo iki projekto sutarties sudarymo numatytų įvykdyti sąlygų 

(neįvykdo išlygos ar nepateikia informacijos ir dokumentų, kuriais įrodomas išlygos įvykdymas), 

sprendimas dėl projekto finansavimo laikomas negaliojančiu. 

82. Projekto įgyvendinimo sutartis sudaroma, keičiama ir nutraukiama vadovaujantis  MAFT XVII 

skyriaus nuostatomis. 

83. Projekte turi būti numatyti su projekto tęstinumu susiję stebėsenos rodikliai, kurie turi būti įtraukti į 

paraiškos 5 dalį ir kurių reikšmės turės būti užtikrintos arba pasiektos projekto tęstinumo laikotarpiu, 

t. y. 5 metus po projekto pabaigos. Projekto tęstinumo rodiklius paraiškoje turi numatyti pats 

pareiškėjas, atsižvelgdamas į projekto tikslą, veiklas ir siektinus rezultatus (pvz.: auditorijos 

įtraukimo, vietos identiteto vystymo, kultūrinės edukacijos, kultūrinio verslumo, visuomenės 

gerovės). Projekto vertinimo metu, suderinus su pareiškėju, tęstinumo rodikliai gali būti koreguojami. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

84. Atsakomybė už projekto įgyvendinimą pagal projekto sutartį tenka projekto vykdytojui. 

85. Pareiškėjas CPVA sprendimus gali apskųsti MAFT 429 p. nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 

dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus CPVA veiksmus 

ar neveikimą. 

86. Projektų vykdytojai ir partneriai privalo užtikrinti visų su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų 

saugojimą ir prieinamumą MAFT ir projekto įgyvendinimo sutartyje nustatyta tvarka. 

87. Gairių priedai: 

1 Priedas. Tipinė projekto koncepcijos forma (pildoma per DVS online);  

2 Priedas. Tipinė projekto paraiškos forma (pildoma per DVS online); 

3 Priedas. Administracinės atitikties kriterijai ir jų vertinimo metodika (Projektas); 

4 Priedas. Tinkamumo finansuoti vertinimo metodika (Projektas); 

5 Priedas. Koncepcijos vertinimo metodika; 

6 Priedas. Naudos ir kokybės vertinimo metodika; 

7 Priedas. Stebėsenos rodiklių skaičiavimo metodika; 

8 Priedas. Klausimynas dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo; 

9 Priedas. Informacija apie pareiškėjo (partnerio) numatomą gauti ar gautą valstybės pagalbą 

(išskyrus de minimis); 

10 Priedas. Patikros lapas dėl valstybės pagalbos buvimo ar nebuvimo; 
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11 Priedas. Projekto atitikties valstybės pagalbos taisyklėms pagal Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą patikros lapas; 

12 Priedas. Informacija apie iš 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos „kultūra“ 

lėšų finansuojamo projekto planuojamą gauti veiklos pelną; 

13 Priedas. 12 Priedo „Informacija apie iš 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programos 

„Kultūra“ lėšų finansuojamo projekto planuojamą gauti veiklos pelną“ pildymo instrukcija; 

14 Priedas. Projekto pirkimui reikalingos kainos apskaičiavimas. rinkos tyrimo suvestinė; 

15 Priedas. Projekto įgyvendinimo sutarties bendrosios sąlygos; 

16 Priedas. Projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų projektas. 

___________________________________ 



 
 

[Projekto kodas] 

 

Suformavimo data: [data]  

Suformavo: [naudotojo vardas pavardė] 

1 iš 8 

 

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

1 priedas 

KONCEPCIJA 

FINANSUOTI IŠ 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR  

NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ 
 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 

1.1. Projekto pavadinimas: [pavadinimas] 

1.2. Projekto kodas [kodas] 

1.3. Programa: [trumpinys ir pavadinimas] 

1.4. Priemonės kodas: [priemonės kodas] 

1.5. Priemones pavadinimas: [priemonės pavadinimas] 

1.6. Kvietimo numeris: [kvietimo kodas]   

1.7. Kvietimo sritis, į kurią pretenduoja pareiškėjas: [pasirinktas tekstas]   

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 
 

2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių 

Pareiškėjas yra juridinis asmuo  Eilutę rodyti pagal parinkimą 

Pareiškėjas yra fizinis asmuo  Eilutę rodyti pagal parinkimą 

2.2. Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data, YYYY-MM-DD] 

2.3. PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas]  

2.4. Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas] rodoma pagal pasirinkimą 

2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių 

tekstas 

2.6. Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

2.7. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.8. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Pareiškėjo vadovo duomenys  

2.9. Vardas ir pavardė: [vardas pavardė] 100 simbolių tekstas 
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Suformavimo data: [data]  

Suformavo: [naudotojo vardas pavardė] 
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2.10. Pareigos: [pareigos] 100 simbolių tekstas 

2.11. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.12. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Kontaktinio asmens duomenys  

2.13. Vardas ir pavardė: [vardas pavarde] 100 simbolių tekstas 

2.14. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.15. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Konsultantas (konsultacinė įmonė), rengęs koncepciją  

2.16. Konsultantas yra  juridinis asmuo / fizinis asmuo / netaikoma Rodyti pagal parinkimą 

2.17. Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas 

2.18. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.19. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

 

Partnerio Nr. 1 informacija: Kartojama, kiek partnerių 

Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas 

Partneris yra juridinis asmuo 

Partneris yra fizinis asmuo 

Valstybė: [valstybė] 

Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data, formatas YYYY-MM-DD] 

PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas] 

Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas] 

PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių 

tekstas 

Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

  

Partnerio pasirinkimo argumentai: 

 

2 000 simbolių tekstas 

3. PROJEKTO PARTNERIAI 
 

3.1. Ar projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)?: Taip / Ne  Rodoma pagal parinkimą 



 
 

[Projekto kodas] 

 

Suformavimo data: [data]  
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4. PROJEKTO APRAŠYMAS 

4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas: 

 

10 000 simbolių tekstas 

 

 

4.2. Projekto atitikimas nustatytiems prioritetams: 

 

5 000 simbolių tekstas 

 

4.3. Projekto veiklos ir laukiami rezultatai: 

 

10 000 simbolių tekstas 

 

 

 

4.4.  Projekto įgyvendinimo trukmė (mėn.):  
[trukmė] 

 

5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS 
 

5.1. Projekto stebėsenos rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Reikšmė Siektinos reikšmės pagrindimas 

   2000 simbolių tekstas 
 

5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai: 

 

10 000 simbolių tekstas 
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11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Eil. Nr. Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, EUR Proc. 

1 Prašomos lėšos   

2  Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos   

2.1 Viešosios lėšos   

2.1.1 Valstybės biudžeto lėšos   

2.1.2 Savivaldybės biudžeto lėšos   

2.1.3 Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)   

2.2 Privačios lėšos   

2.2.1 Nuosavos lėšos   

2.2.2 Kiti lėšų šaltiniai   

3 Iš viso   
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12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS RINCIPAMS 
 

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis TAP / NE rodoma pagal pasirinkimą 

Principas: [nerodoma, jei nenurodytas nei vienas principas] [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  

 

Principas: [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  

 

13. PROJEKTO SANTRAUKA 
 

Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.) 

 

2500 simbolių tekstas  
 

 

Trumpas projekto aprašymas (anglų k.) 

 

2500 simbolių tekstas  
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14. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-Ų) DEKLARACIJA 
[pareiškėjas: fizinio vardas pavardė, juridinio pavadinimas ] 

[data, formatas YYYY-MM-DD] 

Aš, [įstaigos vadovas, arba pareiškėjas FA] patvirtinu, kad: 

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; 

2. prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma; 

3. man arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo 

nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).; 

4. teikdamas (-a), būdamas (-i) partneriu (-iais) teikiant paraišką 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – 

mechanizmai) lėšoms gauti nepažeidžiau gero valdymo, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų; 

5. mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas 

kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, 

partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys), nėra 

iškelta byla dėl bankroto; 

6. mano atstovaujamam pareiškėjui, partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos (ši nuostata netaikoma 

biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) 

partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos; 

7. aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas ir partneris (-iai) neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas ir (arba) partneris(-iai) yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio 

valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams ar fiziniams asmenims, kuriems 

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; taip pat, jei 

skola kiekvienu atveju neviršija 50 Eur); 

8. aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos 

tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo 

per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, 

nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų 

neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, 

kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos 

Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo 
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naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 

ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros 

elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo 

priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų 

pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar 

blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (ši nuostata 

netaikoma, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų 

fondų); 

9. Mano vadovaujama/atstovaujama institucija, aš ir mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, akcininkas (-ai), dalininkas (-ai), dalyvis (-iai), 

ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, valdymo ar priežiūros 

organo narys ar kitas asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti juridiniams asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, 

už paraiškos rengimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo nedalyvavo rengiant programą, gaires ar kitus dokumentus, pagal kuriuos yra teikiama paraiška 

lėšoms gauti (nuostata netaikoma tiesioginio finansavimo projektų atveju); 

10. man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl 

kurių projektas nebūtų įgyvendintas mechanizmų programavimo laikotarpiu; 

11. sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); 

12. sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo 

informacinėje sistemoje (toliau - NORIS) 1 ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje; 

13. patvirtinu, kad esu gavęs visų asmenų, kurių asmens duomenys pateikiami, sutikimą dėl asmens duomenų pateikimo, tvarkymo ir saugojimo teikiamos 

paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo tikslais1; 

14. sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto partneriai, trumpas projekto aprašymas, 

paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, 

informacija apie sudarytą projekto įgyvendinimo sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus 

(jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiama interneto svetainėse www.finmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt 

ir (ar) www.eeagrants.lt. 

15. patvirtinu, kad esu susipažinęs su Bendrosiomis projekto įgyvendinimo sutarties sąlygomis (kvietimo Gairių priedas, jei taikoma) ir įsipareigoju jas vykdyti, 

jei bus sudaryta projekto įgyvendinimo sutartis. 

1 Paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo metu surinkti duomenys, kaip ir kiti projektų duomenys, kaupiami NORIS, yra naudojami paraiškoms vertinti, 

projektams administruoti, tikrinti, audituoti ir stebėti. Surinkti duomenys taip pat gali būti naudojami statistiniais tikslais, rengiant ir teikiant projektų stebėsenos 

rodiklių ataskaitas ir atliekant vertinimus, tyrimus ar kitus skaičiavimus. Ataskaitose visi šie duomenys yra teikiami projekto, uždavinio ar priemonės lygiu, tačiau 

statistiškai apibendrinti, t.y. neišskiriant ir nedetalizuojant nei vieno konkretaus asmens pagal vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis. Galimybė peržiūrėti NORIS 

duomenis, elektroninius dokumentus ir kitą susijusią informaciją ribojama vadovaujantis NORIS nuostatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose 
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nustatytą institucijų atsakomybę ir funkcijas. NORIS valdytoja ir tvarkytoja yra VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri organizuoja bendrų NORIS funkcinių 

galimybių ir saugomiems duomenims taikomų reikalavimų nustatymą. 
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Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ 

pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo 

programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams 

2 priedas 

PARAIŠKA  

FINANSUOTI IŠ 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR  

NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ 
 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ 
 

1.1. Projekto pavadinimas: [pavadinimas] 

1.2. Projekto kodas [kodas] 

1.3. Programa: [trumpinys ir pavadinimas] 

1.4. Priemonės kodas: [priemonės kodas] 

1.5. Priemones pavadinimas: [priemonės pavadinimas] 

1.6. Kvietimo numeris: [kvietimo kodas]  Rodoma tik K atveju 

1.7. Kvietimo sritis, į kurią pretenduoja pareiškėjas: [pasirinktas tekstas]  Rodoma tik K atveju 

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ 
 

2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių 

Pareiškėjas yra juridinis asmuo  Eilutę rodyti pagal parinkimą 

Pareiškėjas yra fizinis asmuo  Eilutę rodyti pagal parinkimą 

2.2. Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data, YYYY-MM-DD] 

2.3. PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas]  

2.4. Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas] rodoma pagal pasirinkimą 

2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių 

tekstas 

2.6. Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

2.7. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.8. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Pareiškėjo vadovo duomenys  

2.9. Vardas ir pavardė: [vardas pavardė] 100 simbolių tekstas 

2.10. Pareigos: [pareigos] 100 simbolių tekstas 

2.11. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.12. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Kontaktinio asmens duomenys  

2.13. Vardas ir pavardė: [vardas pavarde] 100 simbolių tekstas 

2.14. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 
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2.15. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Konsultantas (konsultacinė įmonė), rengęs paraišką  

2.16. Konsultantas yra  juridinis asmuo / fizinis asmuo / netaikoma Rodyti pagal parinkimą 

2.17. Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas 

2.18. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.19. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

 

Partnerio Nr. 1 informacija: Kartojama, kiek partnerių 

Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas 

Partneris yra juridinis asmuo 

Partneris yra fizinis asmuo 

Valstybė: [valstybė] 

Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data, formatas YYYY-MM-DD] 

PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas] 

Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas] 

PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių 

tekstas 

Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

Partnerio pasirinkimo argumentai: 

 

2 000 simbolių tekstas 

4. PROJEKTO APRAŠYMAS 

4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas: 

 

10 000 simbolių tekstas 

 

 

4.2. Projekto atitikimas nustatytiems prioritetams: 

5 000 simbolių tekstas 

  

 

3. PROJEKTO PARTNERIAI 
 

3.1. Ar projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)?: Taip / Ne  Rodoma pagal parinkimą 
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5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS 
 

5.1. Projekto stebėsenos rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Reikšmė Siektinos reikšmės pagrindimas 

   2000 simbolių tekstas 
 

5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai: 

 

10 000 simbolių tekstas 

 

 

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA IR TIKSLINĖ GRUPĖ 

6.1. Ar projektas/dalis projektų veiklų įgyvendinama LR?: 
Taip / Ne Rodoma pagal parinkimą 

6.2. Apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų: 
 

6.3. Savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų: 
 

6.4. Kita (-os) savivaldybė (-ės) kuriai (-ioms) tenka projekto lėšos: 
 

6.5. Kita (-os) valstybė (-ės), kurioje (-iose) kurioje įgyvendinamas 

projektas: 
 

6.6. Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: 

 

1500 simbolių tekstas 

 

 

6.7. Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: 

 

1500 simbolių tekstas 

 

 

  



 
 

[Projekto kodas] 

  

 

7. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS 
  

Projekto tikslas:  [projekto tikslas] 500 simbolių 

  

Uždavinys Nr.1: [uždavinio pavadinimas] 200 simbolių 

Veikla Nr.1.1:  [Veiklos pavadinimas] 200 simbolių 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas: 

 

Veiklos aprašymas (5000 simbolių tekstas) 

 

 

 

Įgyvendinimo rodikliai: 

Nr. Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina reikšmė 

1.1.1 200 simbolių 20 simbolių 10 simbolių 

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

1000 simbolių tekstas 

 

1.1.2    

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

1000 simbolių tekstas 
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PROJEKTO LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA:  

Projekto tikslas:  [projekto tikslas] 500 simbolių 

 
Uždavinys Veikla Rodikliai Matavimo 

vnt. 

Siekiama 

reikšmė 

1 [Pavadinimas] 1.1 [Pavadinimas] 1.1.1 [Pavadinimas] Vnt. 1000 000 000 

1 [Pavadinimas] 1.1 [Pavadinimas] 1.1.2 [Pavadinimas] km 10 

1 [Pavadinimas] 1.2 [Pavadinimas] 1.2.1 [Pavadinimas] km 10 

1 [Pavadinimas] 1.2 [Pavadinimas] 1.2.2 [Pavadinimas] km 10 

2 [Pavadinimas] 2.1 [Pavadinimas] 2.1.1 [Pavadinimas] km 10 

2 [Pavadinimas] 2.2 [Pavadinimas] 2.2.1 [Pavadinimas] km 10 

8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS 
 

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas (mėnesiais): 
[trukmė mėn] 

Rodiklio Nr. Rodiklio pavadinimas Pradžia Pabaiga 

1.1.1    

Laikotarpio pagrindimas 

 

1000 simbolių tekstas  

 

1.1.2    

1.2.1    
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9. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS 
Jei parnerių daugiau nei 4, lentelė kartojama, kurioje nurodomos +5 partnerių sumos, ir t.t. po 5 partnerius. 

 

Nr. Išlaidų kategorija Suma, EUR 

(pareiškėjo ir 

visų partnerių) 

Pareiškėjas, 

EUR 

Partneris Nr. 1, 

EUR 

Partneris Nr. 2, 

EUR 

Partneris Nr. 3, 

EUR 

Partneris Nr. 4, 

EUR 

[rodiklio 

nr 1.1.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija] 10 0000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 10 000 000,00 1 000 000,00 

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 [išlaidų kategorija]       

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

[rodiklio 

nr 1.2.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]        

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 Iš viso per rodiklius: [suma]       
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Nr. Išlaidų kategorija Suma, EUR 

(pareiškėjo ir 

visų partnerių) 

Partneris Nr. 

5, EUR 

Partneris Nr. 6, 

EUR 

Partneris Nr. 7, 

EUR 

Partneris Nr. 8, 

EUR 

Partneris Nr. 9, 

EUR 

[rodiklio 

nr 1.1.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija] 100 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 [išlaidų kategorija]       

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

[rodiklio 

nr 1.2.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]        

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 Iš viso per rodiklius: [suma]       

 

Netiesioginių išlaidų suma: [netiesioginių išlaidų suma] 

Netiesioginių išlaidų pagrindimas: 

 

2000 simbolių tekstas netiesioginių išlaidų aprašymas 

 

 

Iš viso rodikliai ir netiesioginės:  [suma] 
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10. PROJEKTO BIUDŽETAS 

  Išlaidų kategorija 
 

  

Nr. veikla/rodiklis 1.  
Žemė ir 

nekilnoja- masis 

turtas 

2.  
Ranga 

(statyba, 

rekonstra- 
vimas, 

remontas ir 

kiti darbai) 

3. Ilgalaikis 
turtas 

4.  
Prekės 

(trumpalaikis 

turtas) ir 
paslaugos 

5. 
Komandiruot-

ės 

6.  
Darbo 

užmokestis 

7. 
Netiesioginės 

Iš viso,  

EUR 

%  

nuo 

proje

kto 

vertės 

1.1 [Veikla] 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   1 000 000,00 81,42 

1.1.1   [rodiklis] 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1 000 000,00   

1.2 Mokymo kokybės gerinimas 2,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  10002,00 7,14 

1.2.1   Mokyklos inventorius 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  1,00   

1.2.2   Mokymai mokytojams 1,00 10 0000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  10 001,00   

2.1 Viešinimo priemonės 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00  20,00 0,11 

2.1.1   Viešinimas: atminimo lenta 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00  10,00   

2.1.2   Viešinimas: baigiamoji 
konferencija 

0,00 0,00 0,00 10,00  0,00 0,00  10,00   

2.2 Projekto administravimas 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00  510,00 7,17 

2.2.1 Administravimo išlaidos 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 500,00  510,00   
 

Iš viso  100 000 002,00 100 000,00 0,00 20,00 10,00 500,00 15 000 000,00 15 100 532,00   

 
% nuo projekto vertės 85,00 5,00 0,00 11,70 1,67 5,49 5,49 100,00 

 

 

Pareiškėjas/Partneris Tenkanti išlaidų  suma, EUR 

Pareiškėjas  

Partneris Nr. 1 1 381 900,00 

Partneris Nr. 2 60 000,00 

Partneris Nr. 3 50 000,00 

Partneris Nr. 4 0,00 

Partneris Nr. 5 0,00 

Partneris Nr. 6 0,00 

Partneris Nr. 7 0,00 

Partneris Nr. 8 0,00 
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Partneris Nr. 9 0,00 

Partneris Nr. 10 0,00 

Partneris Nr. 11 0,00 
 

11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Eil. Nr. Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, EUR Proc. 

1 Prašomos lėšos   

2  Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos   

2.1 Viešosios lėšos   

2.1.1 Valstybės biudžeto lėšos   

2.1.2 Savivaldybės biudžeto lėšos   

2.1.3 Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)   

2.2 Privačios lėšos   

2.2.1 Nuosavos lėšos   

2.2.2 Kiti lėšų šaltiniai   

3 Iš viso   
 

12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS RINCIPAMS 
 

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis TAP / NE rodoma pagal pasirinkimą 

Principas: [nerodoma, jei nenurodytas nei vienas principas] [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  

 

Principas: [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  

13. PROJEKTO SANTRAUKA 
 

Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.) 

 

2500 simbolių tekstas  
 

 

Trumpas projekto aprašymas (anglų k.) 

2500 simbolių tekstas  
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14. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-Ų) DEKLARACIJA 

[pareiškėjas: fizinio vardas pavardė, juridinio pavadinimas ] 

[data, formatas YYYY-MM-DD] 

Aš, [įstaigos vadovas, arba pareiškėjas FA] patvirtinu, kad: 

1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga; 

2. prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma; 

3. man arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo 

nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos 

valstybės ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).; 

4. teikdamas (-a), būdamas (-i) partneriu (-iais) teikiant paraišką 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – 

mechanizmai) lėšoms gauti nepažeidžiau gero valdymo, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus reglamentuojančių Lietuvos 

Respublikos, Europos Sąjungos teisės aktų; 

5. mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas 

kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, 

partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys), nėra 

iškelta byla dėl bankroto; 

6. mano atstovaujamam pareiškėjui, partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos (ši nuostata netaikoma 

biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) 

partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos; 

7. aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas ir partneris (-iai) neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas ir (arba) partneris(-iai) yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio 

valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš 

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams ar fiziniams asmenims, kuriems 

Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; taip pat, jei 

skola kiekvienu atveju neviršija 50 Eur); 

8. aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos 

tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo 

(asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo 

per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, 

nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų 

neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, 

kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos 

Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo 

naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį 
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ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros 

elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo 

priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, 

apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų 

pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar 

blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (ši nuostata 

netaikoma, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų 

fondų); 

9. Mano vadovaujama/atstovaujama institucija, aš ir mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, akcininkas (-ai), dalininkas (-ai), dalyvis (-iai), 

ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, valdymo ar priežiūros 

organo narys ar kitas asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti juridiniams asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, 

už paraiškos rengimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo nedalyvavo rengiant programą, gaires ar kitus dokumentus, pagal kuriuos yra teikiama paraiška 

lėšoms gauti (nuostata netaikoma tiesioginio finansavimo projektų atveju); 

10. man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl 

kurių projektas nebūtų įgyvendintas mechanizmų programavimo laikotarpiu; 

11. sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją); 

12. sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo 

informacinėje sistemoje (toliau - NORIS) 1 ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje; 

13. patvirtinu, kad esu gavęs visų asmenų, kurių asmens duomenys pateikiami, sutikimą dėl asmens duomenų pateikimo, tvarkymo ir saugojimo teikiamos 

paraiškos vertinimo ir projekto įgyvendinimo tikslais1; 

14. sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto partneriai, trumpas projekto aprašymas, 

paraiškos unikalus kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, 

informacija apie sudarytą projekto įgyvendinimo sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus 

(jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiama interneto svetainėse www.finmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt 

ir (ar) www.eeagrants.lt. 

15. patvirtinu, kad esu susipažinęs su Bendrosiomis projekto įgyvendinimo sutarties sąlygomis (kvietimo Gairių priedas, jei taikoma) ir įsipareigoju jas vykdyti, 

jei bus sudaryta projekto įgyvendinimo sutartis. 

1 Paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo metu surinkti duomenys, kaip ir kiti projektų duomenys, kaupiami NORIS, yra naudojami paraiškoms vertinti, 

projektams administruoti, tikrinti, audituoti ir stebėti. Surinkti duomenys taip pat gali būti naudojami statistiniais tikslais, rengiant ir teikiant projektų stebėsenos 

rodiklių ataskaitas ir atliekant vertinimus, tyrimus ar kitus skaičiavimus. Ataskaitose visi šie duomenys yra teikiami projekto, uždavinio ar priemonės lygiu, tačiau 

statistiškai apibendrinti, t.y. neišskiriant ir nedetalizuojant nei vieno konkretaus asmens pagal vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis. Galimybė peržiūrėti NORIS 

duomenis, elektroninius dokumentus ir kitą susijusią informaciją ribojama vadovaujantis NORIS nuostatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytą institucijų atsakomybę ir funkcijas. NORIS valdytoja ir tvarkytoja yra VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri organizuoja bendrų NORIS funkcinių 

galimybių ir saugomiems duomenims taikomų reikalavimų nustatymą. 



Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ pagal 

2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programą 

„Kultūra“ gairių pareiškėjams 

3 priedas 

 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMO METODIKA (PROJEKTAS) 

NR. VERTINIMO KRITERIJUS TAIP NE NETAIKOMA PAAIŠKINIMAI DĖL VERTINIMO 

1. Pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai 

asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba 

restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba 

jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas 

kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto 

procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata 

netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba pareiškėjui 

ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra 

iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos 

   Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos 

vertinimo metu. 

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų atveju, ar juridiniam 

asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ir restruktūrizavimo, nėra 

priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras 

vykdyti ne teismo tvarka, taip pat ar juridinis asmuo nėra 

likviduojamas patikrinama pagal Juridinių asmenų registro viešai 

skelbiamus duomenis. Ar fiziniam asmeniui nėra iškelta bankroto 

byla Lietuvos Respublikoje, patikrinama pagal Audito, apskaitos, 

turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos viešai skelbiamus duomenis. 

Ar pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas 

dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos tikrinama pagal pareiškėjo 

ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą informaciją. 

Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) yra iš užsienio valstybės, klausimas 

vertinamas pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą 

informaciją. 

2. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra įvykdęs (-ę) su 

mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu 

susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos 

Respublikos teisės aktus arba pagal savo valstybės 

teisės aktus, jei partneris (-iai) yra ne Lietuvos 

Respublikoje registruotas juridinis asmuo 

(asmenys) ar fizinis (-iai) asmuo (asmenys) yra 

užsienio pilietis (-čiai) (ši nuostata netaikoma 

pareiškėjams arba partneriui (-iams), kurių veikla 

finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar kitos 

valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) 

   Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos 

vertinimo metu. 

Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų atveju patikrinama 

pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos 

finansų ministerijos  ir Valstybinio socialinio draudimo fondo 

valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos viešai 

skelbiamus duomenis. 
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valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams ir 

partneriams, kuriems Lietuvos Respublikos ar kitos 

valstybės teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti 

mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo 

terminai; jei įsiskolinimų suma neviršija 50 Eur, 

laikoma, kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) šį 

reikalavimą atitinka) 

Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) yra iš užsienio valstybės, klausimas 

vertinamas pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą 

informaciją. 

 

3. pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, pagrindinis 

akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar 

savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-

iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) 

teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar 

buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), 

turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo 

apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba 

nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per 

paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą 

bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, 

nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar 

vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą 

poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos 

pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, 

turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, 

turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą 

praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, 

neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis 

prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos 

neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą 

vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine 

veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo 

prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą 

pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių 

nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės 

paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą 

tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko 

nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros 

elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros 

elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar 

neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo 

   Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos 

vertinimo metu. 

Papildomų dokumentų neprašoma, klausimas vertinamas pagal 

pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaraciją. 
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priemone arba jos duomenimis, neteisėtą 

elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų 

panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, 

pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar 

kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų 

apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto 

įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų 

pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar 

vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba 

realizavimą, dokumento suklastojimą ar 

disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, 

spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje 

nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje 

Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams 

interesams (ši nuostata netaikoma, jei pareiškėjo 

veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar 

užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir 

(arba) valstybės pinigų fondų); 

4. Paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-

iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą 

dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo 

nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba 

grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas 

įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos 

Respublikos ar kitos valstybės ir (arba) savivaldybių 

biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų). 

   Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos 

vertinimo metu. 

Papildomų dokumentų neprašoma, klausimas vertinamas pagal 

pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaraciją. 

5. 
Pareiškėjas ir (ar) jo partneris (-iai) paraiškoje arba 

jos prieduose nėra pateikęs melagingos informacijos 

   papildomų dokumentų neprašoma, tikrinama tik pareiškėjo ir 

partnerio (-ių) deklaracija ir bendra paraiškos vertinimo informacija. 

 



 

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ pagal 2014–2021 

m. EEE finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams 

4 priedas 

 

TINKAMUMO FINANSUOTI  VERTINIMO METODIKA (PROJEKTAS) 

 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

I. Formalieji vertinimo kriterijai 

1. Pareiškėjas yra pateikęs 

pareiškėjo ir partnerio (-

ių) deklaraciją.  

1.1. Pareiškėjas savo ir projekto partnerio (-ių) vardu yra pateikęs 

paraiškos formą atitinkančią deklaraciją; 

1.2. Pateiktoje deklaracijoje  patvirtinamas atitikimas administracinės 

atitikties reikalavimams (taikoma konkursinių kvietimų atveju). 

1.1. Tikrinama, ar su paraiška  pateikta 

Pareiškėjo ir projekto partnerio (-ių) 

deklaracija atitinka patvirtintą formą. 

1.2. Tikrinama, ar pateiktoje deklaracijoje yra 

patvirtinamas atitikimas administracinės 

atitikties reikalavimams (taikoma konkursinių 

kvietimų atveju). 

2. Pareiškėjas su paraiška 

pateikė visus Gairėse 

arba siūlyme teikti 

tiesioginio finansavimo 

paraišką nurodytus 

priedus 

2.1. Ar kartu su paraiška yra pateikti visi Gairėse arba siūlyme teikti 

tiesioginio finansavimo paraišką nurodyti būtini pateikti priedai. 

2.1.Tikrinama, ar kartu su paraiška pateikti 

visi Gairėse arba siūlyme teikti tiesioginio 

finansavimo paraišką nurodyti priedai. 

II. Bendrieji projektų atrankos kriterijai 

1. Pareiškėjo ir partnerio (-

ių) atitikimas Gairių   

arba Siūlyme teikti 

tiesioginio finansavimo 

paraišką nustatytiems 

reikalavimams  

1.1. Pareiškėjas atitinka Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio 

finansavimo paraišką nustatytus pareiškėjų tinkamumo 

reikalavimus.  

1.2. Partneris (-iai) atitinka Gairėse /siūlyme teikti tiesioginio 

finansavimo paraišką nustatytus partnerių tinkamumo reikalavimus 

(jei taikoma). 

 

 

2. Projekto vidinės logikos 

nuoseklumo išlaikymas 

2.1. Ar išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto 

rezultatai yra projekto veiklų padarinys, projekto veiklos sudaro 

prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o pastarieji – pasiekti 

nustatytą projekto tikslą. Projekto uždaviniai yra specifiniai (parodo 

projekto esmę ir charakteristikas), išmatuojami (kiekybiškai išreikšti ir 

matuojami) ir įvykdomi. 
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

3. Projekto atitiktis 

stebėsenos rodikliams 

3.1. Ar projektas siekia Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką projektui nustatyto (-ų) programos stebėsenos rodiklio (-ių)? 

 

 

 

 

 

3.2. Ar projektas siekia siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

projektui nustatytų stebėsenos rodiklių reikšmių (kai šios reikšmės yra 

nustatytos)?     

 

3.1.Vertinama, ar projektas siekia Gairėse / 

siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

projektui nustatytų privalomų stebėsenos 

rodiklių. 

Vertinama, ar paraiškoje visiems numatytiems 

stebėsenos rodikliams yra numatytos 

stebėsenos rodiklių reikšmės. 

3.2.Tiesioginio finansavimo projektų atveju 

taip pat vertinama, ar paraiškoje nurodytos 

stebėsenos rodiklių reikšmės atitinka siūlyme 

teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

projektui nustatytas stebėsenos rodiklių 

reikšmes (kai šios reikšmės yra nustatytos). 

 

4. Projekto įgyvendinimo 

grafiko ir projekto 

trukmės pagrįstumas 

4.1. Ar projekto įgyvendinimo grafikas atitinka projekto veiklų 

apimtis, yra realus ir racionaliai suplanuotas? Ar projekto trukmė 

atitinka Gairėse /siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

nustatytus reikalavimus? 

 

 

4.1. Vertinama, ar projekto įgyvendinimo 

grafikas atitinka projekto specifiką, 

sezoniškumą, ar yra įskaičiuoti ir tinkamai 

įvertinti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo 

terminai, ar projekto įgyvendinimo grafikas 

yra logiškas ir nuoseklus (jei vienos veiklos 

pradžia priklauso nuo kitos veiklos pabaigos, 

ar ši veikla nepradedama anksčiau ir pan.). 

Įsitikinama, ar bendra projekto įgyvendinimo 

trukmė atitinka Gairėse/ siūlyme teikti  

tiesioginio finansavimo paraišką nustatytus 

reikalavimus. 

 

5. Partnerystės 

pagrįstumas 

5.1. Ar projekte yra numatyta partnerystė? 

 

5.2. Ar partnerystė (jei tokia yra) įgyvendinant projektą yra pagrįsta ir 

teikia naudą?  

 

 

 

 

 

5.1.Taikoma, jei partnerystė privaloma.  

 

5.2. Vertinama, ar partnerio (-ių) dalyvavimas 

projekte yra pagrįstas, projekto partneris (-iai) 

dalyvauja projekto veiklų įgyvendinime/fizinių 

veiklos įgyvendinimo rodiklių siekime, 

pareiškėjas su projekto partneriu (-iais) kartu 

kuria projekto rezultatą arba naudojasi 

projekto metu sukurtais rezultatais.   
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

5.3. Ar partnerystę patvirtinantis dokumentas (partnerystės sutarties 

projektas, pasirašyta partnerystės sutartis, ketinimų protokolas ir pan.) 

atitinka Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

nustatytus reikalavimus (taikoma, jei partnerystė yra numatyta 

projekte)?  

5.3. Tikrinama, ar su paraiška pateiktame 

partnerystę patvirtinančiame dokumente 

(taikoma, kai partnerystė yra numatyta) yra 

numatytos nuostatos, atitinkančios Gairėse /  

siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką 

nustatytus reikalavimus partnerystę 

patvirtinančiam dokumentui.  

6. Projekto atitiktis gero 

valdymo principams  

6.1. Ar projekte nenumatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį 

gero valdymo principų įgyvendinimui? 

 

 

6.2. Ar projekte numatyti konkretūs veiksmai (priemonės) skatinti gero 

valdymo principų įgyvendinimą (jei taikoma)? 

6.1 Įsitikinama,  ar projekto įgyvendinimas 

neturi neigiamos įtakos gero valdymo principų 

įgyvendinimui. 

 

6.2. Vertinama, jei šis reikalavimas nustatytas 

Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką arba paraiškoje nurodyta, kad 

projektas prisideda prie šių principų 

įgyvendinimo. Įsitikinama, ar projekte 

numatyta konkrečių veiksmų arba priemonių 

(pademonstruotas iniciatyvus požiūris), kurios 

prisideda prie gero valdymo principų 

įgyvendinimo. 

 

7. Projekto atitiktis 

darnaus vystymosi 

principams 

7.1. Ar projekte nenumatyta veiksmų, kurie turėtų neigiamą poveikį 

darnaus vystymosi principų įgyvendinimui? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1. Įsitikinama, ar projekto įgyvendinimas 

neturi neigiamos įtakos darnaus vystymosi 

principų įgyvendinimui: 

a) aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir 

gamtos ištekliai, kraštovaizdžio ir 

biologinės įvairovės apsauga, klimato 

kaita, aplinkos apsauga ir kt.); 

b) socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir 

socialinė atskirtis, visuomenės sveikata, 

švietimas ir mokslas, kultūros savitumo 

išsaugojimas, tausojantis vartojimas); 

c) ekonomikos srityje (darnus 

pagrindinių ūkio šakų ir regionų 

vystymas); 
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

 

 

 

7.2. Ar projekte numatyti konkretūs veiksmai (priemonės) skatinti 

darnaus vystymosi principų įgyvendinimą (jei taikoma). 

 

d) regionų vystymo srityje 

(aplinkosauginių, socialinių ir 

ekonominių skirtumų mažinimas). 

 

7.2. Vertinama, jei šis reikalavimas nustatytas 

Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką arba paraiškoje nurodyta, kad 

projektas prisideda prie šių principų 

įgyvendinimo. Įsitikinama, ar projekte 

numatyta konkrečių veiksmų arba priemonių, 

kurios prisideda prie darnaus vystymosi 

principų įgyvendinimo. 

 

8. Projekto atitiktis lygių 

galimybių ir 

nediskriminavimo principui 

bei moterų ir vyrų lygybės 

principui 

8.1. Ar projekte nenumatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą 

poveikį lygių galimybių ir nediskriminavimo bei moterų ir vyrų 

lygybės principų  įgyvendinimui? 

 

 

8.2. Ar projektuose kuriama infrastruktūra bus pritaikyta visoms 

visuomenės grupėms (jei taikoma)? 

 

 

 

8.3. Ar pasiūlyti konkretūs veiksmai (priemonės), kurie rodo, kad 

projektu prisidedama prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo ir 

(arba) skatinamas nediskriminavimo principų įgyvendinimas (jei 

taikoma). 

 

 

8.1. Įsitikinama, kad projekte nėra numatoma 

apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį 

moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl 

lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar 

pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės 

orientacijos, etninės priklausomybės, religijos 

principų įgyvendinimui. 

 

8.2. Įsitikinama, kad visos visuomenės grupės 

turės galimybę naudotis projekto 

įgyvendinimo metu kuriama infrastruktūra (jei 

taikoma) 

 

8.3. Vertinama, jei šis reikalavimas nustatytas 

Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraiškas arba paraiškoje nurodyta, kad 

projektas prisideda prie šių principų 

įgyvendinimo. Įsitikinama, ar projekte 

numatyti veiksmai arba priemonės, kuriomis 

prisidedama prie lyčių lygybės ir 

nediskriminavimo principų įgyvendinimo. 
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

1. Projekto atitiktis ES 

konkurencijos politikai 

9.1. Ar teikiamas finansavimas neviršija nustatytų de minimis pagalbos 

ribų ir atitinka reikalavimus, taikomus de minimis pagalbai;  

 

9.2. Ar projektas finansuojamas pagal suderintą valstybės pagalbos 

schemą ar Europos Komisijos sprendimą arba bendrosios išimties 

reglamentą laikantis ten nustatytų reikalavimų; 

 

9.3. Ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos 

ar de minimis pagalbos suteikimo. 

 

9.1. Taikoma, jei projektui teikiama „de 

minimis“ pagalba. 

 

9.2. Taikoma, jei projektas finansuojamas 

pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ar 

Europos Komisijos sprendimą arba pagal 

bendrosios išimties reglamentą. 

9.3. Taikoma, jei Gairėse ar siūlyme teikti 

tiesioginio finansavimo parašką nurodyta, kad 

projektui valstybės pagalba ir (ar) „de 

minimis“ pagalba nėra teikiama. 

2.  Nuosavo įnašo 

užtikrinimas   

10.1. Ar pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašas atitinka Gairėse / 

siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką nustatytus 

reikalavimus ir yra užtikrintas nuosavo įnašo finansavimas?  

 

 

 

10.1. Šis kriterijus taikomas tik tais atvejais, jei 

paraiškoje numatytas nuosavas įnašas ir 

(arba) nuosavas įnašas privalomas pagalG 

airėse/siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką nustatytus reikalavimus. Įsitikinama: 

a) ar tenkinami pareiškėjams nustatyti  

pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavo 

įnašo reikalavimai; 

b) numatyti projekto išlaidų finansavimo 

šaltiniai, atsižvelgiant  į projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo 

būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai 

suplanuoti. 

3.  Netinkamų finansuoti 

išlaidų užtikrinimas 

11.1. Ar pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) užtikrina netinkamų 

finansuoti, bet būtinų projekto įgyvendinimui išlaidų padengimą 

(taikoma, kai yra numatyta netinkamų išlaidų). 

11.1. Vertinama, ar pareiškėjas ir (ar) 

partneris (-iai) užtikrina ir pagrindžia 

finansavimą netinkamų finansuoti išlaidų 

padengimui. Taikoma, kai projekto 

įgyvendinimui yra būtinos išlaidos, kurios nėra 

tinkamos finansuoti, tačiau yra būtinos 

projekto įgyvendinimui ir rezultatų pasiekimui. 
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

4.  Projekto tęstinumo 

užtikrinimas 

12.1. Ar užtikrintas projekto finansinis ir veiklos rezultatų tęstinumas 

(jei taikoma)?  

12.1. Įsitikinama: 

a) ar projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam 

naudojimui yra sudarytos finansinės 

prielaidos, t. y. sukurtas/įsigytas/atnaujintas 

turtas bus išlaikomas (pvz., ar pareiškėjas 

paraiškoje nurodo, kas bus atsakingas už lėšų 

rekonstruoto pastato eksploatavimui, 

priežiūrai skyrimą ir ar lėšos bus skiriamos); 

b) kaip po projekto pabaigos bus naudojami 

projekto rezultatai ir (ar) užtikrinama jų 

sklaida. 

5.  Išlaidų tinkamumas, 

būtinumas, pagrįstumas  

13.1. Ar numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti 

veikloms ir išlaidoms bei jų apimtims nustatytus reikalavimus, ar 

numatytos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. Ar išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai?  

13.1. Įsitikinama, ar projekto veiklos ir išlaidos 

yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant  į G airėse/  

siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką ir Reglamentų reikalavimus, ar 

išlaidos būtinos projektui įgyvendinti, ar išlaidos 

atitinka nustatytus apribojimus (pvz., ar išlaidų 

kategorija neviršija procentinio apribojimo, jei 

toks yra nustatytas), ar PVM išlaidos yra 

tinkamos, ar tiesioginėms projekto išlaidoms 

teisingai pritaikyti fiksuotieji įkainiai ir (ar) 

fiksuotosios sumos, ar teisingai paskaičiuotos 

netiesioginės išlaidos, jei į projekto biudžetą 

yra įtraukta visa įrangos ar įrenginių 

įsigijimo kaina, ar ši įranga yra neatskiriama 

ir būtina projekto įgyvendinimo rezultatų 

dalis.  

Taip pat būtina įvertinti, ar tos pačios išlaidos 

nėra apmokamos iš skirtingų kategorijų. 

 

13.2. Būtina įsitikinti, kad projekto išlaidos 

atitinka rinkos kainas (netaikoma išlaidoms, 

kurioms apmokėti taikoma supaprastinta tvarka). 
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 KRITERIJUS VERTINIMO KLAUSIMAI KOMENTARAI 

6.  Prašomos mechanizmų 

ir bendrojo finansavimo  

lėšų sumos dydis 

14.1. Ar paraiškoje prašoma mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų 

suma nėra mažesnė nei Gairėse nustatyta minimali suma ir nėra 

didesnė nei gairėse nustatyta maksimali suma? (taikoma konkursinių 

kvietimų atveju) 

 

 

 

14.2. Ar paraiškoje prašoma mechanizmų ir bendrojo finansavimo 

lėšų suma nėra didesnė nei siūlyme teikti tiesioginio finansavimo 

paraišką projektui nustatyta maksimali suma?(taikoma tiesioginio 

finansavimo projektų atveju) 

14.1. Vertinama, ar pateiktoje paraiškoje 

prašoma mechanizmų ir bendrojo finansavimo 

lėšų suma nėra mažesnė nei Gairėse nustatyta 

minimali suma arba nėra didesnė nei Gairėse 

nustatyta maksimali suma. 

14.2. Vertinama, ar pateiktoje paraiškoje 

prašoma mechanizmų ir bendrojo finansavimo 

lėšų suma nėra didesnė nei siūlyme teikti 

tiesioginio finansavimo paraišką projektui 

nustatyta maksimali suma. 

7. Projekto viešinimo 

atitiktis Gairėse / siūlyme 

teikti  tiesioginio 

finansavimo paraišką 

nustatytiems 

reikalavimams 

 

7.1. Ar paraiškoje numatytos viešinimo priemonės atitinka 

Gairėse / siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką nustatytus 

reikalavimus 

 

 

7.2. Ar paraiškoje apie viešinimo priemones pateikta visa 

privaloma informacija pagal Gairese/ siūlyme teikti tiesioginio 

finansavimo paraišką nustatytus reikalavimus? 

 

15.1. Įsitikinama, ar pasirinktos visos 

privalomos viešinimo priemonės pagal 

Gairėse /  siūlyme teikti tiesioginio 

finansavimo paraišką nustatytus reikalavimus. 

 

15.2. Įsitikinama, ar paraiškoje yra pateiktas 

viešinimo priemonės aprašymas, informacija 

apie viešinimo priemonės tikslinę grupę, 

įgyvendinimo laikotarpį, administracinį 

padalinį (įskaitant kontaktinį asmenį), 

atsakingą už viešinimo priemonės (-ių) 

įgyvendinimą. 

8. Pareiškėjo ir (ar) 

partnerio (-ių) 

administracinių 

gebėjimų įgyvendinti 

projektą  užtikrinimas 

16.1. Ar pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) turi pakankamus 

administracinius gebėjimus projekto įgyvendinimui.  

16.1 Vertinama, ar projekto valdymo struktūra 

aiški, aiškios ir pakankamos  projekto 

administravimo komandos narių funkcijos, 

atsakomybės ir būtinumas įgyvendinant 

projektą. Jei projektas įgyvendinamas su 

partneriu (-iais), aiškiai aprašytos projekto 

partnerio (ių) funkcijos projekto 

administravime, bendradarbiavimas ir 

komunikacija tarp partnerių.  
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III. Specialieji projektų atitikties kriterijai ( kriterijai nustatomi kiekvienam kvietimui/ siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką atskirai).  

1 priemonė, vietos verslumo puoselėjimas, atkuriant ir kultūriniams tikslams pritaikant 

nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro 

2 priemonė, vietos verslumo puoselėjimas, kultūriniams tikslams 

pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą 

3.1. Programos finansavimas bus skiriamas projektams, kurie atitinka šiuos reikalavimus 

1. Projektas atkurs ir kultūros reikmėms pritaikys į kultūros vertybių registrą įtrauktas 

nekilnojamąsias kultūros vertybes;  

1.1. Projektas atkurs ir kultūros reikmėms pritaikys vietas, neįtrauktas į 

kultūros vertybių registrą. 

2. Projektas įgyvendinamas partnerytėje su bent viena Lietuvos vietos savivaldos 

institucija (savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene; 

1.2. Projektas įgyvendinamas partnerytėje su bent viena Lietuvos vietos 

savivaldos institucija (savivaldybe) ir bent viena vietos bendruomene; 

3. Paraiškos teikimo  metu parengtas tvarkybos darbų projektas arba parengtas statinio 

projektas, kurio sudėtinė dalis yra tvarkybos darbų projektas bei gautas leidimas atlikti 

kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio tvarkybos darbus, taip pat (jeigu 

taikoma) gautas statybą leidžiantis dokumentas, leidžiantis atlikti tvarkomuosius 

statybos darbus.  

1.3. Projekto metu bus organizuojami įvairių formų kultūrinio verslumo 

mokymai. 

4. Projekto metu bus organizuojami įvairių formų kultūrinio verslumo mokymai. 1.4. Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, 

Kauno, Klaipėdos) senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais 

Nekilnojamojo kultūros paveldo registro dokumentais. 

5. Projekto veiklos nėra vykdomos didžiųjų Lietuvos miestų (Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos) senamiesčio teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo 

kultūros paveldo registro dokumentais1. 

 

3.2. Projektas turi siekti bent trijų nurodytų stebėsenos rodiklių: 

2.1. Įgyvendintų veiklų ar kampanijų, skirtų kultūros išteklių naudojimui skaičius; 

2.2. Parengtų rinkodaros strategijų skaičius; 

2.3. Sukurtų naujų paslaugų skaičius; 

2.4. Į verslumo skatinimo veiklas įtrauktų vietos suinteresuotų asmenų skaičius. 

 

                                                           
1 Dėl Vilniaus senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 16073) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2010-10-18;  Nr: ĮV-512: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370;  

Dėl Kauno senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 20171) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2010-12-14;  Nr: ĮV-680: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389444;  

Dėl Klaipėdos senamiesčio (unikalus kodas kultūros vertybių registre: 16075) teritorijos ir apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo;  2012-03-27;  Nr: ĮV-204: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.421652. 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.384370
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389444
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Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ 

pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programą 

„Kultūra“ gairių pareiškėjams 

5 priedas 

 

ATVIRO KVIETIMO „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“ 

 

1 ETAPAS – PROJEKTO KONCEPCIJOS VERTINIMO METODIKA 

 

Parama projektams bus skiriama dviejų etapų konkurso būdu. Pirmajame etape vertinimui pateikiamos tik projektų koncepcijos. Atrinkti pareiškėjai bus kviečiami 

pateikti pilną projekto paraiškos paketą. 

Pareiškėjai kviečiame pateikti projekto koncepciją, kurioje trumpai aprašoma idėja, projekto veiklos, siekiami rezultatai, partnerystės ir preliminarus biudžetas. 
Projektų koncepcijos kviečiamos pateikti finansavimo priemonėms, skirtoms: 

 
1. Projektams, atkuriantiems ir kultūriniams tikslams pritaikantiems nekilnojamąjį kultūros paveldą iš kultūros vertybių registro; 

2. Projektams, kultūriniams tikslams pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą.   

 

Tik tai pačiai finansavimo priemonei pateiktos projektų koncepcijos varžysis tarpusavyje. pačios finansavimo priemonės, konkuruos tarpusavyje. Pateiktos 

projektų koncepcijos vertinamos, remiantis šiais kriterijais: 

 
Atrankos kriterijai Pagrindiniai vertinimo aspektai Skalė 
Bendra siūlomos idėjos 

kokybė ir jos indėlis 

siekiant Programos 

tikslų; 

Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Koncepcija demonstruoja, jog pareiškėjas aiškiai yra 

įsigilinęs ir aiškiai suvokia nagrinėjamą problematiką; 

 Koncepcijoje pateikiama aiški, novatoriška ir patikima 

strategija, siekiant įgyvendinti Programos ir kvietimo 

tikslus, įskaitant pridėtinę dvišalio bendradarbiavimo vertę; 

 Koncepcijoje atskleidžiama aiški loginė seka nuo projekto 

idėjos iki kokybiškų rezultatų. 

0 – 6  

Koncepcijos idėjai trūksta kokybės, pareiškėjas nėra įsigilinęs į 

problematiką, nėra aiškaus veiksmų plano ir menkai prisidedama 

prie Programos tikslų siekimo; 

7 – 13  

Koncepcijos idėja yra kokybiška, bet jai trūksta originalumo, 

pareiškėjas nepilnai įsigilinęs į problematiką, veiksmų planas ne 

iki apgalvotas ir tik iš dalies prisidedama prie Programos tikslų 

siekimo; 

14 – 20   

Koncepcijos idėja yra kokybiška ir originalumo, pareiškėjas 

įsigilinęs į problematiką, apgalvotas veiksmų planas ir smarkiai 

prisidedama prie Programos tikslų siekimo. 

 
Pasirengimo lygis ir 

tvarumo užtikrinimas 
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Koncepcijos įgyvendinimas numatomas aiškiais etapais, 

įvardijant pamatuojamus rezultatus ir pateikiant rizikų 

vertinimą; 

0 – 6  

Pareiškėjo pasirengimo lygis yra žemas, o tvarumas nėra 

užtikrintas, nėra numatyta konkrečių etapų, rezultatų ir rizikų 

vertinimo, neapgalvotas bendruomenės įtraukimas ir rezultatų 
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 Numatytos arba jau atliktos konsultacijos su bendruomene 

ir suinteresuotosiomis šalimis; 
 Koncepcijoje numatytas rezultatų nuosavybė bei jų 

tvarumas. 
 Pareiškėjas jau baigė parengiamuosius darbus, tokius kaip 

verslo plano parengimas, kultūros paveldo objekto/vietos 

restauravimo/rekonstrukcijos/atnaujinimo techninio 

projekto parengimas ir reikiamų leidimų gavimas (arba bus 

pasiruošimas juos gauti), kai kurios veiklos jau yra 

įgyvendintos, ir, siekiant pasiekti numatytų tikslų, reikia tik 

papildomų investicijų. 

tvarumas, neatlikti parengiamieji darbai, būtini koncepcijos 

įgyvendinimui; 

7 – 13  

Pareiškėjo pasirengimo lygis yra vidutinis, o tvarumas užtikrintas 

tik iš dalies, nedetalizuojami konkretūs etapai, rezultatai ir rizikų 

vertinimas, bendruomenės įtraukimas ir rezultatų tvarumas 

planuojamas tik dalinai, atlikta tik dalis parengiamųjų darbų, 

būtini koncepcijos įgyvendinimui; 

14 – 20   

Pareiškėjo pasirengimo lygis yra aukštas ir užtikrintas projekto 

tvarumas, numatyti konkretūs etapai, rezultatai ir rizikų 

vertinimas, apgalvotas bendruomenės įtraukimas ir rezultatų 

tvarumas, atlikti parengiamieji darbai, būtini koncepcijos 

įgyvendinimui. 

 
Kultūrinė ir / ar meninė, 

ir / ar kūrybinė projekto 

vertė 

Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Konkreti problema sprendžiama kultūros ir meno 

priemonėmis; 

 Koncepcija yra gerai apgalvota ir projektą yra realu 

įgyvendinti per numatytą laikotarpį; 

 Siūlomos idėjos produktas yra originalus, kūrybiškas ir 

novatoriškas; 

 Planuojama partnerystė turės kūrybinių ir organizacinių 

gebėjimų profesionaliai realizuoti siūlomą idėją, sukuriant 

aukštos kokybės rezultatus. 

0 – 6  

Koncepcija turi žemą kultūrinę ir / ar meninę, ir / ar kūrybinę 

vertę, kultūros ir meno priemonės nesprendžia konkrečios 

problemos, yra atotrūkis tarp koncepcijos kūrybinių tikslų ir jų 

praktinio įgyvendinimo, partnerystei trūksta gebėjimų, reikalingų 

aukštos kokybės rezultatams sukurti; 

7 – 13  

Koncepcija turi vidutinę kultūrinę ir / ar meninę, ir / ar kūrybinę 

vertę, kultūros ir meno priemonės tik iš dalies sprendžia 

konkrečią problemą, numatytas ryšys tarp koncepcijos kūrybinių 

tikslų ir jų praktinio įgyvendinimo, partnerystei pakanka 

gebėjimų, reikalingų aukštos kokybės rezultatams sukurti; 

14 – 20   

Koncepcija turi aukštą kultūrinę ir / ar meninę, ir / ar kūrybinę 

vertę, kultūros ir meno priemonės sprendžia konkrečią problemą, 

koncepcijos kūrybiniai tikslai yra realistiški ir numatytas jų 

praktinis įgyvendinimas, partnerystė turi visus  reikalingus 

gebėjimus, reikalingus aukštos kokybės rezultatams sukurti. 

Kultūrinio verslumo 

aspektas 
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Projekte naudojami vietos ištekliai; 
 Projekto metu sukuriamos naujos (kultūrinės) paslaugos; 
 Sukurtas pagrįstas finansinis modelis ir rinkodaros 

strategija; 
 Projektas yra orientuotas į stiprų poveikį, numatant 

būsimų veiklų išlaikymą iš gautų pajamų. 

0 – 6  

Koncepcijoje kultūrinio verslumo aspektai nėra išreikšti, 

nesiremiama vietos ištekliais, nenumatytas kultūrinių paslaugų 

kūrimas, nėra aiškaus finansinio ir rinkodaros plano bei 

finansinio tvarumo; 

7 – 13  

Koncepcijoje kultūrinio verslumo aspektai išreikšti tik iš dalies, 

vietos ištekliai panaudojami, bet nėra esminiai, numatytos 
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kultūrinės paslaugos nėra naujos, finansinis ir rinkodaros planas 

neužtikrina finansinio tvarumo; 

 

14 – 20  

Koncepcija turi stiprius kultūrinio verslumo aspektus, vietos 

ištekliai įgalina koncepcijos įgyvendinimą, numatytos naujos 

kultūrinės, finansinis ir rinkodaros planas užtikrina finansinį 

tvarumą. 

Vietinio socialinio ir / 

ar istorinio, ir / ar 

kultūrinio konteksto 

atspindėjimas 

Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Numatomas vietos atgaivinimas – nekilnojamojo kultūros 

paveldo iš kultūros vertybių registro, arba vietų, neįtrauktų  

į kultūros vertybių registrą atgaivinimas, vykdant 

kultūrinę veiklą; 
 Unikalumas - idėja yra unikali ir pritaikyta konkrečios 

vietos kontekstui; 
 Idėja prisidės prie vietos vystymo ir vietovės tapatumo 

kūrimo; 
 

0 – 6  

Koncepcija nesiremia vietos socialiniu ir / ar istoriniu, ir / ar 

kultūriniu kontekstu (projekto veiklos turės mažą poveikį vietos 

atgaivinimui, idėja nėra unikali konkrečiai vietai, nevystomas 

vietos tapatumas); 

7 – 13  

Koncepcija tik iš dalies panaudoja vietos socialinį ir / ar istorinį, 

ir / ar kultūrinį kontekstą (projekto veiklos turės poveikį vietos 

atgaivinimui, idėja yra unikali konkrečiai vietai, prisidedama prie 

vietos tapatumo vystymo); 

14 – 20  

Vietos socialinis ir / ar istorinis, ir / ar kultūrinis kontekstas yra 

centrinė koncepcijos ašis (projekto veiklos turės didelį poveikį 

vietos atgaivinimui, koncepcija yra unikali ir vystoma remiantis 

konkrečia vieta, vietos tapatumo vystymas yra pagrindinis 

koncepcijos aspektas). 

 

 

Maksimalus projekto koncepcijai skiriamas įvertinimas yra 100 balų. Į antrą etapą pereina ir teikti pilnas paraiškas bus kviečiamos 10 aukščiausiais balais įvertintų 

koncepcijų, kurių surinktų balų suma negali būti mažiau nei 60 balų. Jei žemiau nei 10 vieta esančių koncepcijų balų suma sutampa su dešimtoje vietoje esančios 

koncepcijos balų suma, paraiškas pateikti kviečiamos visos vienodą balų skaičių surinkusios koncepcijos. Jei atrinktų koncepcijų bendras biudžetas yra mažesnis 

nei priemonei skirtos lėšos, koncepcijos kviečiamos teikti paraiškas tol, kol užpildomas turimas priemonės biudžetas. 
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Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ 

pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo 

programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams 
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ATVIRO KVIETIMO „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“ 

PROJEKTO NAUDOS IR KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA 
 

Nr. Vertinimo kriterijai Pagrindiniai vertinimo aspektai Skalė 
     

1. Įgyvendinant projektą 

atsižvelgiama į vietos 

poreikius ir dėmesys 

sutelkiamas į vietinių 

įtraukimą 

Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, kurie atsižvelgia į vietos socialinį ir (ar) 

kultūrinį kontekstą 
 
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Vietos atgaivinimas – nekilnojamojo kultūros paveldo iš kultūros vertybių registro, 

arba vietų, neįtrauktų  į kultūros vertybių registrą atgaivinimas, vykdant kultūrinę 

veiklą; 

 Vietos vystymasis – numatyta, kaip projektas prisidės prie vietos vystymosi, sukuriant 

patrauklesnę gyvenamąją aplinką ir vystant kultūrinį identitetą; 

 Įvertinti poreikiai – projektas pagrindžia planuojamų vykdyti veiklų poreikį ir 

aktualumą; 

 Vietos gyventojų įtraukimas – numatytos arba jau atliktos konsultacijos su 

bendruomene ir suinteresuotosiomis šalimis; 
 Projekte vietos bendruomenės įtraukiamos į veiklų vystymą ir sklaidą; 
 Pozicionavimas – atlikta panašių projektų ir iniciatyvų analizė, vengiant dubliavimosi 

ir pagrindžiant  projekto unikalumą; 

0 – projektas neatliepia vietos socialinio ir (ar) 

kultūrinio konteksto; 

5 – projektas tam tikru mastu atliepia vietos 

socialinį ir (ar) kultūrinį kontekstą; 

10 – projektas atliepia vietos socialinį ir (ar) 

kultūrinį kontekstą; 

15 – projektas stipriai atliepia vietos socialinį ir 

(ar) kultūrinį kontekstą; 

20 – projektas yra kilęs iš vietos socialinio ir (ar) 

kultūrinio konteksto, o jo veiklos orientuota į 

vietos vystymą. 

2. Projektas turi stiprų socialinį ir 

(ar) bendruomeninį aspektą 
Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, kurie turi stiprų socialinį ir (ar) bendruomeninį 

aspektą. 

Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Prisitaikymas prie bendruomenės poreikių (ypač socialinės rizikos grupių); 
 Siekiama išspręsti specifines bendruomenės problemas (socialinę atskirtį, nedarbą, 

socialinių grupių problemas ir pan.); 
 Numatyti edukaciniai renginiai ir mokymai vietos gyventojams; 
 Aktyvus bendruomenės dalyvavimas įvairiuose projekto etapuose; 
 Didesnis vietos bendruomenių kultūros pasiekiamumas dėl projekto veiklų; 
 Bendruomenė dalyvauja kuriant kultūros/kūrybinius/meno produktus ar paslaugas. 

0 – projektas neturi jokio 

socialinio/bendruomeninio aspekto; 

5 – projektas tam tikrą 

socialinius/bendruomeninį  aspektą; 

10 – projektas stiprų socialinį/bendruomeninį 

aspektą; 

 

3. Kultūrinė/kūrybinė/meninė 

projekto vertė 
Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, turintiems didesnę meninę, kūrybinę ir (ar) 

kultūrinę vertę. 
0 – projektas neturi 

kultūrinės/kūrybinės/meninės vertės; 
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Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Projektas turi aukštą meninę/kūrybinę/kultūrinę vertę; 
 Projekto veiklos įtraukia vietos menininkus; 

 
 

5 – projektas turi nedidelę 

kultūrinę/kūrybinę/meninę vertę; 

10 – projektas didelę kultūrinę/kūrybinę/meninę 

vertę; 

15 – projektas turi labai didelę 

kultūrinę/kūrybinę/meninę vertę. 

4. Projekto kultūrinio verslumo 

aspektas 
Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, turintiems daugiau kultūrinio verslumo aspektų. 

Vertinant šį kriterijų į privalomus kultūrinio verslumo mokymus nėra atsižvelgiama.  
 
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Pateikiamas planuojamo produkto ar paslaugos aprašymas ir rinkos įvertinimas; 
 Numatomas produkto ar paslaugos prekinio ženklo vizija; 
 Numatyta preliminari kainodara; 
 Atlikta SSGG analizė; 
 Aprašytos klientų tikslinės grupės; 
 Projektu planuojama pritraukti turistus. 

0 – projektas neturi verslumo aspekto; 

5 – projektas turi tam tikrų verslumo aspektų; 

10 – projektas turi verslumo aspektų; 

15 – projektas turi labai stiprų verslumo aspektą. 

5. Projekto tvarumas Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, kurie orientuoti į tvarius rezultatus ir veiklos 

tęstinumą. 
 
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Projektas yra socialiai atviras, o rezultatai yra lengvai prieinami visuomenei; 
 Projektas yra numatytas etapais, pateikiant tarpinius rezultatus bendruomenei; 
 Projekte numatyti rezultatų nuosavybė ir tvarumas; 
 Pareiškėjas jau baigė parengiamuosius darbus, tokius kaip verslo plano parengimas, 

kai kurios veiklos jau įgyvendintos, ir reikia tik papildomų investicijų siekiant 

įgyvendinti numatytus tikslus; 
 Sukurti kultūriniai kūriniai ar paslaugos tarnaus vietos bendruomenėms net ir 

pasibaigus programos laikotarpiui. 

0 – planuojamas projekto modelis nėra tvarus ir 

orientuotas į trumpalaikius rezultatus; 

5 – įrodyta, kad kai kurie projekto aspektai yra 

tvarūs; 

10 – projekte numatytas rezultatų tvarumas, 

tačiau neužtikrintas jų įgyvendinimas; 

15 – projekto rezultatai, net pasibaigus 

įgyvendinimo etapui, toliau darys poveikį ir yra 

orientuoti į ilgalaikę naudą. 

 

6. Bendradarbiavimo ir 

partnerystės kokybė projekte 
Aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, kuriuose dalyvaujančių organizacijų 

bendradarbiavimas arba dvišalė partnerystė ženkliai padidins projekto kokybę.  

   
Vertinant atsižvelgiama į šiuos aspektus (nebaigtinis sąrašas): 

 Dėl bendradarbiavimo su partneriais tikėtina, kad projektas bus geresnės kokybės nei 

įgyvendinant projektą be partnerių; 
 Projekte dalyvaujančių organizacijų veiklos pobūdis atitinka projekto tematiką; 

0 – Partnerystė tarp dalyvaujančių organizacijų 

nesukuria jokios pridėtinės vertės; 

5 – Partnerystė tarp dalyvaujančių organizacijų 

sukuria pridėtinę vertę; 

10 – Projektas pagrįstas partneryste tarp 

dalyvaujančių organizacijų ir ji  sukuria labai 

daug pridėtinės vertės. 
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 Projekto partnerių indėlis projekto turinio, organizaciniu ir finansiniu atžvilgiais. 

Kiekvieno projekto partnerio vaidmuo ir indėlis į projektą yra aiškiai apibrėžtas, 

pagrįstas ir reikšmingas;  
 Projekto partneris (-iai) yra susitikę su projekto rengėju projekto paraiškos rengimo 

proceso metu ir (ar) partnerio aktyvus dalyvavimas rengiant projekto paraišką gali būti 

pagrindžiamas kitais būdais; 
 Projekto rengėjas ir (ar) partneris (-iai) turi tarptautinių kultūrinių projektų 

organizavimo patirties;  
 Projekto vykdytojas ir partneris jau turi sėkmingos bendradarbiavimo tarpusavyje 

patirties; 

 Projekto paraiškoje pagrįsti planai tęsti bendradarbiavimą su partneriu (-ais) 

pasibaigus projektui. 
 Projekte naudojami vietiniai žmogiškieji ir (arba) organizaciniai ištekliai ir tinklai; 
 Savivaldybė, jos institucijos ir vietos įmonės prisideda prie projekto įgyvendinimo; 
 Partneriai įtraukiami kuo ankstesniame projekto etape. 

7. Dvišalė partnerystė su donorų 

valstybių subjektais. 
Papildomi balai skiriami projektams, įgyvendinamiems dvišale partneryste su valstybėmis 

donorėmis (Norvegija, Islandija, Lichtenšteinas) . 
0 – projektas nėra įgyvendinamas per dvišalę 

partnerystę su donorų valstybių subjektais; 

5 – projektas įgyvendinamas per dvišalę 

partnerystę su valstybių narių donorų (-ų) 

subjektu; 

10 – dvišalė partnerystė suteikia labai didelės 

papildomos naudos projektui 

8. Projekto vykdytojo ir (arba) 

partnerio (-ių) nuosavų lėšų 

procentinis dydis 

Papildomi balai skiriami projektams, kuriuose numatomas didesnis nei 10% bendras 

finansavimas. 
0 – projekte nenumatomas didesnis nei 10% 

bendras finansavimas; 

3 – projekte numatomas 10 – 20% bendras 

finansavimas; 

5 – projekte numatomas 21% ir didesnis bendras 

finansavimas. 

Viso: 100 
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KVIETIMO „VIETOS KULTŪRINIO VERSLUMO SKATINIMAS“ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO 

METODIKA 
 

Rodiklio 

Nr. 

Pavadinimas 

 

Siekiama 

reikšmė 
Rodiklio paaiškinimas 

 
RODIKLIO MATAVIMAS 

Institucija 

atsakinga už 

informacijos 

pateikimą CPVA 

  

 

 
Matavimo 

vienetas 

Apskaičiavimo 

tipas 

Skaičiavimo 

būdas 

Informacijos 

šaltinis 
Laikas  

Rezultato rodikliai 

1. Metinių pajamų 

padidėjimas dėl 

projekto veiklų 

+2 %  

 

 

Procentai Įvedamas  Remiamasi 

projekto 

vykdytojo 

finansinėmis 

ataskaitomis 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto 

vykdytojo 

finansiniai 

dokumentai 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

 

Pradinė reikšmė 

nustatoma prieš 

pasirašant projekto 

įgyvendinimo 

sutartį. Esant 

poreikiui, 

pasirašant sutartį 

CPVA gali 

pakoreguoti 

paraiškoje 

nurodytą pradinę 

reikšmę. 

  

Matuojama nuolat. 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

ketvirtį pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 
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2. Projektų, 

įgyvendintų 

vietos 

bendruomenės, 

skaičius 

3 Vietos bendruomenės 

įgyvendintais projektais 

laikomi projektai, kurių 

projekto vykdytojas yra 

vietos bendruomenė ir 

kurių projektų 

įgyvendinimo sutartis 

nebuvo nutraukta 

Skaičius Įvedamas  Sumuojami 

visi projektai, 

kurių 

vykdytojais 

yra vietos 

bendruomenės 

 

 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Galutinis 

projekto 

mokėjimo 

prašymas 

Projektų pabaigoje CPVA 

3 Žmonių, 

pranešančių apie 

padidėjusius 

gebėjimus 

kultūriniame 

verslume, dalis 

50 %  Procentas  Apskaičiuojamas F = A / B*100 Pirminiai 

šaltiniai: Įvairios 

projekto 

vykdytojo ir (ar) 

partnerio (-ių) 

vykdomos 

apklausos apie 

įvykdytų 

kultūrinio 

verslumo 

mokymų kokybę 

ir dalyvių įgytų 

gebėjimų 

vertinimo 

rezultatais. 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai  

Matuojama nuolat. 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

ketvirtį pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas. 

3.1 A – Pokyčių 

rodiklis – 

Dalyviai, kurie 

projekto 

vykdytojo ir (ar) 

partnerio (-ių) 

vykdomose 

apklausose 

įvertino, kad jų 

gebėjimai 

kultūrinio 

verslumo srityje 

padidėjo. 

  Skaičius      

3.2 B – Bazinis 

rodiklis – Visų 

projekto 

vykdytojų ir (ar) 

partnerio (-ių) 

  Skaičius      
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įvykdytų 

kultūrinio 

verslumo mokymų 

dalyviai, 

užsiregistravę ir 

dalyvavę 

mokymuose. 

Produkto rodikliai 

1. Projekto veiklos 

ar kampanijos, 

susijusios su 

kultūrinių išteklių 

panaudojimu 

2  Skaičius Įvedamas Sumuojamos 

visos 

įvykdytos 

veiklos ar 

kampanijos, 

skirtos 

kultūrinių 

išteklių 

panaudojimo 

skatinimui 

 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai, 

galutinė projekto 

įgyvendinimo 

ataskaita.  

 

Antriniai 

šaltiniai: 

projekto sutartis 

Nuolat. CPVA 

2. Parengtų 

rinkodaros planų 

skaičius 

4 Rinkodaros planas - 

strategija nurodanti, kaip 

ir kur bus teikiama 

paslauga, kokių veiksmų 

bus imtasi, valdant 

rizikas, kaip bus pasiekti 

iškelti tikslai, koks idėjos 

konkurencinis 

pranašumas. 

Skaičius Įvedamas  Sumuojami 

visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) parengti 

rinkodaros 

planai 

Pirminiai 

šaltiniai: 

parengtų 

rinkodaros planų 

kopijos. 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 

3.  Kultūrinio 

verslumo mokymų 

dalyvių skaičius  

100 Kultūrinio verslumo 

mokymai – mokymai, 

nukreipti į polinkio ir 

gebėjimų imtis kultūrinės 

ekonominės veiklos 

sujungiant skirtingus 

išteklius, siekiant gauti 

pajamų ir prisiimant visą 

su šia veikla susijusią 

riziką.  

Skaičius Įvedamas  Sumuojami 

visi projekto 

vykdytojo ir 

(ar) partnerio 

(-ių) įvykdytų 

kultūrinio 

verslumo 

mokymų 

dalyviai, 

užsiregistravę 

ir dalyvavę 

renginyje 

(vnt.). 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Renginių 

dalyvių sąrašai. 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 

4.  Atkurtų ir 

kultūriniams 

tikslams pritaikytų 

2 Nekilnojamasis kultūros 

paveldas – kultūros 

paveldo dalis, kurią 

Skaičius  Įvedamas  Sumuojami 

visų projekto 

vykdytojų ir 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto sutartis 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

Projekto 

vykdytojas. 
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nekilnojamojo 

kultūros paveldo 

iš kultūros 

vertybių registro 

objektų skaičius 

sudaro praeities kartų 

pastatytos, įrengtos, 

sukurtos ar istorinių 

įvykių sureikšmintos 

išlikusios ar neišlikusios 

medžiaginės kultūros 

vertybės, tiesiogiai 

susijusios su užimama ir 

joms naudoti reikalinga 

teritorija. 

 

Lietuvos Respublikos 

kultūros vertybių registras 

– Lietuvos kultūros 

paminklų apsaugos 

sistemos dalis, kultūros 

vertybių sąrašas, turintis 

teisinę galią. 

(ar) partnerių 

(-ių) 

restauruoti ir 

kultūros 

tikslams 

pritaikyti 

kultūros 

paveldo 

objektai iš 

kultūros 

vertybių 

registro. 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

5.  Vietos 

suinteresuotų 

šalių, įtrauktų į 

verslumo veiklas, 

skaičius 

10 Vietos suinteresuotos 

šalys - vietos subjektai 

savivaldybės lygmeniu 

(institucijos, 

organizacijos, įmonės ar 

bendruomenės). 

 

Skaičius  Įvedamas Sumuojami 

visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) verslumo 

veiklose 

dalyvaujančios 

suinteresuotos 

šalys 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto sutartis 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 

6. Naujai sukurtų 

paslaugų skaičius 

4 Naujai sukurtos paslaugos 

– paslaugos, kurios iki 

projekto pradžios nebuvo 

teikiamos   

Skaičius    Įvedamas  Sumuojamos 

visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) projekto 

metu naujai 

sukurtos 

paslaugos 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto 

vykdytojo ir (ar) 

partnerių 

dokumentai 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 

7.  Projektų, 

naudojančių 

kūrybiškos 

vietokūros 

metodą, skaičius 

4 Kūrybiška vietokūra – 

integralus vietų 

atgaivinimo metodas, kai 

partneriai iš įvairių 

sektorių, pasitelkdami 

meninę ar kultūrinę 

veiklą, strategiškai 

Skaičius  Įvedamas Sumuojami 

visi projektai, 

naudojantys 

kūrybiškos 

vietokūros 

metodą 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto sutartis 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

CPVA 
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formuoja fizinę ir 

socialinę kaimynystės, 

miesto ar regiono 

tapatybę. Svarbiausi šio 

metodo elementai yra 

atgaivinimas per 

kultūrines veiklas, vietos 

išteklių panaudojimas, 

tarpsektorinės 

partnerystės ir aktyvus 

bendruomenės 

įsitraukimas. 

 

Mokėjimo 

prašymai 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

8. Kultūriniams 

tikslams pritaikytų 

vietų, neįtrauktų į 

kultūros vertybių 

registrą, skaičius 

2  Skaičius  Įvedamas  Sumuojami 

visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) 

sutvarkyti ir 

kultūros 

tikslams 

pritaikytos 

vietos, 

neįtrauktos į 

kultūros 

vertybių 

registrą. 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto sutartis 

 

Antriniai 

šaltiniai: 

Mokėjimo 

prašymai 

Rodiklis 

matuojamas 

nuolat. Duomenys 

apie rodiklio 

pasiekimą renkami 

ne rečiau kaip 1 

kartą per ketvirtį 

pagal mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas. 

 

DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA 

Rodiklio 

Nr. 

Pavadinimas 

 

Siekiama 

reikšmė 
Rodiklio paaiškinimas 

 
RODIKLIO MATAVIMAS 

Institucija 

atsakinga už 

informacijos 

pateikimą CPVA 

  

 

 
Matavimo 

vienetas 

Apskaičiavimo 

tipas 

Skaičiavimo 

būdas 

Informacijos 

šaltinis 
Laikas  

Rezultato rodikliai 

9. Pasitenkinimo 

partneryste lygis 

(išskaidyta pagal 

valstybės tipą) 

Bent jau 

4.5 ir 

teigiamas 

bazinės 

 Skalė nuo 

1 iki 7 

Įvedamas Visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) apklausa 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Galutinis  

projekto 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus pagal 

Projekto 

vykdytojas 
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reikšmės 

pokytis 

mokėjimo 

prašymas 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

10. Pasitikėjimo lygis 

tarp valstybių 

donorių ir valstybių 

paramos gavėjų 

subjektų lygis 

(išskaidyta pagal 

valstybės tipą) 

Bent jau 

4.5 ir 

teigiamas 

bazinės 

reikšmės 

pokytis 

 Skalė nuo 

1 iki 7 

Įvedamas Visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) apklausa 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Galutinis  

projekto 

mokėjimo 

prašymas 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą. 

Projekto 

vykdytojas 

11. Bendradarbiaujančių 

organizacijų, 

pritaikančių 

partnerystėje įgytas 

žinias, dalis 

50%  Procentas Įvedamas Visų projekto 

vykdytojų ir 

(ar) partnerių 

(-ių) apklausa 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Galutinis  

projekto 

mokėjimo 

prašymas 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

metus pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas 

Produkto rodikliai 

12. Įgyvendintų bendrų 

kultūrinių veiklų 

skaičius 

13  Skaičius Įvedamas Skaičiuojamos 

visos 

įgyvendintos 

bendros 

kultūrinės 

veiklos 

Pirminiai 

šaltiniai: 

Galutinis  

projekto 

mokėjimo 

prašymas 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas 

13. Projektų, 

įgyvendinamų 

partnerystėje su 

šalių donorių 

partneriais 

(išskaidyta pagal 

šalis donores) 

11  Skaičius Įvedamas Skaičiuojamos 

visi projektai, 

įgyvendinti 

partnerystėje 

su šalių 

donorių 

partneriais 

Pirminiai 

šaltiniai: 

partnerystės 

sutartys ir 

projekto sutartis 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas 

14. Darbuotojų iš 

valstybių donorių, 

dalyvaujančių 

mainuose, skaičius 

(išskaidyta pagal 

lytį, valstybę 

donorę); 

26 

 

 

 Skaičius Įvedamas Skaičiuojami 

visi 

darbuotojai iš 

valstybių 

donorių, 

dalyvaujantys 

mainuose 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto 

vykdytojo ir (ar) 

partnerių 

dokumentai 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas 
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15. Darbuotojų iš 

valstybių paramos 

gavėjų, 

dalyvaujančių 

mainuose, skaičius 

(išskaidyta pagal 

lytį, valstybę 

donorę). 

31  Skaičius Įvedamas Skaičiuojami 

visi 

darbuotojai iš 

valstybių 

paramos 

gavėjų, 

dalyvaujantys 

mainuose 

Pirminiai 

šaltiniai: 

projekto 

vykdytojo ir (ar) 

partnerių 

dokumentai 

Duomenys apie 

rodiklio pasiekimą 

renkami ne rečiau 

kaip 1 kartą per 

pusę metų pagal 

mokėjimo 

prašymų teikimo 

periodiškumą 

Projekto 

vykdytojas 
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Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

8 priedas 

 

KLAUSIMYNAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO 

(pildo pareiškėjas) 

___________________ 

(Data) 

 

 

 

1.  
Organizacijos vykdomos veiklos. Nurodykite konkrečias veiklos rūšis ir tikslius Ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus kodus, vadovaujantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. Nr. DĮ-226 įsakymu „Dėl Ekonominės veiklos 
rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“1.  

Pareiškėjas: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Partneris Nr. 1: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Partneris Nr. 2: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Organizacija, kuri sutvarkytame infrastruktūros objekte vykdys veiklą / teiks paslaugas: 

1. 

2. 

3. 

                                                           
1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309099?jfwid=q8i88m5as  

Pareiškėjo pavadinimas   

Partnerio (-ių) iš Lietuvos pavadinimas (-ai) Partneris Nr. 1: 

Partneris Nr. 2: 

... 

Organizacijos, kuri sutvarkytame 

infrastruktūros objekte vykdys veiklą / teiks 

paslaugas, pavadinimas 

 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.309099?jfwid=q8i88m5as
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... 

 

2.  Ar organizacija vykdo veiklą, susijusią su prekių (paslaugų) pirkimu (pardavimu)? Jei taip, 

žemiau nurodykite šias veiklas (pagal 1 klausimą). Kriterijus nėra tenkinamas, jeigu prekės 
(paslaugos) perkamos siekiant tenkinti organizacijos kasdienius poreikius, pvz., popieriaus naudojamo 
kopijuoti / spausdinti pirkimas ir pan.  

Pareiškėjas: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Taip Ne 

Partneris Nr. 1: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Taip Ne 

Partneris Nr. 2: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Taip Ne 

Organizacija, kuri sutvarkytame infrastruktūros objekte vykdys veiklą / teiks 

paslaugas: 

1. 

2. 

3. 

... 

 

Taip Ne 

3. Ar gautas finansavimas turės poveikį organizacijos vykdomai ūkinei veiklai2? Žemiau 

pagrįskite savo atsakymą. Poveikis organizacijos vykdomai ūkinei veiklai yra suprantamas kaip gauta 
nauda, kuri gali būti tiek tiesioginė, tiek netiesioginė. Pvz., netiesioginė nauda gali būti tai, kad per 
viešinimo priemones sužinos platesnis potencialių klientų ratas, padidės prestižas, padidės prekinio ženklo 
vertė ir pan.   

Pareiškėjas 

 

Taip Ne 

                                                           
2 Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) pirkimu ar pardavimu, 

išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. 
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Partneris Nr. 1 

 

Taip Ne 

Partneris Nr. 2 
Taip Ne 

Organizacija, kuri sutvarkytame infrastruktūros objekte vykdys veiklą / teiks 

paslaugas 

 

Taip Ne 

4.  4.1. Kokioms paslaugoms teikti / veiklai vykdyti bus naudojama projekto lėšomis sutvarkyta 

infrastruktūra? 

4.2. Ar teikiamos paslaugos bus mokamos? 

4.1. 

4.2. 

 

5.  
5.1. Informacija apie tikslines grupes:   

5.1.1. ar šiuo metu lankytojai į infrastruktūros objektą atvyksta iš užsienio šalių, jei taip 

kokių? Kokią dalį tarp visų lankytojų sudaro užsienio šalių atstovai; 

5.1.2. ar paslaugų / veiklų, kurios bus teikiamos sutvarkytame infrastruktūros objekte, 

tikslinė grupė yra užsienio šalių asmenys, jei taip, iš kokių užsienio šalių planuojama, 

kad jie atvyks; 

5.1.3. ar sutvarkytame infrastruktūros objekte planuojama organizuoti renginius ir vykdyti 

kitas veiklas, kurios konkrečiai būtų skirtos asmenims iš kitų ES valstybių narių; 

5.1.4. ar sutvarkytame infrastruktūros objekte planuojama organizuoti profesionalaus meno 

renginius, kuriuose dalyvautų tarptautinės reputacijos atlikėjai, gebantys pritraukti 

dalyvius/lankytojus iš kitų ES valstybių narių; 

5.1.5. ar sutvarkytame infrastruktūros objekte organizacija vykdo / planuoja vykdyti 

renginius užsienio kalba (nurodykite, kokia); 

5.1.6. ar rinkodarą numatoma vykdyti kita, nei lietuvių kalba, siekiant pritraukti lankytojus 

iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių; 

5.1.7. kokiomis organizacijos paslaugomis naudojasi ir/ar galėtų naudotis asmenys iš kitų 

ES valstybių narių. 

5.1.1. 

5.1.2. 

6.1.3. 

5.1.4. 

5.1.5. 

5.1.6. 
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5.1.7. 

6. 
Informacija apie veikiančias užsienio kapitalo įmones: 

Nurodykite, ar Jūsų savivaldybės teritorijoje yra veikiančių užsienio kapitalo 

įmonių, kurios teiktų panašias kultūros paslaugas (jeigu taip, nurodykite šias 

įmones), kurias teikia Jūsų organizacija. 

Taip Ne 

 

 

 

 

 

Pasirašydamas šį klausimyną, patvirtinu, kad pateikta informacija yra teisinga. 

 

 

_____________________________________  ____________________  

(Pareiškėjo vadovo pareigos, vardas, pavardė3)  (parašas)   

 

 

                                                           
3 Dokumentas turi būti pasirašytas organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens. Jeigu jį pasirašo ne organizacijos vadovas, turi 

būti pateiktas įgaliojimas. 



Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams 

9 priedas 

 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJO (PARTNERIO) NUMATOMĄ GAUTI AR GAUTĄ  

VALSTYBĖS PAGALBĄ (IŠSKYRUS DE MINIMIS) 

 

_____________________________________ 

(pareiškėjo/partnerio pavadinimas, adresas) 

__________ _________ 

(data, vieta) 

 

(Jeigu pareiškėjas turi partnerį (-ių), kuris (-ie) kartu įgyvendins projektą, pareiškėjas užpildo šį priedą 

už kiekvieną projekto partnerį atskirai).  

 

1 lentelė. Informacija apie tai, ar pareiškėjui (partneriui) buvo (ar gali būti) suteikta valstybės pagalba. 

1.  Nesuteikta   
 

Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui (partneriui) nebuvo suteikta valstybės pagalba 

(išskyrus de minimis) ir jis nėra kreipęsis dėl jos suteikimo. Pažymėjus šį punktą, 2 lentelė 

nepildoma. 

2.  Suteikta   Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui (partneriui) buvo (ar gali būti) suteikta valstybės 

pagalba (išskyrus de minimis). Pažymėjus šį punktą, pildoma 2 lentelė (žr. žemiau).  

 
2 lentelė. Informacija apie pareiškėjo (partnerio) numatomą gauti ar gautą valstybės pagalbą (išskyrus 

de minimis). 

Eil. 

Nr. 

Pagalbos 

gavėjo 

kodas 

Pagalbos  

skyrimo  

data 

Pagalbos 

teikėjas 

Teisės aktas, 

kuriuo remiantis 

skirta pagalba 

Gautos 

pagalbos 

suma (eurais) 

Pastabos 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad projekto partneris yra susipažinęs su šiame priede teikiama 

informacija ir teikiama informacija yra teisinga (ši nuostata įtraukiama, kai priede teikiama 

informacija apie partnerio numatomą gautą ir (ne)gautą valstybės pagalbą) 

 

________________________________                                                                               ___________________ 

     (pareiškėjo ar jo įgalioto                                                                            (vardas ir pavardė) 

  atstovo pareigų pavadinimas) 
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Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE 

finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ 

gairių pareiškėjams 

10 priedas 

 

PATIKROS LAPAS DĖL VALSTYBĖS PAGALBOS BUVIMO AR NEBUVIMO 

____________________ 
(Data) 

 

 

I. Valstybės pagalbos požymių identifikavimas pagal projektą remtinose veiklose1 

1.  Ar finansavimą tiesiogiai ar netiesiogiai 

numatoma teikti ūkio subjektams (-ui) ūkinei 

veiklai vykdyti? 

Taip Ne 

 

Ūkio subjektai – įmonės, jų junginiai (asociacijos, susivienijimai, konsorciumai ir pan.), įstaigos ar 

organizacijos, ar kiti juridiniai ar fiziniai asmenys, kurie vykdo ar gali vykdyti ūkinę veiklą Lietuvos 

Respublikoje arba kurių veiksmai daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei 

veiklai Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje viešojo administravimo subjektai laikomi ūkio 

subjektais, jeigu jie vykdo ūkinę veiklą. 

Ūkinė veikla –  visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių (paslaugų) 

pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę (paslaugą) įsigyja asmeniniams ir namų ūkio 

poreikiams tenkinti. 

Vertinimui, ar tam tikra veikla laikytina ūkine veikla, nedaro įtakos tai, ar šia veikla yra siekiama pelno. Pelno 

nesiekiantys subjektai laikomi ūkio subjektais, jei jie prekiauja prekėmis (paslaugomis). Ūkine veikla nėra 

laikoma, kai valstybė veikia „vykdydama valdžios įgaliojimus“ arba kai valstybės sektoriaus subjektai veikia 

„kaip valdžios institucijos“. Jeigu valstybės sektoriaus subjektas vykdo ūkinę veiklą, kuri gali būti atskirta 

nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, tai subjektas, vykdydamas tą veiklą, veikia kaip ūkio subjektas. O jeigu tos 

ūkinės veiklos negalima atskirti nuo valdžios įgaliojimų vykdymo, visa to subjekto vykdoma veikla yra su tų 

valdžios įgaliojimų vykdymu susijusi veikla, todėl nepatenka į ūkio subjekto sąvokos taikymo sritį. Tokioms 

veikloms priskiriamų veiklų pavyzdžiai (šis sąrašas nėra baigtinis): 

a) kariuomenė arba policija; 

b) oro navigacijos sauga ir kontrolė; 

c) jūrų eismo kontrolė ir sauga; 

d) kovos su tarša priežiūra; 

e) laisvės atėmimo nuosprendžių organizavimas, finansavimas ir vykdymas; 

f) viešiesiems tikslams naudoti skirtų duomenų rinkimas remiantis teisės aktuose atitinkamiems ūkio 

subjektams nustatytu įpareigojimu atskleisti tokius duomenis. 

Ūkine veikla gali būti nelaikoma dalis veiklų socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo ir mokslinių 

tyrimų sektoriuose, kaip apibūdinta Europos Komisijos pranešime dėl valstybės pagalbos sąvokos (angl. 

                                                           
1 Vertinant valstybės pagalbos kriterijus vadovaujamasi Europos Komisijos pranešimu dėl valstybės pagalbos sąvokos ir 

teismų praktika (angl. Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU, jei taikoma. 

Paraiškos/Projekto kodas  
Projekto pavadinimas  

Pagal projektą numatytos remti veiklos  

Pareiškėjas/Projekto vykdytojas  

Projekto partneris (-iai)  
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Commission Notice on the notion of State aid pursuant to Article 107(1) TFEU). Taip pat ūkine veikla nėra 

laikoma viešos infrastruktūros objektų, neskirtų ūkinei veiklai vykdyti, statyba. Ypatingas dėmesys turi būti 

atkreiptas teikiant pagalbą oro uostų infrastruktūrai finansuoti. 

Pasirinkimo pagrindimas 

(Pagrįskite savo pasirinkimą) 

 

 

2.  Ar finansavimas iš valstybės išteklių ūkio 

subjektams (-ui) suteiktų/suteikia išskirtinę 

ekonominę naudą, kurios jie/jis negautų 

rinkos sąlygomis? 

Taip Ne 

 

Išskirtinė ekonominė nauda.   Vertinama, ar finansavimas ūkio subjektui teikiamas palankesnėmis 

sąlygomis, nei jis galėtų gauti rinkoje. Pavyzdžiui, negrąžintina subsidija, lengvatinė paskola (su mažesnėmis 

nei rinkoje palūkanų normomis ar kitomis lengvatinėmis sąlygomis), suteikiama neapmokestinama garantija 

paskolai arba apmokestinama ne rinkos kaina. Išskirtinė nauda ūkio subjektui gali būti suteikta įvairiais 

būdais. Nėra skirtumo, kokiais būdais teikiama valstybės pagalba - svarbus jos poveikis. Siekiant nustatyti, ar 

finansavimas yra valstybės pagalba, yra naudojamas privataus rinkos investuotojo principas. Jei įmonė 

negautų šių lėšų analogiškomis sąlygomis privataus kapitalo rinkose, vadinasi, šių lėšų teikimas gali būti 

valstybės pagalba. Šiuo atveju būtina nustatyti, ar privatus investuotojas investuotų į šią įmonę tokiomis pat 

sąlygomis, vertindamas tik potencialią savo investicijų grąžą ir neatsižvelgdamas į regioninius ar socialinius 

veiksnius. Jei privatus investuotojas neinvestuotų į tokią įmonę, vadinasi, suteiktos lėšos gali būti valstybės 

pagalba. 

 

Jei numatoma, kad finansavimas bus skiriamas ūkio subjekto sąnaudoms, atsiradusioms dėl viešųjų, arba 

visuotinės ekonominės svarbos, paslaugų įsipareigojimų2 valstybei (savivaldybei), padengti, išskirtinės 

ekonominės naudos buvimas vertinamas pagal Altmark kriterijus. Ūkio subjektui nėra suteikiama išskirtinė 

ekonominė nauda, jeigu: 

- veikla atitinka visuotinės ekonominės svarbos paslaugų požymius, jos užduotys ir įpareigojimai aiškiai 

apibrėžti; 

- viešųjų paslaugos išlaidų kompensavimo kriterijai objektyvūs, skaidrūs ir nustatyti iš anksto; 

- kompensacija neviršija grynųjų paslaugos teikimo sąnaudų, įskaitant pagrįstą pelną (t. y. 

kompensuojama nepermokant); ir  

- viešosios paslaugos įsigyjamos ir kompensacija skiriama įgyvendinant viešojo pirkimo konkurso 

procedūrą arba, jei viešasis pirkimas nėra rengiamas, įmonės, kuriai patikėta teikti visuotinės 

ekonominės svarbos paslaugas, išlaidos kompensuojamos pagal įprastos gerai valdomos įmonės 

patiriamas išlaidas. 

Pasirinkimo pagrindimas 

(Pagrįskite savo pasirinkimą) 

 

 

3.  Ar finansavimą numatoma teikti/teikiamas 

tam tikroms pasirinktoms prekėms gaminti 

ar paslaugoms teikti, arba tam tikriems 

pasirinktiems ūkio subjektams (-ui), t. y. ar 

finansavimo priemonė yra selektyvaus 

pobūdžio? 

Taip Ne 

 

Pasirinktinis finansavimo priemonės taikymas (selektyvumas). Pasirinktinai taikomos finansavimo 

priemonės - tai priemonės, kurios yra skirtos atskiro regiono plėtrai (tame regione esantiems ūkio subjektams), 

                                                           
2 Plačiau žiūrėti čia: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html.  

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html
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atskiroms veiklos rūšims paremti (finansavimo/naudos gavėjai - atskiro sektoriaus ūkio subjektai) arba tam 

tikriems tikslams įgyvendinti (finansavimo gavėjai gali būti mažos ar vidutinės įmonės, naujos įmonės, tam 

tikrus projektus įgyvendinantys ūkio subjektai ir pan.). Šis kriterijus tenkinamas, kai vertinant paraiškas 

finansuoti projektus, tam tikrų ūkio subjektų paraiškos įvertinamos geriau ir dėl to gauna finansavimą 

(skirtingai nuo blogiau įvertintų), o institucijos, spręsdamos dėl finansavimo skyrimo, naudojasi turima 

diskrecijos teise.  

Pasirinkimo pagrindimas 

(Pagrįskite savo pasirinkimą) 

 

 

4.  Ar finansavimas gali iškraipyti konkurenciją 

ir veikti prekybą tarp ES šalių? 

Taip Ne 

 

Poveikis konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių. Siekiant įvertinti, ar suteiktas finansavimas daro poveikį 

konkurencijai ir prekybai tarp ES šalių, būtina nustatyti finansavimo gavėjo teikiamų paslaugų ar gaminamų 

prekių rinką, žinoti, ar tokioje rinkoje Europos Sąjungoje vyksta prekyba tarp valstybių narių. Pats faktas, kad 

ūkio subjekto konkurencinė padėtis, palyginti su kitais konkuruojančiais ūkio subjektais, pagerėja jam gavus 

ekonominės naudos, kurios jis nebūtų gavęs įprastomis verslo sąlygomis, rodo, kad konkurencija gali būti 

iškreipta. Jei finansavimas yra teikiamas vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios 

klientai yra tik miestelio gyventojai), šis finansavimas paprastai neveikia prekybos tarp šalių. Tačiau būtina 

žinoti, kad finansavimas ūkio subjektui gali veikti prekybą tarp šalių ir tais atvejais, kai konkretus ūkio 

subjektas neeksportuoja savo teikiamų paslaugų ar gaminamų prekių. Gali pakakti fakto, jog nagrinėjamomis 

paslaugomis ar prekėmis apskritai prekiaujama su ES šalimis.  

Pasirinkimo pagrindimas 

(Pagrįskite savo pasirinkimą) 

 

 

II. Išvada dėl valstybės pagalbos (ne)buvimo 

Pažymimas vienas langelis.  

 Projektui nebus/nėra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į nors vieną I dalies klausimą atsakyta 

neigiamai). 

 Pagal projektą remtinos veiklos nebus laikomos valstybės pagalba, tačiau ja gali tapti (žymima, jei į nors 

vieną I dalies klausimą atsakyta neigiamai, tačiau pastabose nurodyta, kad tam tikrus aspektus reikia nuolat 

stebėti dėl rizikos finansavimui tapti valstybės pagalba). Pagrindžiant pasirinkimą nurodomi tolimesni 

veiksmai ir priemonės). 

 Projektui bus/yra teikiama valstybės pagalba (žymima, jei į visus I dalies klausimus atsakyta teigiamai). 

Pasirinkimo pagrindimas 

(Pagrįskite savo pasirinkimą) 

 

 

 

_____________________________________  ____________________  

 (vertintojo pareigos, vardas, pavardė)  (parašas)   



Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ pagal 2014–

2021 m. EEE finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

11 priedas 

 

PROJEKTO ATITIKTIES VALSTYBĖS PAGALBOS TAISYKLĖMS PAGAL BENDRĄJĮ BENDROSIOS IŠIMTIES REGLAMENTĄ 

PATIKROS LAPAS 

 
I. Priemonės teisinis pagrindas 

2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (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) ), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 2017/1084 (OL 2017 L 156, p. 

1)  (toliau – Bendrasis bendrosios išimties reglamentas), I skyrius, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4 

ir 6 dalys. 

 

II. Duomenys apie paraišką/projektą  

Paraiškos/projekto numeris   

Pareiškėjo/projekto vykdytojo pavadinimas   

Projekto pavadinimas   

Projekto partnerio(-ių) pavadinimas(-i)   
 

III. Paraiškos/projekto patikra dėl atitikties visų tam tikros kategorijos pagalbos sąlygų, nustatytų Bendrajame bendrosios išimties reglamente 
 

Nr.  Klausimai  Rezultatas  Pastabos: 

Bendrieji reikalavimai 

1. 

 

Ar pagalba nėra priskirtina su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose 

šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbai tiesiogiai susijusiai su 

eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu ir veikla arba kitomis 

einamosiomis išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla?  

□ Taip □ Ne   

2. Ar dėl pagalbos nėra remiamas vietinių prekių naudojimas, vietoje 

importuojamų prekių? 

□ Taip □ Ne   

3. Ar pagalba nėra teikiama veiklai žuvininkystės ir akvakultūros 

sektoriuje, kuriam taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1379/20131, išskyrus pagalbą mokymui, pagalbą 

mažoms ir vidutinėms įmonėms (toliau – MVĮ) gauti finansavimą, 

pagalbą mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje, inovacijų 

□ Taip □ Ne   

                                                           
1 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl bendro žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos 

reglamentai (EB) Nr. 1184/2006 ir (EB) Nr. 1224/2009 ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000. 
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pagalbą MVĮ, pagalbą nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems 

asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams, regioninę investicinę pagalbą 

atokiausiuose regionuose ir regioninės veiklos pagalbos schemas? 

4. Ar pagalba nėra teikiama pirminės žemės ūkio produktų gamybos 

sektoriuje, išskyrus regioninę investicinę pagalbą atokiausiuose 

regionuose2, regioninės veiklos pagalbos schemas, MVĮ teikiamą 

pagalbą konsultavimui, rizikos finansų pagalbą, pagalbą moksliniams 

tyrimams ir technologinei plėtrai, inovacijų pagalbą MVĮ, pagalbą 

aplinkos apsaugai, pagalbą mokymui bei pagalbą nepalankias sąlygas 

darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams? 

□ Taip □ Ne   

5. Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

prekybos jais sektoriuje, kai pagalbos suma nustatoma pagal iš 

pirminės produkcijos gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai 

pateiktų tokių produktų kainą arba kiekį?  

□ Taip □ Ne  
 

6.  Ar pagalba nėra teikiama žemės ūkio produktų perdirbimo ir 

prekybos jais sektoriuje, kai pagalba priklauso nuo to, ar ji bus iš 

dalies arba visa perduota pirminės produkcijos gamintojams? 

□ Taip □ Ne   

7.  Ar pagalba nėra teikiama nekonkurencingų anglių kasyklų 

uždarymui palengvinti, kuriai taikomas Tarybos sprendimas Nr. 

2010/787/ES3? 

□ Taip □ Ne   

8. Ar pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą suteikta pagalba 

nėra/nebus naudojama veiklai į Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento taikymo sritį neįtrauktuose sektoriuose?  

□ Taip □ Ne   

9.  Ar pagalba nėra teikiama įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas 

sumoms išieškoti pagal ankstesnį Komisijos sprendimą, kuriame tos 

pačios valstybės narės suteikta pagalba skelbiama neteisėta ir 

nesuderinama su vidaus rinka? 

□ Taip □ Ne   

10. Kokiai kategorijai priskiriamas pareiškėjas? (Pastabose nurodyti 

pagrindimą)(pildoma, jei taikoma)  

  Netaikoma biudžetinėms įstaigoms, nes laikoma, kad jos negali 

susidurti su bent viena iš Bendrosios išimties reglamento 2 

straipsnio 18 punkte nurodytų aplinkybių 

 Pareiškėjo pavadinimas Įrašyti :    

10.1. □ Labai mažos ar mažos įmonės □ Taip □ Ne   

10.2. □ Vidutinės įmonės □ Taip □ Ne   

10.3. □ Didelės įmonės  □ Taip □ Ne   

                                                           
2 Atokiausi regionai apibrėžti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 12 punkte. 
3 2010 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas 2010/787/ES dėl valstybės pagalbos nekonkurencingų anglių kasyklų uždarymui palengvinti (OL L 336, 2010 12 21, p. 24). 



3 
 

11. Ar pagalba nėra teikiama sunkumų patiriantiems4 ūkio subjektams? □ Taip □ Ne  Laikoma, kad biudžetinės įstaigos negali susidurti su bent viena iš 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte 

nurodytų aplinkybių, nes:  

1. Biudžetinėms įstaigoms netaikomas Lietuvos Respublikos 

įmonių bankroto įstatymas, todėl joms negali būti pradėtos 

nemokumo procedūros; 

2. Pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą: 

 biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės 

funkcijas ir yra išlaikomos iš valstybės ar savivaldybės 

biudžetų asignavimų, taip pat iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų lėšų (2 str. 1 d.);  

 jeigu biudžetinės įstaigos prievolėms lėšų nepakanka, 

prievolės padengiamos biudžetinės įstaigos savininko 

lėšomis neviršijant biudžetinės įstaigos teisės aktų nustatyta 

tvarka naudojamo, valdomo ir disponuojamo turėto vertės 

(2 str. 2 d.);  

 biudžetinė įstaiga gali turėti tik tokias civilines teises ir 

pareigas, kurios neprieštarauja jos nuostatams ir veiklos 

tikslams (3 str.); 

 iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos 

biudžetinės įstaigos savininkė yra valstybė (4 str.); 

 iš valstybės biudžeto arba iš Valstybinio socialinio 

draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžetų ir kitų valstybės pinigų fondų išlaikomos 

biudžetinės įstaigos gali būti tik 

reorganizuojamos/likviduojamos turint Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės sutikimą (14 str.; 15 str.) arba 

Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse nustatytais 

juridinių asmenų likvidavimo pagrindais; 

3. Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą 

biudžetinėms įstaigoms skirtos biudžeto lėšos gali būti 

naudojamos tik jų  programoms vykdyti, o biudžetinių įstaigų 

programų sąmatos negali viršyti šioms programoms numatytų 

sumų (5 str.). 

 

                                                           
4 Sunkumus patiriantis ūkio subjektas apibrėžtas Bendrojo bendrosios išimties reglamento 2 straipsnio 18 punkte. 
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Atsižvelgiant į aukščiau pateiktus paaiškinimus, pagal šias Gaires 

pareiškėjams teikiant valstybės pagalbą biudžetinėms įstaigoms, 

laikoma, kad jos negali būti ūkio subjektais, patiriančiais 

sunkumus, kaip tai apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 2 straipsnio 18 punkte, todėl papildomas vertinimas 

konkrečios biudžetinės įstaigos atveju nėra atliekamas, 

pasirenkamas atsakymas „Taip“.  
12. Ar pagalbos suteikimas5 nėra susietas su įpareigojimu pagalbos 

gavėjui turėti būstinę Lietuvos Respublikoje arba būti iš esmės 

įsisteigusiu Lietuvos Respublikoje? (įpareigojimu turėti būstinę 

atitinkamoje valstybėje narėje arba būti iš esmės įsisteigusiu toje 

valstybėje narėje nelaikomas reikalavimas turėti įsisteigimo ar 

įregistravimo vietą pagalbą teikiančioje valstybėje narėje mokėjimo 

metu) 

□ Taip □ Ne   

13. Ar pagalbos suteikimas nėra susietas su įpareigojimu pagalbos 

gavėjui naudoti Lietuvos Respublikoje pagamintas prekes arba 

teikiamas paslaugas? 

□ Taip □ Ne   

14. Ar teikiant pagalbą nėra ribojamos pagalbos gavėjų galimybės 

naudoti mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų 

rezultatus kitose valstybėse narėse? 

□ Taip □ Ne   

15. Ar nėra viršijama investicinė pagalba kultūrai ir paveldo išsaugojimui: 

150 mln. Eur vienam projektui? 

□ Taip □ Ne  

16. Ar nėra apeinamos pranešimo ribos, nustatytos ir nurodytos Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento 4 straipsnio 1 dalies z punkte, dirbtinai 

išskaidant pagalbos projektus? 

□ Taip □ Ne  

17. Ar teikiama pagalba yra skaidri pagal Bendrojo bendrosios išimties 

reglamento 5 straipsnio reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

18. Ar pagalbos intensyvumas ir tinkamos finansuoti išlaidos atitinka 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento  7 straipsnio reikalavimus? 

□ Taip □ Ne   

19. Ar yra laikomasi sumavimo reikalavimų pagal Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento 8 straipsnio nuostatas?  

□ Taip □ Ne   

Reikalavimai pagalbai kultūrai ir paveldo išsaugojimui 

20. Ar teikiama pagalba Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 

straipsnio 2 dalyje nurodytiems kultūros tikslams ir kultūrinei 

veiklai? (Pastabose nurodyti konkretų kultūros tikslą ar veiklą)    

□ Taip □ Ne   

21. Ar teikiama pagalba nėra priskiriama veiklos pagalbos kategorijai?  □ Taip □ Ne   

22. Ar pagalba yra teikiama objektui, kurio bent 80 % arba laiko, arba vietos 

pajėgumo per metus yra naudojama kultūros tikslams? 

□ Taip □ Ne   

                                                           
5 Pagalbos suteikimo data – data, kai pagalbos gavėjui pagal Lietuvos Respublikos teisinį režimą suteikiama juridinė teisė gauti pagalbą. 
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23. Ar projektas atitinka Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 

straipsnio 4 dalyje nustatytus tinkamų finansuoti išlaidų 

reikalavimus?  

□ Taip □ Ne   

24. Ar nustatyta pagalbos suma neviršija tinkamų finansuoti išlaidų ir 

investicijos veiklos pelno skirtumo? 

□ Taip □ Ne   

25. Ar pagalba pagal Bendrojo bendrosios išimties reglamento  53 straipsnį 

nėra teikiama spaudai ir žurnalams, spausdintiems ar 

elektroniniams?   

□ Taip □ Ne   

 
IV. Valstybės pagalbos atitikties vertinimas  
 

 

26.  

 

Ar teikiama/suteikta valstybės pagalba atitinka Bendrojo bendrosios 

išimties reglamento I skyriuje, III skyriaus 11 skirsnio „Pagalba 

kultūrai ir paveldo išsaugojimui“ 53 straipsnio 1, 2, 3 (a), 4 ir 6 dalyse 

nustatytus reikalavimus?  

□ Taip □ Ne  Pastabos: 

 

 

 

______________________________________  

(Vertintojas)  

 

 

 

____________  

(Parašas)  

 

 

 

____________  

(Data)  
 



1. PROJEKTO DUOMENYS

2. PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI 

Metai
0 1 2 3 4 5

1. Projekto investicijų išlaidos, Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.
Tinkamos finansuoti projekto investicijų 
išlaidos, Eur

1.2.
Netinkamos finansuoti projekto investicijų 
išlaidos, Eur

2. Projekto veiklos išlaidos, Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.
2.2.

Diskonto norma, %
Projekto pradžios metai

INFORMACIJA APIE IŠ 2014–2021 M. EEE FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS „KULTŪRA“ LĖŠŲ  
FINANSUOJAMO PROJEKTO PLANUOJAMĄ GAUTI VEIKLOS PELNĄ

Projekto pavadinimas

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis, metų 
skaičius

Tinkamos finansuoti projekto išlaidos, Eur 0,00 EUR

Nr.

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ 
pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo programą 
„Kultūra“ gairių pareiškėjams
12 priedas



2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
3. Projekto veiklos pajamos, Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
4. Pinigų srautas iš veiklos, Eur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. Turto likutinė vertė, Eur

3. FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI

Netinkamos finansuoti projekto išlaidos 0,00 EUR
Tinkamos finansuoti projekto išlaidos 0,00 EUR

Diskontuota dabartinė turto likutinė vertė, Eur 0,00 EUR

Valstybės pagalbos dydis projektui, Eur #DIV/0!

Diskontuotas projekto veiklos pelnas (tenkantis 
tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms), Eur #DIV/0!

4. VALSTYBĖS PAGALBOS DYDIS PROJEKTUI



5. PAGRINDINIŲ SKAIČIAVIMO PRIELAIDŲ PAGRINDIMAS

0

0

0

0

0

0

0

0

Projekto investicijų išlaidos Projekto investicijų išlaidų apimties pagrindimas

0

0

0

0

0

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis Pasirinkto projekto investicijų ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

0

Diskonto norma Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

0 %

0

Projekto veiklos išlaidos Projekto veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo prie projekto pagrindimas

0

0

0

0

0

0

0

Turto likutinė vertė Turto likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

Projekto veiklos pajamos Projekto veiklos pajamų apimties ir priskyrimo prie projekto pagrindimas

Taikomas infliacijos dydis Infliacijos dydžio apskaičiavimo pagrindimas

0

0



Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE 

finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ 

gairių pareiškėjams 

13 priedas 

 

12 PRIEDO „INFORMACIJA APIE IŠ 2014–2021 M. EEE FINANSINIO MECHANIZMO 

PROGRAMOS „KULTŪRA“ LĖŠŲ  FINANSUOJAMO PROJEKTO PLANUOJAMĄ 

GAUTI VEIKLOS PELNĄ“ PILDYMO INSTRUKCIJA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gairių pareiškėjams 12 priedo „Informacija apie iš 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo 

programos „Kultūra“ lėšų finansuojamo projekto planuojamą gauti veiklos pelną“ (toliau – 

informacija apie veiklos pelną) pildymo instrukcija (toliau – instrukcija) nustato informacijos apie 

veiklos pelną pildymo naudojant elektroninę formą taisykles. Informacijos apie veiklos pelną forma 

yra standartinis Excel formato darbinis dokumentas, pildomas naudojant Microsoft Excel programą. 

2. Šioje instrukcijoje pateikiami patarimai dėl atskirų 12 priedo formos punktų pildymo. 

3. Informacijos apie veiklos pelną duomenys įrašomi vadovaujantis instrukcija jiems skirtuose 

laukuose, kurie nuspalvinti žaliai. Geltonai nuspalvintuose laukuose duomenys apskaičiuojami 

automatiškai. 

II SKYRIUS 

INFORMACIJOS APIE VEIKLOS PELNĄ PILDYMAS 

 4. „Bendri projekto duomenys“ pildomi: 

BENDRI PROJEKTO DUOMENYS 

 Projekto pavadinimas Nurodomas projekto pavadinimas. 

Projekto investicijų 

ataskaitinis laikotarpis, 

metai 

Visais atvejais nurodomas projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis 

– 15 metų1.  

Projekto investicijų ataskaitinis laikotarpis - metų, kuriems 

pateikiamos finansinių srautų prognozės, skaičius. Į šį laikotarpį 

įskaičiuojamas ir projekto įgyvendinimo laikotarpis. 

 

 

Projekto pradžios metai Nurodomi planuojami pirmieji projekto investicijų atlikimo metai. 

Diskonto norma, proc. Nurodoma diskonto norma.  

Diskonto norma pasirenkama atsižvelgiant į paraiškos rengimo metu 

galiojančią bazinę normą, kuri skelbiama internetinėje svetainėje 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.h

tml, ją padidinant 100 bazinių punktų dydžio fiksuota marža (1 proc. 

punktu), kaip tai numato Komisijos komunikatas dėl orientacinių ir 

diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (OJ C 14, 19.01.2008, 

p.6.). 

                                                           
1 Laikotarpis nustatytas pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės 

paramos ir valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodikos, patvirtintos VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros 

direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų 

rengimo ir įgyvendinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ (toliau – Investicijų projektų metodika) nuostatas. 
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Tinkamos finansuoti 

projekto išlaidos, Eur 

Šiame laukelyje pateikiama bendra tinkamų finansuoti projekto 

investicijų išlaidų suma (elektroninėje priedo formoje apskaičiuojama 

automatiškai). 

  

5. „Prognozuojami finansiniai srautai“ pildomi: 

PROGNOZUOJAMI FINANSINIAI SRAUTAI 

 Nr.   Metai 

1 2 ... n 

1. Projekto investicijų išlaidos, Eur 
Šiame laukelyje pateikiama bendra tinkamų pagal Bendrąjį 

bendrosios išimties reglamentą finansuoti ir netinkamų finansuoti 

atitinkamų metų projekto investicijų išlaidų suma (elektroninėje 

Rekomendacijų priedo formoje apskaičiuojama automatiškai).  

        

1.1. Tinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur 
Šiame laukelyje įrašomos tinkamos pagal Bendrąjį bendrosios 

išimties reglamentą finansuoti projekto investicijų išlaidos 

pamečiui. Laukeliuose įrašoma tik bendra tiems metams tenkanti 

tinkamų finansuoti projekto investicijų išlaidų suma, neskaidant 

jos pagal išlaidų kategorijas.  

        

1.2. Netinkamos finansuoti projekto investicijų išlaidos, Eur 
Įrašomos bendros netinkamos pagal Bendrąjį bendrosios išimties 

reglamentą finansuoti projekto investicijų išlaidos pamečiui. 

Laukeliuose įrašoma tik bendra tiems metams tenkanti netinkamų 

pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą finansuoti 

projekto investicijų išlaidų suma, neskaidant jos pagal atskiras 

išlaidas.  

        

2. Projekto veiklos išlaidos, Eur 
Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų projekto 

veiklos išlaidų suma (elektroninėje informacijos apie veiklos 

pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).  

 

Projekto veiklos išlaidos - išlaidos, kurios yra patiriamos arba 

planuojamos patirti projekto metu sukuriamo turto 

eksploatavimui ir projekto veiklos pajamų uždirbimui.  

Į projekto veiklos išlaidas turi būti įtraukiamos tik konkrečiam 

projektui tenkančios išlaidos, o ne visos pareiškėjo išlaidos, jei 

projektas apima tik dalį pareiškėjo veiklos. 

Į projekto veiklos išlaidas yra įtraukiamos pareiškėjo sąnaudos 

(savikaina ir veiklos sąnaudos), skirtos projekto veiklos 

pajamoms, nurodytoms lentelės 3 punkte, uždirbti, pvz.: darbo 

užmokesčio, objekto priežiūros ir remonto darbų,  

administravimo, draudimo ir kt. pastoviosios išlaidos, 

kintamosios projekto veiklos išlaidos -energijos išteklių, žaliavų, 

objekto priežiūros ir remonto darbų išlaidos, kitos išlaidos, 

kurios priklauso nuo projekto veiklos apimčių ir pajamų. Į 

veiklos išlaidas taip pat įtraukiamos pakartotinės investicijos 

(reinvesticijos), skirtos iki investicijų ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos susidėvėjusioms įgyvendinant projektą sukurto turto 

dalims pakeisti. Veiklos išlaidos neapima nusidėvėjimo ir 

finansavimo išlaidų, jei jos buvo įtrauktos į investicinę pagalbą. 

Pridėtinės vertės mokestis į projekto veiklos išlaidas 
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neįtraukiamas, jei jis patenka į PVM atskaitą ir yra 

susigrąžinamas. 

 

Projekto veiklos išlaidos nurodomos nominaliomis kainomis 

(įtraukiant planuojamus pokyčius dėl infliacijos, infliacijos 

dydžio apskaičiavimo pagrindimą aprašant informacijos apie 

veiklos pelną 5 lentelėje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų 

pagrindimas“). 

2.1. Pildant lentelės 2 punktą išskiriamos projekto veiklos išlaidų 

kategorijos.  

Prie įvardintų kategorijų priskiriami išlaidų dydžiai pamečiui 

pagal jų padarymo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.  

Projekto veiklos išlaidų priskyrimo prie projekto pagrindimas 

pagal kiekvieną veiklos išlaidų kategoriją turi būti aprašytas 

informacijos apie veiklos pelną 5 lentelėje „Pagrindinių 

skaičiavimo prielaidų pagrindimas“.  

        

2.2.           

...           

2. n           

3. Projekto veiklos pajamos, Eur 
Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų projekto 

veiklos pajamų suma (elektroninėje informacijos apie veiklos 

pelną formoje apskaičiuojama automatiškai).  

 

Projekto veiklos pajamos - lėšų srautas, kuris tiesiogiai 

gaunamas iš vartotojų už prekes ir (arba) paslaugas, teikiamas 

kaip įgyvendinto projekto (sukurtos ar modernizuotos 

infrastruktūros) pasekmė.  

Į projekto veiklos pajamas įtraukiamos tik projektui tenkančios 

veiklos pajamos, o ne visos pareiškėjo pajamos, jeigu projektas 

apima tik dalį pareiškėjo veiklos. 
Projekto veiklos pajamoms priskiriamos pajamos, kurios yra 

tiesiogiai gaunamos iš vartotojų už prekes ir (ar) paslaugas, 

kurios sukurtos įgyvendinant projektą, pvz. vartotojų tiesiogiai 

mokami mokesčiai už naudojimąsi infrastruktūra, pajamos iš 

pastatų pardavimo ar nuomos, gaunami mokėjimai už paslaugas 

ir pan. 

Prie projekto veiklos pajamų neturi būti priskiriamos iš privačių 

ir viešųjų lėšų šaltinių gaunamos įplaukos, pervedimai, subsidijos 

ar kiti pinigų srautai, kurie atsiranda ne iš tarifų, rinkliavų, 

mokesčių, nuompinigių ir kitų vartotojų tiesioginio 

apmokestinimo formų. Pridėtinės vertės mokestis į projekto 

veiklos pajamas neįtraukiamas, jei jis patenka į PVM atskaitą ir 

yra sumokamas į biudžetą. 

 

Projekto veiklos pajamos nurodomos nominaliomis kainomis 

(įtraukiant planuojamus pokyčius dėl infliacijos, infliacijos 

dydžio apskaičiavimo pagrindimą aprašant informacijos apie 

veiklos pelną 5 lentelėje „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų 

pagrindimas“). 

        

3.1. Pildant lentelės 3 punktą išskiriamos projekto veiklos pajamų 

kategorijos.  
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Prie įvardintų kategorijų priskiriami pajamų dydžiai pamečiui 

pagal jų gavimo laiką iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos.  

Projekto veiklos pajamų priskyrimo prie projekto pagrindimas 

pagal kiekvieną projekto veiklos pajamų kategoriją yra 

aprašomas informacijos apie veiklos pelną 5 skyriuje 

„Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“.  

 

Projekto veiklos pajamos turi būti pagrindžiamos atsižvelgiant į 

pagrindinius projekto pajamų dydį lemiančius veiksnius: kainą 

(prekių ar paslaugų pardavimo kainą, tarifus, nuomos įkainius ir 

pan.) ir paklausą (prekių ar paslaugų pardavimo kiekį, vartotojų 

skaičių ir pan.). 

3.2.           

...           

3. n           

4. Pinigų srautas iš veiklos, Eur 
Šiame laukelyje pateikiama bendra atitinkamų metų pinigų 

srauto  iš veiklos (grynųjų pajamų) suma – t. y. projekto veiklos 

pajamų ir išlaidų skirtumas (elektroninėje informacijos apie 

veiklos pelną priedo formoje apskaičiuojama automatiškai). 

        

5. Turto likutinė vertė, Eur 
 

Tai investicijų (ilgalaikio turto) vertė, pasibaigus projekto 

investicijų ataskaitiniam laikotarpiui.  

Likutinė vertė nurodoma ir įtakoja projekto veiklos pelną tik tuo 

atveju, kai projektas per investicijų ataskaitinį laikotarpį 

generuoja teigiamą pinigų srautą iš veiklos (lentelės 4 punktas).  

Likutinė vertė turi būti apskaičiuota tik to turto, kuris sukuriamas 

projekto įgyvendinimo metu ir turi būti atsižvelgiama į projekto 

investicijų ataskaitinį laikotarpį. Jei projekto investicijų 

ataskaitinis laikotarpis yra lygus arba ilgesnis nei turto naudingo 

tarnavimo laikas, turto likutinė vertė neskaičiuojama. 

 

Jeigu turto naudingo tarnavimo laikas yra ilgesnis už projekto 

ataskaitinį laikotarpį, likutinė vertė nustatoma įvertinant projekto 

veiklos pelno, kurį planuojama uždirbti po projekto investicijų 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos, grynąją dabartinę vertę 

projekto ataskaitinio laikotarpio pabaigos dieną. Vertinamų metų 

skaičius yra lygus to ilgalaikio turto vieneto, kuriam yra skirta 

didžiausia projekto investicijų dalis, nusidėvėjimo normatyvui, 

atėmus jo nusidėvėjimo trukmę projekto ataskaitiniu laikotarpiu. 

 

        

 

 6. „Finansinės analizės rezultatai“ pateikiama: 

FINANSINĖS ANALIZĖS REZULTATAI 

 Diskontuotas projekto 

veiklos pelnas (tenkantis 

tinkamoms finansuoti 

projekto išlaidoms, Eur) 

Šiame laukelyje pateikiama projekto veiklos pelno, tenkančio 

tinkamoms pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą 

finansuoti projekto išlaidoms dabartinė vertė (elektroninėje 

informacijos apie veiklos pelną formoje apskaičiuojama 

automatiškai). 

 7. „Valstybės pagalbos dydis projektui“ pateikiama: 
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VALSTYBĖS PAGALBOS DYDIS PROJEKTUI 

Valstybės pagalbos dydis 

projektui, Eur 

Šiame laukelyje pateikiama didžiausia galima valstybės pagalbos 

projektui suma (elektroninėje informacijos apie veiklos pelną 

formoje apskaičiuojama automatiškai).  

  

8. „Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas“ pildomas: 

PAGRINDINIŲ SKAIČIAVIMO PRIELAIDŲ PAGRINDIMAS 

Projekto investicijų ataskaitinis 

laikotarpis 

Pasirinkto projekto investicijų ataskaitinio laikotarpio 

pagrindimas 

  Pagrindžiamas pasirinktas projekto investicijų 

ataskaitinis laikotarpis. 

Diskonto norma Pasirinktos diskonto normos pagrindimas 

  Pagrindžiama pasirinkta diskonto norma. 

Projekto investicijų išlaidos Projekto investicijų išlaidų apimties pagrindimas 

Tinkamos finansuoti projekto 

investicijų išlaidos 

Pagrindžiamos projekto investicijų išlaidos. Pateikiami 

paaiškinimai, kuri dalis tinkamų pagal Bendrąjį 

bendrosio išimties reglamentą finansuoti ir netinkamų 

finansuoti projekto išlaidų, nurodytų paraiškos formoje, 

yra įtraukiama į projekto investicijų išlaidas.  

Netinkamos finansuoti projekto 

investicijų išlaidos 

Projekto veiklos išlaidos  Projekto veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo prie 

projekto pagrindimas 

(2.1 išlaidos) Pagrindžiamos projekto veiklos išlaidos. Pateikiami 

paaiškinimai, kaip projekto veiklos išlaidos buvo 

priskirtos prie projekto. Jeigu jau yra atlikta išsami 

projekto diskontuoto pinigų srauto analizė, galima 

pateikti nuorodas į atskirai pridedamas jau atliktos 

analizės išvadas.  

(2.2 išlaidos) 

... 

(2. n išlaidos) 

Projekto veiklos pajamos  Projekto veiklos pajamų apimties ir priskyrimo prie 

projekto pagrindimas 

(3.1 pajamos) Pagrindžiamos projekto veiklos pajamos. Pateikiami 

paaiškinimai kaip projekto veiklos pajamos buvo 

priskirtos prie projekto. Jeigu jau yra atlikta išsami 

projekto diskontuoto pinigų srauto analizė, galima 

pateikti nuorodas į atskirai pridedamas jau atliktos 

analizės išvadas.  

(3.2 pajamos) 

... 

(3. n pajamos) 

Turto likutinė vertė Turto likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas 

  Pateikiami paaiškinimai, kokius metodus taikant ir kaip 

buvo apskaičiuota turto likutinė vertė 

Taikomas infliacijos dydis Infliacijos dydžio apskaičiavimo pagrindimas 

  Pateikiami paaiškinimai, kuo remiantis buvo nustatytas 

planuojamas infliacijos dydis.  

______________ 

 



1 
 

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

14 priedas 

 

PROJEKTO PIRKIMUI REIKALINGOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS. 

RINKOS TYRIMO SUVESTINĖ 
 

Prieš paraiškos teikimą atliekamo rinkos tyrimo tikslai:   

 nustatyti objektyvią ir racionalią projekto pirkimui reikalingų lėšų sumą. Pareiškėjas turi dėti 

maksimalias pastangas įvertinti kuo daugiau tiekėjų, siūlančių pareiškėjui reikalingą pirkimo 

objektą, informaciją apie pirkimo objekto kainą; 

 iš anksto informuoti rinką apie būsimus pirkimus ir apie egzistuojančią paklausą, tokiu būdu 

užtikrinant didesnį projekto ir jo pirkimų skaidrumą, sudarant sąlygas didesnei tiekėjų konkurencijai ir 

galimybei atsirasti naujiems potencialiems tiekėjams bei racionalesniam projektui skirtų lėšų 

naudojimui.   

 
CPVA nereikalauja kartu su paraiška pateikti informacijos bei dokumentų, kurių pagrindu buvo užpildyta 

Rinkos tyrimo suvestinė ir apskaičiuota projekto pirkimui reikalinga lėšų suma, tačiau esant poreikiui, CPVA šios 

informacijos gali paprašyti paraiškos vertinimo metu. Jei CPVA kyla pagrįstų abejonių, kad pateikta informacija 

apie projekto pirkimui reikalingą lėšų sumą neatitinka faktiškai rinkoje egzistuojančių kainų (yra per didelė ir 

neracionali), CPVA turi teisę šią kainą sumažinti, šį sprendimą pagrįsdama.   
 

*Suvestinėje raudona spalva nurodyti punktai, kuriuos yra privaloma užpildyti.  

I dalis. Pirkimo objektas 

1. Pirkimo objektas 

Trumpai apibrėžiamas pirkimo objektas (kiek, kokių prekių, paslaugų, 

darbų numatoma pirkti).  

Jei pirkimas projekto įgyvendinimo metu vykdant viešąjį pirkimą bus 

skaidomas į dalis ir (ar) pagal Viešųjų pirkimų įstatymą pirkimą privalu 

skaidyti į dalis kiekybiniu, kokybiniu pagrindu arba pagal skirtingus jo 

įgyvendinimo etapus, rinkos tyrimą rekomenduotina atlikti kiekvienai 

pirkimo daliai (pvz.: jei projektui reikalingos vertimo į anglų ir norvegų 

kalbas paslaugos, vertimų į skirtingas kalbas paslaugos turėtų būti 

perkamos atskirai ir rinkos tyrimą rekomenduotina atlikti kiekvienai 

paslaugai atskirai).  

Pirkimo objektų apjungimas į vieną šiame etape, nereiškia, kad vykdant 

projektą pirkimas neturės būti skaidomas kiekybiniu, kokybiniu pagrindu 

arba pagal skirtingus jo įgyvendinimo etapus (Viešųjų pirkimų įstatymo 28 

straipsnio 1 dalis).   

 

2. 

Techninė specifikacija  

(rekomenduotina techninę specifikaciją 

pateikti atskiriame dokumente tik tokiu 

atveju, jei jos aprašymas viršija pusę 

puslapio).  

Nurodoma:  

1) charakteristikos, kurios yra būtinos pareiškėjo - perkančiosios 

organizacijos (toliau – PO) tikslams pasiekti; terminai. Rekomenduotina 

aiškiai išskirti charakteristikas, kurių masinės gamybos prekė netenkina, t. 

y., ką tiekėjas turi pagaminti (pritaikyti) pagal specialius PO poreikius. 

2) (jei taikoma) charakteristikos, kurios neprivalomos, tačiau PO 

pageidaujamos. Ateityje vykdant pirkimą, PO pageidautinos 

charakteristikos gali būti nurodomos kaip ekonominio naudingumo 

vertinimo kriterijai.  

Techninė specifikacija negali būti diskriminacinė ir nepagrįstai ribojanti 

konkurenciją.  

Atliekant rinkos tyrimą, reiktų naudoti tą techninę specifikaciją, kuri bus 

naudojama pirkimui atlikti. Tai užtikrina tikslesnį rinkos tyrimo rezultatą.  
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II dalis. Projekto pirkimui reikalingos lėšų sumos apskaičiavimui skirta rinkos apžvalga 
 

1. Informacija pareiškėjui apie būtiną įvertinti tiekėjų skaičių ir šio įvertinimo pagrindu apskaičiuoti pirkimui 

reikalingą lėšų sumą:  

 

1.1. Jei numatoma pirkimo objekto vertė neviršija 1000 eurų be pridėtinės vertės (toliau – PVM) gali būti įvertinta vieno 

tiekėjo informacija apie pirkimo objekto kainą;  

 

1.2. Jei numatoma pirkimo objekto vertė yra didesnė kaip 1000 eurų be PVM, bet neviršija 58 000 eurų be PVM, būtina 

įvertinti ne mažiau 3 (trijų) tiekėjų informaciją apie pirkimo objekto kainą
*
;  

 

1.3.  Jei numatoma pirkimo objekto vertė viršija 58 000 eurus be PVM ir rinkoje yra iki 10 (dešimt) tiekėjų1, kurie gali 

pasiūlyti PO reikiamų prekių, paslaugų ar darbų, PO turi imtis visų priemonių, kad įvertintų visų PO reikalingą objektą 

siūlančių  tiekėjų informaciją apie pirkimo objektą. Projekto pirkimui reikalinga lėšų suma apskaičiuojama įvertinus visų PO 

reikalingą objektą siūlančių tiekėjų informaciją apie pirkimo objektą
*
; 

 

1.4. Jei numatoma pirkimo objekto vertė viršija 58 000 eurus be PVM ir rinkoje yra daugiau kaip 10 (dešimt) tiekėjų, kurie 

gali pasiūlyti PO reikiamų prekių, paslaugų ar darbų, PO turi imtis visų priemonių, kad įvertintų ne mažiau kaip 10 (dešimties) 

PO reikalingą objektą siūlančių tiekėjų informaciją apie pirkimo objektą. Projekto pirkimui reikalinga lėšų suma 

apskaičiuojama įvertinus ne mažiau kaip 10 (dešimties) PO reikalingą objektą siūlančių tiekėjų informaciją apie pirkimo 

objektą
*
.  

 
*
 Mažesnio skaičiaus tiekėjų informacija gali būti įvertinta tik šios suvestinės II dalies 2 punkto 2.1-2.5 papunkčiais 

numatytais atvejais arba jei rinkoje yra mažiau pirkimo objektą siūlančių tiekėjų. Informacija apie pirkimo objekto 

kainą gaunama vienu ar keliais iš šios suvestinės II dalies 3 punkto 3.2.-3.6. papunkčiuose nurodytų būdų. Bent vieną 

iš šių papunkčių privalu užpildyti.  
  

2. Atvejai, kada projekto pirkimui reikalinga lėšų suma gali būti apskaičiuota įvertinus mažesnį tiekėjų skaičių nei 

numatyta šios suvestinės II dalies 1 punkto 1.2.-1.4. papunkčiuose:  

2.1. PO dėjo protingas pastangas, siekdama įvertinti reikalaujamo skaičiaus tiekėjų informaciją (ieškojo informacijos tiekėjų 

interneto svetainėse, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS), dėl informacijos kreipėsi į visus 

žinomus tiekėjus, kuriuos įstaiga, būdama rūpestinga, apdairi ir protinga, gali identifikuoti, tačiau kainos atsakymą pateikė 

mažesnis tiekėjų skaičius nei reikalaujama, o pagal viešai prieinamą informaciją (pvz.: internete), informacijos apie PO 

reikalingo pirkimo objekto kainą nustatyti nėra galimybės arba; 

2.2. jei pirkimui reikalinga lėšų suma grindžiama galiojančia pirkimo sutartimi, pagal kurią pareiškėjas numato įsigyti pirkimo 

objektą prašomam finansavimui. Tokiu atveju projekto pirkimui reikalinga lėšų suma lygi pirkimo sutartyje numatytai 

fiksuotai kainai ar fiksuotam įkainiui.  

Jei PO, grįsdama pirkimui reikalingą lėšų sumą, pageidauja remtis galiojančia pirkimo sutartimi, pagal kurią nenumatoma 

įsigyti projektui reikalingo pirkimo objekto, tokiu atveju šioje sutartyje nurodyta kaina laikytina kaip vieno iš tiekėjo nurodyta 

pirkimo objekto kaina (informaciją reikėtų pateikti šios suvestinės II dalies 3 punkto 3.2. papunktyje) ir tokiu atveju, jei pirkimo 

objekto vertė yra didesnė kaip 1000 eurų be PVM,  turėtų būti papildomai įvertintas šios suvestinės 1.3-1.4 punktuose nurodyto 

skaičiaus tiekėjų informacija arba  

2.3. jei pirkimui reikalinga lėšų suma apskaičiuota pagal Europos socialinio fondo agentūros atliktą paslaugų kainų rinkos 

analizę, jei perkamos analogiškos paslaugos nurodomos šios institucijos tinklapyje adresu: https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-

mumis/dokumentai/paraiskos-rengimas/88?sqid=8107d1374d9598271c8f6327e309550e4d61e217 arba pagal CPVA atlikto 

su renginių organizavimu susijusių paslaugų rinkos tyrimo rezultatus, nurodytus CPVA tinklapyje adresu: 

https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-

m./dokumentai/682/act712?sqid=f8af11f880a69b7be6a58393cd8929977418fba. Projekto pirkimui reikalinga lėšų suma lygi 

ESFA arba CPVA rinkos analizėje pateiktai paslaugų kainai arba; 

2.4. jei pirkimui reikalinga lėšų suma apskaičiuota remiantis kompetentingų ekspertų (t. y. asmenų su pirkimo objektu 

susijusioje srityje turinčių specialių žinių) pateiktais skaičiavimais. Taikoma tik išimtiniais atvejais - darbų pirkimo atveju, kai 

                                                      
1 Rekomendacijos kaip nustatyti rinkoje veikiančius tiekėjus: 

 atlikti PO vykdytų panašių pirkimų analizę;  

 CVP IS atlikti kitų PO vykdytų panašių PO analizę;  

 atlikti viešai internete skelbiamos informacijos analizę;  

 kreiptis į tos srities asociacijas.  

https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/dokumentai/paraiskos-rengimas/88?sqid=8107d1374d9598271c8f6327e309550e4d61e217
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/dokumentai/paraiskos-rengimas/88?sqid=8107d1374d9598271c8f6327e309550e4d61e217
https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act712?sqid=f8af11f880a69b7be6a58393cd8929977418fba
https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021-m./dokumentai/682/act712?sqid=f8af11f880a69b7be6a58393cd8929977418fba
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nėra techninio projekto, kitų pirkimų atveju – tik tuomet, jei PO, dėjusi protingas pastangas, informacijos negalėjo gauti kitu 

būdu arba; 

2.5. jei numatoma pirkti iš Centrinės perkančiosios organizacijos (viešosios įstaigos CPO LT) (toliau – CPO), projektui 

reikalinga lėšų suma gali būti apskaičiuojama kaip atitinkamos prekės ar paslaugos (prekių ar paslaugų krepšelio) CPO 

elektroniniame kataloge (CPO LT ar CPO IS) nurodytos prognozuojamos užsakymo biudžeto sumos aritmetinis vidurkis (jei 

CPO kataloge šiai prekės, paslaugos kategorijai pateikiamas prognozuojamas užsakymo biudžetas). 

 

Informacija apie PO pastangas gauti iš pakankamo skaičiaus tiekėjų informaciją, nurodoma šios  suvestinės II dalies 3 punkto 

atitinkamuose papunkčiuose.  

 

3. Faktinė pareiškėjo atliktos rinkos apžvalgos suvestinė: 

(Rekomenduojama pildyti šią suvestinę. Tačiau pareiškėjas turi teisę pateikti kitos jam priimtinesnės formos suvestinę, kurioje 

aiškiai pateikta visa žemiau nurodyta pirkimui reikalingos lėšų sumos apskaičiavimui būtina informacija (pvz.: informaciją 

apie projektui reikalingą pirkimo objektą, tiekėjus, jų siūlomą pirkimo objekto kainą bei informaciją, kokiu būdu pareiškėjas 

sužinojo apie tiekėjo siūlomą pirkimo objekto kainą, galima pateikti naudojant Excel programą ar pan.). Suvestinė nėra 

pildoma, kai pirkimui reikalinga lėšų suma įvertinama pagal vieno tiekėjo pateiktą informaciją. Tokiu atveju pareiškėjas jam 

priimtina forma pateikia informaciją, kuo remiantis jis nurodė pirkimui reikalingą lėšų sumą). 

3.1. 

Nurodomi visi tiekėjai, kurių 

informaciją apie pirkimo objektą 

PO vertino ir (arba), į kuriuos PO 

kreipėsi, tačiau tiekėjai atsakymo 

nepateikė (nėra privaloma, kai 

numatoma pirkimo objekto vertė neviršija 

1000 eurų be PVM).  

 

PO turi dėti pastangas, kad identifikuotų 

pakankamą pirkimo objektu suinteresuotų 

tiekėjų skaičių. Jei rinkoje yra daugiau kaip 

10 (dešimt) tiekėjų ir juos protinga, apdairi 

ir rūpestinga PO gali identifikuoti, turi būti 

nurodyti ne mažiau kaip 10 tiekėjų ir 

įvertinta visų jų informaciją apie kainą. Jei 

rinkoje yra iki 10 tiekėjų, ir pirkimo objekto 

vertė viršija 58 000 eurus be PVM, PO turi 

nurodyti visus tiekėjus ir įvertinti visų jų 

informaciją apie kainą.  

Nurodomi tiekėjų pavadinimai.  

 

3.2. 

Jei PO remiasi savo istoriniais duomenimis 

apie pirkimo objektą,  nurodomi tiekėjai per 

paskutinius trejus metus dalyvavę ir (arba) 

laimėję analogiškuose ar panašiuose PO 

pirkimuose ir jų pasiūlyta kaina. 

Panašus pirkimas, šios suvestinės 

kontekste, laikytinas pirkimas, kurio 

pirkimo objekto charakteristikos iš esmės 

sutampa su pirkimo objekto, dėl kurio 

atliekamas rinkos tyrimas, 

charakteristikomis. Pirkimo objekto 

charakteristikos gali skirtis nežymiai, taip 

pat gali skirtis pirkimo objekto kiekiai, 

tiekėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo 

terminai. PO į šiuos skirtumus gali pagrįstai 

atsižvelgti skaičiuodama pirkimui 

reikalingą lėšų sumą. Argumentai, kurių 

pagrindu koreguojama ankstesniuose 

panašiuose pirkimuose pasiūlyta kaina, 

nurodomi II dalie 3 punkto 3.8. papunktyje.  

Jei taikoma, nurodomi tiekėjų pavadinimai, data, kada buvo pateiktas 

pasiūlymas PO, kaina, koks tiekėjas laimėjo, viešojo pirkimo-pardavimo 

sutarties sudarymo data ir numeris.  
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3.3. 

Jei PO žino, nurodomi tiekėjai per 

paskutinius trejus metus laimėję kitų PO 

panašiuose pirkimuose, ir jų pasiūlyta 

kaina. 

Jei taikoma, nurodomi tiekėjų pavadinimai, data, kada buvo pateiktas 

pasiūlymas PO, kaina, koks tiekėjas laimėjo, informacijos šaltinis (pvz.: 

Centrinis viešųjų pirkimų portalas). Šią skiltį rekomenduotina pildyti, jei PO 

žino, kad kitos PO įsigijo analogišką arba panašių techninių/funkcinių 

parametrų pirkimo objektą. 

3.4.  

PO iš viešai prieinamų informacijos šaltinių 

(pvz.: interneto) gauta informacija apie 

tiekėjus ir jų siūlomą pirkimo objekto kainą. 

Jei taikoma, nurodomi tiekėjų pavadinimai, jų siūloma pirkimo objekto 

kaina, informacijos šaltinis, pvz.: pateikiant nuorodą į konkretų interneto 

tinklapį ir/arba kartu išsaugant atspausdintą informaciją. Vertinimo metu 

CPVA gali paprašyti šioje suvestinėje įvestus duomenis pagrindžiančios 

informacijos. 

3.5. 

Rinkos dalyvių konsultacijos (Viešųjų 

pirkimų įstatymo 27 straipsnis) metu gauta 

informacija (taikoma, jei PO atliko rinkos 

dalyvių konsultaciją). 

Jei taikoma, nurodomi tiekėjai, dalyvavę konsultacijoje, jų nurodyta pirkimo 

objekto kaina.  

3.6. 
Kitu būdu PO gauta informacija apie 

tiekėjus ir jų siūlomą pirkimo objekto kainą.  

Pvz.: apklausiant tiekėjus el. paštu, telefonu, gavus informaciją iš užsienio 

šalių ambasados Lietuvoje ar prekybos rūmų, kreipiantis į nepriklausomus 

ekspertus, nurodomi tiekėjų pavadinimai, kontaktinis telefonas ar 

elektroninio pašto adresas, tiekėjų nurodyta pirkimo objekto kaina bei kokiu 

būdu ši informacija gauta. 

Jei atsakymus pateikė ne visi apklausti tiekėjai, PO tai nurodo šioje skiltyje. 

 

Visiems tiekėjams būtina pateikti vienodą informaciją. 

3.7.  
Prekių modeliai, kurie atitinka techninės 

specifikacijos reikalavimus. 

Nurodoma, jei tyrimas atliekamas dėl prekių. 

Rinkos tyrimas negali būti atliekamas dėl vieno konkretaus modelio. 

3.8. 

Kiti objektyvūs ir pagrįsti veiksniai bei  

paskaičiavimai (jei taikoma), galintys turėti 

įtakos pirkimo objekto kainos pokyčiams 

(šią skiltį pildyti tik tokiu atveju, jei PO turi 

objektyvią, pagrįstą, tikslią informaciją 

apie veiksnius, įtakosiančius pirkimui 

reikalingą lėšų sumą).  

Įvertinama:  

1) jei jau yra priimti, tik dar neįsigalioję pasikeitimai teisės aktų, 

reglamentuojančių mokesčių sistemos reguliavimą (pvz.: PVM ar kitų 

mokesčių, turinčių įtaką galutinei produkto/paslaugos kainai);  

2) prognozuojamas bendrosios infliacijos didėjimas pagal Lietuvos banko 

(https://www.lb.lt/lt/mv-ekonomikos-analize-ir-prognozes) ar Lietuvos 

Respublikos finansų ministerijos (http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-

finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus ) skelbiamą informaciją;  

3) faktinis infliacijos dydis pagal Lietuvos statistikos departamento 

duomenis;  

4) perkančiosios organizacijos atlikta išsami, pagrįsta ir objektyvi savo 

turimų sutarčių dėl to paties objekto analizė ir paskaičiavimai, kokiu 

procentiniu dydžiu padidėjo pirkimo objekto kaina;  

5) kiti objektyvūs, tikslia ir visuotinai pripažįstama informacija (pvz.: 

Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis) pagrįsti 

veiksniai, turintys tiesioginę įtaką pirkimo objekto kainai.  

Jei pirkimo kainos didėjimą įtakoja keletas veiksnių, nustatant procentinį 

dydį, kuris yra pridedamas prie vidurkio, gali būti pasirenkamas tik vieno 

veiksnio didžiausias procentinis dydis. Kelių veiksnių procentinis dydis gali 

būti pasirenkamas tik tokiu atveju, jei pateikiamas pagrindimas, kad kelių 

veiksnių procentiniai dydžiai vienas kito neapima. Atliekant minėtą analizę 

ir paskaičiavimus, šioje dalyje reikalinga nurodyti informacijos, kuria 

remiantis atliekami skaičiavimai ir daromos išvados, šaltinius. Jeigu bus 

atliekami skaičiavimai, reikalinga juos pateikti (galima ir atskirame 

dokumente).  

Apskaičiuotas ar kitaip objektyviai nustatytas procentinis dydis gali būti 

pridedamas prie paskaičiuoto vidurkio, kuris naudojamas pirkimui 

reikalinga lėšų sumos nustatymui (detaliau žr. III dalies „Išvados“ 1 ir 2 

punktus). 

 

III dalis. Išvados 

https://www.lb.lt/lt/mv-ekonomikos-analize-ir-prognozes
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
http://finmin.lrv.lt/lt/aktualus-valstybes-finansu-duomenys/ekonomines-raidos-scenarijus
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1. 

Tiekėjų pasiūlytos kainos ir 

kainų aritmetinis vidurkis2. 
Jis bus apskaičiuotas automatiškai PO 

suvedus informaciją į dešinėje pusėje 

esančias skiltis „Tiekėjo pavadinimas“ ir 

„Pasiūlymo kaina“. 

 

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad neretai 

tiekėjai pasiūlo per didelę kainą dėl to, kad 

klaidingai suprato pirkimo objektą. Todėl  

tuo atveju, jei vieno iš tiekėjų pasiūlymas 

ženkliai (daugiau kaip 30 procentų) viršija 

kitų pasiūlymų aritmetinį vidurkį, 

rekomenduotina pareiškėjui išsiaiškinti 

(pvz.: kreipiantis į tiekėją) dėl kokių 

priežasčių šio tiekėjo siūloma kaina ženkliai 

skiriasi ir paaiškėjus, kad tiekėjas 

klaidingai suprato pirkimo objektą, šį 

tiekėjai papildomai apklausti dėl siūlomos 

pirkimo objekto kainos.     

Tiekėjo pavadinimas Pasiūlymo kaina

1.               0,00

2. 

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               

9.               

10.

 vidurkis  0,00  

2. 
 Pirkimui reikalinga lėšų suma 

 

Pirkimui reikalinga lėšų suma nustatoma kaip apžvelgtų kainų vidurkis 

(automatiškai apskaičiuotas ir nurodytas III dalies „Išvados“ 1 punkto 

dešinėje pusėje), bei pridedant šios suvestinės II dalies 3 punkto 3.8. 

papunktyje nurodytą procentą (jeigu taikoma) ir gautą sumą suapvalinus iki 

sveikųjų skaičių.  

Pareiškėjas į projekto biudžetą turi teisę įtraukti mažesnę lėšų sumą nei 

tiekėjų pasiūlytos kainos ir kainų aritmetinis vidurkis.  

 

 

                                                      
2 Suma apskaičiuojama automatiškai, į suvestinę suvedus informaciją apie tiekėjus ir jų siūloma kainą.  
 



 

Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio 

mechanizmo programą „Kultūra“ gairių 

pareiškėjams 

15 priedas 

 

Sąlygos patvirtintos Viešosios įstaigos Centrinės 

projektų valdymo agentūros direktoriaus 

pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkiu Nr. Nr. 

2019/20-3-1 

 
 

 

 

 
 

 

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO ARBA 

2014–2021 M. NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO 

ĮGYVENDINIMO SUTARTIES BENDROSIOS SĄLYGOS 
 

 

1. SĄVOKOS IR ŽODŽIŲ VARTOJIMAS 

 

1.1. Projekto įgyvendinimo sutartis (toliau – Sutartis) – Sutarties bendrosios sąlygos, 

Sutarties specialiosios sąlygos ir visi jų priedai. 

1.2. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2014–

2021 m. Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) finansinio mechanizmo įgyvendinimo 

reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame 2016 m. rugsėjo 8 d. Europos ekonominės erdvės 

finansinio mechanizmo komiteto (toliau – EEE finansinio mechanizmo komitetas), 2014–2021 m. 

Norvegijos finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamente (toliau – Reglamentas), patvirtintame 

2016 m. rugsėjo 23 d. Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos 

finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtintame 

Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų apraše ir 2014–2021 m. Europos ekonominės 

erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėse (toliau – 

MAFT). 

1.3. Sutarties antraštės ir punktų pavadinimai negali būti naudojami Sutarčiai aiškinti. 

Priklausomai nuo konteksto žodžiai, vartojami vienaskaita, gali reikšti daugiskaitą ir atvirkščiai, o 

vyriškosios giminės žodžiai gali reikšti moteriškąją giminę ir atvirkščiai. 

 

2. PROGRAMOS OPERATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2.1. Programos operatorius, vadovaudamasis Reglamentu, Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais bei vidaus darbo tvarką ir procedūras reglamentuojančiais dokumentais 

(toliau – vidaus darbo tvarką reglamentuojantis dokumentas): 

2.1.1. stebi Projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti Sutarties specialiųjų sąlygų priede 

(-uose), įgyvendinimo eigą ir pažangą, planuotų pasiekti Projekto rezultatų įgyvendinimą, prireikus 

reikalauja iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos; 

2.1.2. MAFT ir 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių 

mechanizmų projektų bei Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektų pirkimų priežiūros ir 

neperkančiųjų organizacijų bei perkančiųjų organizacijų pagal Reglamentus pirkimų vykdymo 

tvarkos apraše, tvirtinamame viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – 

CPVA) direktoriaus įsakymu (toliau – Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašas), 
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nustatyta tvarka atlieka Projekto vykdytojo ir partnerių (kai taikoma) vykdomų (viešųjų) pirkimų 

priežiūrą;  

2.1.3. tikrina Projekto vykdytojo teikiamus mokėjimo prašymus ir vertina Projekto išlaidų 

tinkamumą finansuoti; 

2.1.4. atlieka su Projektu susijusius patikrinimus (patikras Projekto įgyvendinimo ir (ar) 

administravimo vietoje (toliau – patikra vietoje)), taip pat gali apsilankyti Projekto įgyvendinimo ir 

(ar) administravimo vietoje pažintiniais, konsultavimo ir kitais tikslais; 

2.1.5. teikia Projekto vykdytojui pastabas ir reikalavimus dėl Projekto tinkamo vykdymo, 

reikalauja iš Projekto vykdytojo papildomos informacijos ir atlieka kitus veiksmus, užtikrinančius 

tinkamą Projekto įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Programos operatorius, vykdydamas Projekto 

įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę, taip pat atsižvelgia į Projekto turinį, apibrėžtą Projekto paraiškoje 

ir jos prieduose; 

2.1.6. įtaręs EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų lėšų (toliau – mechanizmų lėšos) 

ir (ar) bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo pažeidimą ar gavęs iš kitų šaltinių informaciją apie 

tai, atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą MAFT nustatyta tvarka; 

2.1.7. priima sprendimą dėl Sutarties keitimo ir nutraukimo, vadovaudamasis MAFT ir šia 

Sutartimi;  

2.1.8. atlieka Projekto tęstinumo priežiūrą MAFT ir šioje Sutartyje nustatyta tvarka; 

2.1.9. vykdydamas savo funkcijas, turi kitų teisių ir pareigų, nustatytų šioje Sutartyje, 

Reglamente, taip pat Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose. 

 

3. PROJEKTO VYKDYTOJO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3.1. Projekto vykdytojas, vadovaudamasis Reglamentu, Europos Sąjungos ir Lietuvos 

Respublikos teisės aktais, įsipareigoja: 

3.1.1. siekti Sutarties specialiųjų sąlygų priede (-uose) numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir 

rezultatų, įgyvendinti Projektą taip, kaip aprašyta Sutartyje; 

3.1.2. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio 

išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto 

įgyvendinimą; 

3.1.3. skirtas mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas naudoti tik su Projekto 

įgyvendinimu susijusioms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas pagal Sutarties 

sąlygas atsiskaityti; 

3.1.4. užtikrinti nuosavų (savo) ir (arba) partnerio (-ių) lėšų (toliau – nuosavos lėšos) įnašą, 

jei nuosavų lėšų įnašas numatytas Sutarties specialiosiose sąlygose, tinkamoms finansuoti Projekto 

išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų 

finansuoti) apmokėjimą; 

3.1.5. atidaryti arba paskirti kredito įstaigoje atskirą Projektui skiriamų mechanizmų ir 

bendrojo finansavimo lėšų sąskaitą, jei Sutarties specialiosiose sąlygose numatoma Projektui 

išmokėti avansą; 

3.1.6. Projekto įgyvendinimo metu naudotis 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), vadovaujantis 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų projektų duomenų 

mainų svetainės naudojimo taisyklėse, tvirtinamose CPVA direktoriaus (toliau – DMS taisyklės), 

nustatyta tvarka, išskyrus MAFT ir šioje Sutartyje nustatytas išimtis; 

3.1.7. vykdyti pirkimus vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir (ar) 

Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu, kitais pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais, kai Projekto vykdytojas yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, arba vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu ir Pirkimų priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, kai Projekto vykdytojas yra 

perkančioji organizacija pagal Reglamentą, arba vadovaujantis Pirkimų priežiūros ir pirkimų 

vykdymo tvarkos aprašu, kai Projekto vykdytojas nėra perkančioji organizacija pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą arba Reglamentą; 
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3.1.8. vykdyti privalomus visuomenės informavimo veiksmus, nustatytus MAFT ir šios 

Sutarties specialiųjų sąlygų priede (-uose); 

3.1.9. tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą – apskaitos informacija 

turi būti tinkama, objektyvi, pateikiama laiku ir išsami; 

3.1.10. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, saugoti su 

šiomis operacijomis susijusius dokumentus MAFT nustatyta tvarka;  

3.1.11. laiku ir tinkamai pateikti Programos operatoriui visą informaciją apie Projekto 

įgyvendinimo eigą. Po Projekto pabaigos Sutarties specialiosiose sąlygos nustatytą laikotarpį teikti 

Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo MAFT ir Sutarties bendrųjų sąlygų 7.4 

papunktyje nustatyta tvarka ir terminais; 

3.1.12. saugoti visus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus kaip nustatyta MAFT 

ir prireikus juos pateikti Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 papunktyje nurodytoms institucijoms ir 

asmenims; 

3.1.13. Programos operatoriaus nustatytais terminais teikti jam papildomą informaciją, šalinti 

mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo, Ataskaitų po projekto užbaigimo trūkumus; 

3.1.14.  kaip galima greičiau, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, rašytiniu dokumentu 

informuoti Programos operatorių apie visus įvykusius ar numatomus nukrypimus nuo Sutarties, dėl 

kurių keičiasi Projekto apimtis, Projekto išlaidos, Projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi 

Projektas ar Sutartyje nustatyti Projekto vykdytojo įsipareigojimai, ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties 

pakeitimą vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 10 skyriuje nustatyta tvarka; 

3.1.15. gavęs Programos operatoriaus sprendimą dėl mechanizmų ir bendrojo finansavimo 

lėšų Projektui įgyvendinti sumažinimo, šių lėšų išmokėjimo sustabdymo ir (arba) Sutarties 

nutraukimo, ir (arba) reikalavimo grąžinti dalį ar visą išmokėtą mechanizmų ir bendrojo finansavimo 

lėšų sumą (įskaitant, jei didesnė, nei nustatyta Sutartyje, mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų 

suma buvo gauta per klaidą), per nurodytą terminą grąžinti sprendime nurodytą išmokėtų 

mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą; jeigu teikiama valstybės pagalba, sumokėti 

sprendime nustatytas palūkanas ir per sprendime nustatytą terminą įvykdyti kitus sprendime 

išvardytus reikalavimus; 

3.1.16. nustačius, kad gautas avansas ir (arba) mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos, kai 

Projekto išlaidos apmokamos sąskaitų apmokėjimo būdu, buvo ir (arba) yra naudojamos ne tik 

Projekto, bet ir kitiems tikslams, grąžinti visą išmokėtą ir Projekto tikslams nepanaudotą avansą per 

Programos operatoriaus sprendime nustatytą terminą. Tokiu atveju avansas Projekto vykdytojui 

pakartotinai negali būti išmokamas; 

3.1.17. negrąžinęs Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.15 ir (arba) 3.1.16 papunkčiuose nurodytos 

sumos per Programos operatoriaus sprendime nustatytą terminą, mokėti finansų ministro už 

pavėluotas grąžinti mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas nustatyto dydžio delspinigius nuo 

grąžintinos lėšų sumos už kiekvieną pavėluotą grąžinti lėšas dieną; 

3.1.18. užtikrinti Sutarties specialiųjų sąlygų priede (-uose) Projekto tęstinumo laikotarpiui 

numatytų Projekto rodiklių pasiekimą; 

3.1.19. užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose 

nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos žemė ir (arba) nekilnojamasis turtas ir (arba) 

įranga arba įrenginiai (toliau įranga ir įrenginiai kartu – įranga, kaip ji suprantama pagal MAFT 272.3 

papunktį) būtų naudojami tik pagal Sutartyje numatytą paskirtį (nebent Sutarties specialiosiose 

sąlygose yra nustatyta kitaip), išskyrus atvejus, kai Programos operatorius yra atleidęs Projekto 

vykdytoją nuo pareigos naudoti įrangą Projekto tikslais; 

3.1.20.  Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo 

laikotarpį po Projekto pabaigos nekeisti savo veiklos, kuriai skirtos mechanizmų ir bendrojo 

finansavimo lėšos, pobūdžio, tikslų ir (ar) įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos; 

3.1.21. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytą tęstinumo 

laikotarpį po Projekto pabaigos be Programos operatoriaus rašytinio sutikimo neparduoti, kitu būdu 

neperleisti, neišnuomoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą, kuriam 

įsigyti, sukurti ar atnaujinti skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos. Programos 

operatoriaus sutikimas duodamas Projekto vykdytojui pateikus argumentus, įrodančius, kad turto 
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perleidimas ar daiktinių teisių suvaržymas būtinas sėkmingam Projekto tęstinumo įsipareigojimų 

vykdymui;  

3.1.22. užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiosiose sąlygose 

nustatytą tęstinumo laikotarpį po Projekto pabaigos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšomis 

įsigytas, sukurtas ar atnaujintas turtas nebūtų sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas dėl Projekto 

vykdytojo ir (ar) jo partnerio (-ių) aplaidumo ar kaltės;  

3.1.23. vykdyti kitus Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus įpareigojimus, taikomus 

Projekto įgyvendinimo ir (arba) tęstinumo laikotarpiui; 

3.1.24.  įgyvendindamas Projektą, rengdamas ir teikdamas mokėjimo prašymus ir kitus su 

Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, vadovautis MAFT, Reglamentu, atitinkamais Finansų 

ministerijos parengtais ir (arba) patvirtintais teisės aktais, metodiniais nurodymais ir paaiškinimais 

dėl MAFT taikymo, 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

programų valdymo ir kontrolės sistemos procesų sukūrimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos 

Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 

parengtomis formomis ir jų pildymo instrukcijomis, taip pat Programos operatoriaus metodiniais 

nurodymais, instrukcijomis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais; 

3.1.25. pasikeitus Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.24 papunktyje nurodytiems teisės aktams, 

formoms, metodiniams nurodymams, instrukcijoms, rekomendacijoms ar kitiems dokumentams, 

vadovautis jų pakeitimais ir papildymais nuo šių pakeitimų ir (arba) papildymų įsigaliojimo dienos; 

3.1.26. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą, turi ir kitų šioje Sutartyje, 

Reglamente, Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų. 

3.2. Kai Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais), visi partneriai ir Projekto 

vykdytojas visi kartu ir kiekvienas atskirai (solidari atsakomybė) atsako už tinkamą Sutarties 

vykdymą. Projekto vykdytojas, turėdamas teisę atstovauti visiems partneriams, privalo užtikrinti, kad 

visi partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias su šios Sutarties vykdymu ir 

Projekto įgyvendinimu, laikytųsi visų su Projekto įgyvendinimu susijusių įsipareigojimų, nustatytų 

šioje Sutartyje ir MAFT. Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių) tarpusavio teisės ir pareigos 

įgyvendinant Projektą nustatomos partnerystės (-čių) sutartyje (-yse), kurios (-ių) nuostatos turi 

atitikti gairėse pareiškėjams (taikoma, kai Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties 

specialiosiose sąlygose nurodytame Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo 

teiktas siūlymas teikti tiesioginio finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo 

skyrimo procedūros atveju), nustatytus reikalavimus. 

 

4. TINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS 

 

4.1. Tinkamomis finansuoti gali būti pripažintos tik tokios Projekto išlaidos, kurios:  

4.1.1.  atitinka Reglamente, MAFT, Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytose gairėse 

pareiškėjams (taikoma, kai Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties specialiosiose 

sąlygose nurodytame Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo teiktas siūlymas 

teikti tiesioginio finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūros 

atveju), taip pat šioje Sutartyje, Europos Sąjungos ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus;  

4.1.2.  patirtos išimtinai Projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, laikantis skaidraus finansų 

valdymo, ekonomiškumo, našumo ir efektyvumo principų ir yra numatytos Sutarties specialiųjų 

sąlygų priede (-uose); 

4.1.3.  proporcingos ir būtinos Projektui įgyvendinti; 

4.1.4.  patirtos ir apmokėtos ne anksčiau nei Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta 

Projekto įgyvendinimo pradžia ir ne vėliau nei Projekto įgyvendinimo pabaiga. Išimtis dėl 

apmokėjimo laikotarpio taikoma išlaidoms, kurioms sąskaita buvo išrašyta paskutinį Projekto išlaidų 

tinkamumo finansuoti laikotarpio mėnesį – šios išlaidos yra laikomos tinkamomis finansuoti, jei 

Projekto išlaidas pagrindžianti sąskaita apmokama per 30 dienų nuo išlaidų tinkamumo finansuoti 

laikotarpio pabaigos. 

4.2. Jei Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytose gairėse pareiškėjams (taikoma, kai 
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Projektas buvo atrinktas konkurso būdu) arba Sutarties specialiosiose sąlygose nurodytame 

Programos operatoriaus rašte, kuriuo Projekto vykdytojui buvo teiktas siūlymas teikti tiesioginio 

finansavimo projekto paraišką (taikoma tiesioginio finansavimo skyrimo procedūros atveju), 

nurodyta, kad tiesioginės Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, Sutarties specialiosiose 

sąlygose Projekto tiesioginių išlaidų supaprastinto išlaidų apmokėjimui numatyti taikyti fiksuotieji 

įkainiai ir (arba) fiksuotosios sumos Projekto įgyvendinimo metu nekeičiami, išskyrus atvejus, kai 

pasikeičia jų taikymą reglamentuojantys teisės aktai. 

 

5. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO 

IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKA 

 

5.1. Skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos Projekto vykdytojui išmokamos 

pateikus mokėjimo prašymus per DMS, MAFT nustatyta tvarka ir terminais. 

5.2. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo su avansu 

ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo. Konkretus (-ūs) Projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) 

nurodytas (-i) Sutarties specialiosiose sąlygose. 

5.3. Kai Projekto išlaidoms taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, Projekto vykdytojas 

deklaruoja patirtas, bet dar neapmokėtas išlaidas. Tokiu atveju Projekto vykdytojas arba partneris, 

gavęs mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas iš Valstybės iždo departamento, per 5 darbo 

dienas išmoka jas ir nuosavų lėšų įnašo dalį, jei nuosavų lėšų įnašas numatytas Sutarties specialiosiose 

sąlygose ir nuosavų lėšų įnašas dar nebuvo pervestas rangovui, paslaugų teikėjui ir (arba) prekių 

tiekėjui, ir per DMS Programos operatoriui pateikia pranešimą apie patirtų išlaidų apmokėjimą ir 

prideda išlaidų apmokėjimą įrodančius dokumentus. Kol Projekto vykdytojas arba partneris neišmoka 

mokėjimo prašyme nurodytų lėšų rangovui, paslaugų teikėjui ir (arba) prekių tiekėjui ir Projekto 

vykdytojas per DMS Programos operatoriui nepateikia pranešimo apie patirtų išlaidų apmokėjimą, 

Programos operatorius vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka 

netvirtina vėliau Projekto vykdytojo teikiamo (-ų) mokėjimo prašymo (-ų) arba gali stabdyti jo (-ų) 

tikrinimo terminą. 

5.4. Mokėjimo prašymo formos pildomos DMS taisyklėse nustatyta tvarka. 

5.5. Projekto vykdytojas pirmąjį tarpinį mokėjimo prašymą privalo pateikti per 15 darbo 

dienų nuo Sutarties pasirašymo dienos, nepriklausomai ar Projekto vykdytojas patyrė išlaidų ar ne. 

5.6. Jeigu Sutarties specialiose sąlygose numatyta, kad Projektui gali būti išmokamas 

avansas, Projekto vykdytojas avanso mokėjimo prašymus gali teikti po pirmojo tarpinio mokėjimo 

prašymo pateikimo. Projekto vykdytojas kartu su avanso mokėjimo prašymu turi pateikti avanso 

draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą, arba 

laidavimo draudimo raštą), jei taip nustatyta Sutarties specialiosiose sąlygose. Avanso draudimo 

dokumente nurodyta avanso draudimo suma, naudos gavėjas ir avanso draudimo dokumento 

galiojimo terminas turi atitikti Sutarties specialiosiose sąlygose nustatytus reikalavimus.  

5.7. Tarpinius mokėjimo prašymus Projekto vykdytojas privalo teikti ne rečiau kaip kas 3 

mėnesius nuo ankstesnio tarpinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos, jei atsižvelgus į Projekto 

specifiką ir Projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, Sutarties specialiosiose sąlygose arba mokėjimo 

prašymų teikimo grafike nenustatyta kitaip. Jei mokėjimo prašymas teikiamas dažniau nei 1 kartą per 

3 mėnesius, jame deklaruojamų išlaidų suma negali būti mažesnė nei 3 000 eurų. 

5.8. Galutinį mokėjimo prašymą Projekto vykdytojas turi pateikti Programos operatoriui ne 

vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Projekto įgyvendinimo termino pabaigos, jei Sutarties 

specialiosiose sąlygose nenustatyta kitaip, bet ne vėliau kaip iki 2024 m. gegužės 10 d. 

5.9. Kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais Projekto vykdytojas privalo pateikti 

ataskaitinio laikotarpio išlaidų pagrindimo ir apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas (išskyrus 

MAFT 290, 291 , 292, 295 ir 296 punktuose numatytais atvejais). 

5.10. Kai tiesioginės Projekto išlaidos apmokamos supaprastintai, kaip numatyta Sutarties 

specialiosiose sąlygose, tokios išlaidos deklaruojamos teikiant Programos operatoriaus parengtų 

formų suvestines pažymas, kartu pateikiant Programos operatoriaus nustatytus dokumentus (kai 

taikoma). 
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5.11. Kai išlaidas patiria partneris (-iai) iš valstybės (-ių) donorės (-ių), kartu su tarpiniais ir 

galutiniu mokėjimo prašymais, kuriuose deklaruojamos partnerio (-ių) iš valstybės (-ių) donorės (-ių) 

išlaidos, Projekto vykdytojas gali pateikti MAFT 292 punkte nustatytus dokumentus.  

5.12. Kai išlaidas patiria Reglamento 7.2 straipsnio 2 dalyje nurodytas (-i) partneris (-iai) ne 

iš Lietuvos ar valstybės (-ių) donorės (-ių), kartu su tarpiniais ir galutiniu mokėjimo prašymais, 

kuriuose deklaruojamos partnerio (-ių) ne iš Lietuvos ar valstybės (-ių) donorės (-ių) išlaidos, 

Projekto vykdytojas turi pateikti MAFT 296 punkte nustatytus dokumentus. 

5.13. Mokėjimo prašymus, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus 

tikrina ir tinkamas finansuoti išlaidas nustato Projekto operatorius, vadovaudamasi MAFT. 

5.14. Jei Projekto vykdytojui išmokamas avansas, Projekto vykdytojas privalo deklaruoti 

patirtas išlaidas, pateikdamas Programos operatoriui mokėjimo prašymą ne vėliau kaip per 90 dienų 

nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 90 dienų nuo avanso gavimo dienos Projekto vykdytojas 

nepatiria išlaidų ir nepateikia mokėjimo prašymo, praėjus 90 dienų nuo avanso gavimo dienos, 

Programos operatoriui pareikalavus, Projekto vykdytojas privalo per 5 darbo dienas grąžinti gautą 

avansą. 

5.15. Projekto vykdytojui sumokėtas avansas pradedamas įskaityti, kai Projekto vykdytojui 

išmokėta mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma sudaro ne daugiau kaip 90 procentų 

skirtos mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumos, t. y. avansas turi būti įskaitytas prieš 

pasiekiant šią ribą. Į išmokėtą mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą yra įskaičiuojami 

sumokėtas avansas, tarpiniai ir galutinis mokėjimai. Programos operatoriui pritarus, avansas gali būti 

įskaitomas kitokia tvarka. Tokiais atvejais Projekto vykdytojas turi pagrįsti kitokios avanso įskaitymo 

tvarkos poreikį. 

5.16. Projekto vykdytojui viso Projekto įgyvendinimo metu avansu gali būti išmokėta ne 

daugiau kaip 30 procentų Projektui įgyvendinti skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų 

sumos, kuri vėliau įskaitoma pripažinus tinkamomis finansuoti deklaruotas išlaidas MAFT nustatyta 

tvarka. Didžiausias galimas išmokėti Projektui avanso dydis nustatomas Sutarties specialiosiose 

sąlygose. 

5.17. Programos operatorius mokėjimo prašymus patikrina ir patvirtina per MAFT nustatytus 

terminus. 

5.18.  MAFT nustatytais atvejais mokėjimo prašymo tikrinimo terminas gali būti stabdomas, 

jeigu dėl pagrįstų priežasčių mokėjimo prašymo tikrinimo sustabdymas būtų efektyvesnis ir 

ekonomiškesnis nei dalies mokėjimo prašymo išlaidų tvirtinimas arba jeigu dalies išlaidų, deklaruotų 

mokėjimo prašyme, tvirtinimas negalimas (pateiktas galutinis mokėjimo prašymas, galima finansinė 

pataisa yra didesnė nei likusi mokėti Projektui mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma 

ir kt.). 

5.19. Projekto vykdytojui apmokamos visos Programos operatoriaus nustatytos tinkamos 

finansuoti Projekto išlaidos arba jų dalis pagal tikslų Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyto 

mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų santykį su tinkamų finansuoti Projekto išlaidų suma. 

5.20. Mechanizmų lėšas ir bendrojo finansavimo lėšas į Projekto vykdytojo sąskaitą perveda 

Valstybės iždo departamentas, vadovaudamasi Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo 

sąskaitos taisyklėmis. 

 

6. PROJEKTO PATIKRA VIETOJE 

 

6.1. Programos operatorius, vadovaudamasis MAFT ir vidaus darbo tvarką 

reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka, atlieka Projekto patikrą vietoje bent kartą per 

Projekto įgyvendinimo laikotarpį, išskyrus MAFT nustatytus atvejus. 

6.2. Programos operatorius vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente nustatytu 

būdu informuoja Projekto vykdytoją apie patikrą vietoje likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki 

patikros vietoje atlikimo dienos. Jeigu išankstinis Projekto vykdytojo informavimas apie planuojamą 

patikrą vietoje gali turėti neigiamą įtaką patikros vietoje rezultatams, Programos operatorius patikrą 

vietoje gali atlikti prieš tai iš anksto neinformavęs Projekto vykdytojo. 

6.3. Kai apie Projekto patikrą vietoje Programos operatorius informuoja Projekto vykdytoją 
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iš anksto, Projekto vykdytojas turi užtikrinti Projekto vykdytojo vadovo ar jo įgalioto asmens ir kitų 

už Projekto įgyvendinimą atsakingų asmenų dalyvavimą patikroje vietoje. Jei neįmanoma sudaryti 

sąlygų atlikti patikrą vietoje Programos operatoriaus nurodytu metu ir (ar) joje negali dalyvauti 

pranešime dėl patikros vietoje įvardyti asmenys, Projekto vykdytojas turi nedelsdamas per DMS arba 

kitomis priemonėmis informuoti Programos operatorių, nurodydamas to priežastis. 

6.4. Programos operatorius, atlikęs patikrą vietoje, MAFT nustatyta tvarka užpildo patikros 

vietoje lapą ir su juo supažindina Projekto vykdytoją. 

6.5. Patikros vietoje metu nustačius neatitikimų, kurie nepažeidžia Sutarties ir (ar) teisės 

aktų ir gali būti ištaisyti Projekto vykdytojo, Programos operatorius nustato reikalavimus ir terminą 

šiems reikalavimams įvykdyti. 

6.6. Įtaręs pažeidimą, Programos operatorius atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą MAFT 

nustatyta tvarka. 

 

7. PROJEKTO TĘSTINUMAS 

 

7.1. Po Projekto pabaigos, Projekto vykdytojas turi užtikrinti Projekto tęstinumą, MAFT ir 

šioje Sutartyje nustatyta tvarka. 

7.2. Programos operatorius, vadovaudamasis MAFT ir vidaus darbo tvarką 

reglamentuojančiame dokumente nustatyta tvarka, atlieka Projekto tęstinumo priežiūrą. 

7.3. Projekto vykdytojas privalo iš anksto elektroniniu paštu informuoti Programos 

operatorių apie visas svarbias aplinkybes, galinčias turėti įtakos Projekto tęstinumo reikalavimams 

vykdyti. Gavęs tokią informaciją, Programos operatorius įvertina, ar nėra (nebus) pažeisti Projekto 

tęstinumo reikalavimai, Sutartis ir apie tai elektroniniu paštu informuoja Projekto vykdytoją. Projekto 

vykdytojui neįvykdžius tęstinumo reikalavimų, Programos operatorius inicijuoja pažeidimo tyrimą 

MAFT nustatyta tvarka, o nustatęs pažeidimą ir nurodęs grąžintinas lėšas, inicijuoja išmokėtų 

Projekto mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą. 

7.4. Projekto vykdytojas, atsiskaitydamas už Projekto tęstinumo laikotarpį, privalo ne vėliau 

kaip per 20 darbo dienų praėjus kiekvieniems metams po Projekto pabaigos visą tęstinumo laikotarpį 

elektroniniu paštu Programos operatoriui teikti Ataskaitą po projekto užbaigimo, jeigu kitaip 

nenumatyta Sutarties specialiosiose sąlygose. 

7.5. Programos operatorius gali paprašyti Projekto vykdytojo Ataskaitą po projekto 

užbaigimo patikslinti ir (arba) atlikti patikrą vietoje. Programos operatorius Ataskaitą po projekto 

užbaigimo nagrinėja Programos operatoriaus vidaus darbo tvarką reglamentuojančiame dokumente 

nustatyta tvarka ir terminais. 

7.6. Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia Ataskaitos po Projekto užbaigimo, 

Programos operatorius Projekto vykdytojui elektroniniu paštu siunčia priminimą ir nustato terminą, 

per kurį Ataskaita po projekto užbaigimo turi būti pateikta. Jeigu Projekto vykdytojas Ataskaitos po 

projekto užbaigimo laiku nepateikia net ir po priminimo ir (ar) Ataskaitoje po projekto užbaigimo 

pateikti klaidingi duomenys, Programos operatorius gali įtarti pažeidimą ir (arba) nustatyti pažeidimą 

ir inicijuoti išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimą. 

 

8. SUTARTIES VYKDYMO KONTROLĖ IR SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

8.1. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti galimybę Norvegijos Karalystės užsienio reikalų 

ministerijos, EEE finansinio mechanizmo komiteto, Finansinių mechanizmų valdybos, Norvegijos 

Karalystės generalinio auditoriaus biuro, Europos laisvosios prekybos asociacijos auditorių valdybos, 

institucijų, atsakingų už EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę, ir 

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais Projekto 

įgyvendinimo dokumentais Projekto įgyvendinimo metu ir 3 (trejus) metus po galutinės programos 

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo dienos. Projekto vykdytoją apie galutinės programos 

įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimą informuoja Programos operatorius MAFT nustatyta tvarka.  

8.2. Projekto vykdytojas privalo bendradarbiauti su institucijomis ir asmenimis, nurodytais 

Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 papunktyje, laiku teikti jiems visą pageidaujamą informaciją, leisti ir 
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sudaryti sąlygas jiems tikrinti Projekto įgyvendinimą ir veiklą vietoje, įeiti į visas patalpas, susipažinti 

su dokumentais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu ir apskaita. 

8.3. Programos operatorius neatsako už žalą, patirtą Projekto vykdytojo ir (arba) jo partnerio 

(-ių) ir tiesiogiai ar netiesiogiai susijusią su šios Sutarties vykdymu ar Projekto įgyvendinimu, jei 

tokia žala atsirado ne dėl Programos operatoriaus kaltės. Programos operatoriui neatsako pagal šią 

Sutartį dėl valstybinės valdžios institucijų ar valstybių donorių institucijų veiksmų ir (arba) 

neveikimo. 

8.4. Sutarties šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl Sutarties netinkamo vykdymo arba 

nevykdymo vadovaujantis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. 

nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) 

aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“. 

 

9. SUTARTIES PAŽEIDIMAI 

 

9.1. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami MAFT 

nustatyta tvarka. 

9.2. Jei Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą arba per Sutarties specialiosiose 

sąlygose nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį, nesilaiko Sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos 

Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus ir (arba) Reglamentą, Programos operatorius turi 

teisę inicijuoti pažeidimo tyrimą. Programos operatoriui nustačius pažeidimą, priimamas vienas ar 

keli sprendimai, nustatyti MAFT. 

9.3. Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų 

sumažinimo, jų išmokėjimo sustabdymo ir (arba) Sutarties nutraukimo, ir (arba) reikalavimo grąžinti 

išmokėtas mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas ar jų dalį ir (arba) kitą sprendimą, privalo per 

sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime nurodytus reikalavimus ir apie jų įvykdymą 

informuoti Programos operatorių. 

9.4. Paaiškėjus naujoms aplinkybėms, kurios nebuvo žinomos ir įvertintos pažeidimo tyrimo 

metu, Programos operatorius gali atnaujinti pažeidimo tyrimą. 

 

10. SUTARTIES PAKEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

10.1.  Programos operatorius arba Projekto vykdytojas gali inicijuoti Sutarties keitimą.  

Programos partneris gali siūlyti Programos operatoriui inicijuoti Sutarties keitimą MAFT nustatyta 

tvarka. 

10.2. Sutarties keitimas gali būti inicijuojamas abiejų Sutarties šalių tokia tvarka: 

10.2.1. Projekto vykdytojas teikia prašymą Programos operatoriui pakeisti Sutartį kartu su 

prašymo pagrindimo dokumentais; 

10.2.2. Programos operatorius išsiunčia pranešimą Projekto vykdytojui apie inicijuojamą 

Sutarties keitimą, kuriame nurodomas keitimo pagrindimas. 

10.3. Sutarties pakeitimai gali būti atliekami dviem būdais: 

10.3.1. Sutarties šalims pasirašant papildomą susitarimą, jeigu Projektui skiriamas papildomas 

finansavimas; 

10.3.2. atliekant supaprastintą Sutarties keitimą – Sutarties šalims apsikeičiant raštais, kada 

keičiamos Sutarties sąlygos, išskyrus skiriamą papildomą finansavimą Projektui (toliau – 

supaprastintas Sutarties keitimas). 

10.4. Sutarties pakeitimas pasirašant papildomą susitarimą arba atliekant supaprastintą 

Sutarties keitimą atliekamas MAFT nustatyta tvarka ir terminais.    

10.5. MAFT nustatytais atvejais ir tvarka Sutarties keitimą turi įvertinti programos partneris. 

10.6. Jeigu mažėja Sutartyje nustatytos Projekto stebėsenos rodiklių ir (arba) fizinės veiklos 

įgyvendinimo rodiklių reikšmės (toliau kartu – rodiklių reikšmės), Programos operatorius turi 

įvertinti rodiklių reikšmių mažėjimo priežastis ir Projektui skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo 

finansavimo lėšų pagrįstumą, atsižvelgdamas į sumažėjusias rodiklių reikšmes, ir gali inicijuoti 
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Sutarties pakeitimą, sumažinti Projektui skirtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų dydį ir 

(ar) inicijuoti išmokėtų mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų ar jų dalies susigrąžinimą 

(išskyrus MAFT numatytas išimtis). 

10.7. Programos operatorius turi teisę vienašališkai keisti Sutartį šiais atvejais: 

10.7.1. Projekto vykdytojui pažeidus Sutartį, kai mažinama Projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų suma; 

10.7.2. keičiasi teisės aktai, dėl kurių reikia atlikti Sutarties pakeitimus; 

10.7.3. Projekto vykdytojas nepagrįstai nesutinka su Programos operatoriaus ar programos 

partnerio inicijuotu Sutarties keitimu. 

10.8. Priėmęs sprendimą vienašališkai pakeisti Sutartį, Programos operatorius apie priimtą 

sprendimą raštu informuoja Projekto vykdytoją. Projekto vykdytojui nesutikus su Sutarties pakeitimu 

arba nevykdant pakeistos Sutarties sąlygų, Sutartis laikoma nutraukta. 

10.9. Sutartį vienašališkai gali nutraukti Programos operatorius savo arba programos 

partnerio iniciatyva, jeigu: 

10.9.1. Projekto vykdytojas netinkamai vykdo Sutarties sąlygas arba jų nevykdo; 

10.9.2. yra įsiteisėjusi teismo nutartis dėl bankroto bylos Projekto vykdytojui iškėlimo 

(išskyrus atvejus, kai Projekto vykdytojo teisės ir pareigos Programos operatoriaus ir programos 

partnerio sutikimu perleidžiamos kitam juridiniam asmeniui). 

10.10. Sutarties nutraukimas gali būti atliekamas Projekto vykdytojo iniciatyva atsiradus 

aplinkybėms, dėl kurių reikia nutraukti Sutartį. Projekto vykdytojas teikia prašymą Programos 

operatoriui dėl Sutarties nutraukimo ir išdėsto nutraukimo poreikio aplinkybes. 

10.11. Sutarties nutraukimas Programos operatoriaus arba programos partnerio arba Projekto 

vykdytojo iniciatyva atliekamas MAFT nustatyta tvarka ir terminais. 

10.12. Sutartis gali būti keičiama ir nutraukiama MAFT nustatyta tvarka nuo Sutarties 

pasirašymo dienos iki visų Sutartį pasirašiusių šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos, 

t. y. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, Projekto tęstinumo laikotarpiu ir dokumentų saugojimo 

laikotarpiu. 

 

11. PIRKIMAI 

 

11.1. Kai Projekto vykdytojas ar partneris yra perkančioji organizacija pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus, jis atsako už Lietuvos Respublikos viešųjų 

pirkimų įstatymo ir kitų pirkimus reglamentuojančių teisės aktų laikymąsi. Neperkančioji 

organizacija (įskaitant Reglamento 8.15 straipsnio 2 dalyje aptartą atvejį) atsako už Pirkimų 

priežiūros ir pirkimų vykdymo tvarkos apraše nustatytų reikalavimų laikymąsi. Partneris iš užsienio 

valstybės, vykdydamas pirkimus, atsako už savo valstybės pirkimus reglamentuojančių teisės aktų 

laikymąsi. 

11.2. Projekto vykdytojas ar partneris (viešuosius) pirkimus planuoja, (viešuosius) pirkimus 

vykdo ir informaciją apie planuojamus, vykdomus ir atliktus (viešuosius) pirkimus teikia, o 

Programos operatorius pirkimų priežiūrą vykdo vadovaudamasis MAFT, Pirkimų priežiūros ir 

pirkimų vykdymo tvarkos apraše ir Sutarties specialiosiose sąlygose nustatyta tvarka. 

11.3. Projekto vykdytojas ir partneris privalo įsigyti Projekto įgyvendinimui reikalingas 

paslaugas, prekes ir darbus naudojantis CPVA kaip centrinės perkančiosios organizacijos (Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 867 „Dėl 2014–2021 m. Europos 

ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo Lietuvoje“ 3.1 papunktis) 

atlikta pirkimo procedūra ar sudaryta preliminariąja sutartimi.  

 

12. VIEŠINIMAS IR INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ 

 

12.1. Projekto vykdytojas ir projekto partneriai, įgyvendindami Projektą, privalo vykdyti 

viešinimo ir informavimo apie Projektą veiksmus, numatytus Sutarties specialiųjų sąlygų priede (-

uose).  

12.2. Viešinimo ir informavimo apie Projektą priemonės ir viešinimo medžiaga turi būti 
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parengtos laikantis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų viešinimo vadove, skelbiamame  

mechanizmų svetainėje (www.norwaygrants.lt ir (ar) www.eeagrants.lt), nustatytų reikalavimų. 

12.3. Viešinimo ir informavimo apie Projektą priemonėse ir viešinimo medžiagoje turi būti 

naudojamas EEE ir (arba) Norvegijos finansinių mechanizmų ženklas, kurio pavyzdžiai, techninės 

charakteristikos ir naudojimo reikalavimai yra nustatyti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

viešinimo vadove. 

 

13. INFORMACIJOS IR DUOMENŲ TVARKYMAS, KONFIDENCIALUMAS 

 

13.1. Institucijos, atsakingos už EEE ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir 

kontrolę, turi teisę rinkti, kaupti ir apdoroti informaciją ir duomenis (taip pat ir asmens duomenis) 

apie Projekto vykdytoją ir jo veiklą tikslams, susijusiems su Projekto įgyvendinimo priežiūra, 

kontrole bei mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimo vertinimu, taip pat informaciją 

ir duomenis (taip pat ir asmens duomenis) apie Projekto dalyvius. Programos operatorius asmens 

duomenis tvarko, vadovaudamasis Asmens duomenų tvarkymo viešojoje įstaigoje Centrinėje 

projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašu, patvirtintu CPVA direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. 

įsakymu Nr. 2018/8-112 ir skelbiamu interneto svetainėje www.cpva.lt. 

13.2. Informacija apie sudarytą Sutartį, nurodant Projekto vykdytojo pavadinimą, Projekto 

pavadinimą, Projekto kodą, bendrą tinkamų finansuoti Projekto išlaidų sumą, Projektui skirtų 

mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumą, Sutarties pasirašymo datą, Projekto įgyvendinimo 

terminą, trumpą Projekto aprašymą lietuvių ir anglų kalbomis, taip pat informacija apie įgyvendinant 

Projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) 

skelbiama interneto svetainėse www.finmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt ir (ar) 

www.eeagrants.lt, www.eeagrants.org, taip pat programos partnerio (-ių) interneto svetainėje (-se). 

13.3. Kita Sutarties specialiosiose sąlygose ir jų priede (-uose) pateikta informacija be šalių 

sutikimo viešai neskelbiama, išskyrus Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos sąjungos teisės aktuose 

ir Reglamente nustatytus atvejus. 

 

14. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS 

 

14.1. Ši Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ir kitais 

teisės aktais bei Reglamentu. Sutarties šalių ginčai, kilę dėl Sutarties vykdymo, sprendžiami 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme. 

 

15. PRANEŠIMAI 

 

15.1. Sutarties šalys susitaria, kad Sutarties šalių vienos kitai siunčiami pranešimai yra 

siunčiami per DMS, išskyrus MAFT ir šioje Sutartyje numatytas išimtis. 

15.2. Sutarties šalys privalo ne vėliau kaip per 2 darbo dienas viena kitą informuoti apie savo 

adreso, Projekto sąskaitos numerio, elektroninio pašto adreso ir kitų kontaktinių duomenų, kuriuos 

viena kitai nurodė Sutarties specialiosiose sąlygose ir (ar) jų priede (-uose), pasikeitimą. Sutarties 

šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Sutarties šalies 

veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo 

pranešimų, siųstų pagal šiuos duomenis. 
 

______________________ 

 



Atviro kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo 

skatinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE 

finansinio mechanizmo programą „Kultūra“ 

gairių pareiškėjams 

16 priedas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO 

PROJEKTO NR. ...  „......................................................“ ĮGYVENDINIMO 

SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS 

 

 

 

  ______________       Nr. ____________________________________ 

             (data)                 (projekto įgyvendinimo sutarties numeris) 

 

 

 

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – Programos operatorius) ir 

_______________________________________________________   (toliau – Projekto vykdytojas), 

                        (projekto vykdytojo pavadinimas) 

toliau kartu – Šalys,  

 

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu 

Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų 

įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtintų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklių (toliau – MAFT) 229  punktu, 

 

atsižvelgdamos į tai, kad Programos operatoriaus 20__ m. ___________d. raštu Nr._______ 

šioje projekto įgyvendinimo sutartyje (toliau – Sutartis) nurodytam projektui įgyvendinti skirtos 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos (toliau – mechanizmų lėšos) 

ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos (toliau – bendrojo finansavimo lėšos), 

 

taip pat atsižvelgdamos į:  

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo 

reglamentą, patvirtintą 2016 m. rugsėjo 8 d. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo 

komiteto, 

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo 

Lietuvoje“ patvirtintą Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir 

Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašą,  

MAFT, 

(papildomai nurodomas gairių pareiškėjams, pagal kurias finansuojamas projektas, 

pavadinimas, CPVA direktoriaus pavaduotojo potvarkio, kuriuo gairės pareiškėjams buvo 

patvirtintos, data ir numeris), 

 

suprasdamos tai, kad šią Sutartį sudaro ne tik Sutarties specialiosios sąlygos ir jų priedas (-
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ai), bet ir Sutarties bendrosios sąlygos, patvirtintos viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros direktoriaus pavaduotojo 2019 m. liepos 1 d. potvarkiu Nr. 2019/20-3-1 „Dėl 2014–

2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo arba 2014–2021 m. Norvegijos 

finansinio mechanizmo projekto įgyvendinimo sutarties bendrųjų sąlygų patvirtinimo“, 

 

pareikšdamos ir garantuodamos viena kitai, kad Šalių atstovai, pasirašę šią Sutartį, yra Šalies 

tinkamai įgalioti ją pasirašyti, 

  

sudaro šią projekto  „____________ ________ “ , projekto kodas Nr. ________________________, 

 (projekto pavadinimas)                                                (projekto kodas) 

 

(toliau – Projektas) Sutartį. 

 

1. SUTARTIES DALYKAS 

 

1.1. Šioje Sutartyje nustatoma Projekto, kurio aprašymas ir biudžetas pateikti atitinkamai 

Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priede ((nurodomi ir kiti priedai, jei jie yra) ir kuriam įgyvendinti yra 

skirtos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos, finansavimo tvarka ir sąlygos. 

 

2. PROJEKTUI SKIRTOS MECHANIZMŲ IR BENDROJO FINANSAVIMO LĖŠOS 

 

2.1. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 

_______ eurai. 

2.2.  Projekto vykdytojui Projektui įgyvendinti skiriama iki ________________ eurų 

Sutarties specialiųjų sąlygų 2.1. papunktyje nurodytoms tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, 

iš kurių: 

2.2.1.  iki ________________ eurų yra mechanizmų lėšos ir 

2.2.2.  iki ________________ eurų yra bendrojo finansavimo lėšos. 

2.3. Mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos sudaro ______ procentų (-us) visų Projekto 

tinkamų finansuoti išlaidų. 

2.4. Projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) (partneris (-iai) minimas (-i), jei partneris 

(-iai) numatomas (-i) Projekte)) įsipareigoja nuosavomis lėšomis apmokėti Sutarties specialiųjų 

sąlygų 2.1 papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas, kurios nėra apmokamos Sutarties 

specialiųjų sąlygų 2.2 papunktyje nurodytomis lėšomis (nuostata dėl tinkamų finansuoti išlaidų 

apmokėjimo įrašoma, jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris (-iai) prie Projekto turi prisidėti 

nuosavomis lėšomis), ir visas tinkamumo finansuoti reikalavimų neatitinkančias Projekto išlaidas. 

2.5. Jei Projektui taikoma valstybės pagalba, įtraukiamos atitinkamos nuostatos: 

Projektui įgyvendinti skiriamos mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšos (jei tik dalis 

skiriamos sumos yra valstybės pagalba, įrašoma programos partnerio spendime dėl valstybės 

pagalbos suteikimo nurodyta valstybės pagalbos suma skaičiais) yra investicinė pagalba, teikiama 

pagal 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), 53 straipsnį, atsižvelgiant 

į Bendrojo bendrosios išimties reglamento I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2–5 dalyse nustatytus 

apribojimus.  

 

3. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PRADŽIA IR PABAIGA 

 

3.1. Projekto įgyvendinimo pradžia yra ____________________________ (gali būti 

nurodoma): 

arba „Sutarties įsigaliojimo data“, jei Projekto veiklos nebuvo pradėtos Programos 

operatoriui priėmus sprendimą dėl Projekto finansavimo; 

arba gali būti įrašoma konkreti data, kuri negali būti ankstesnė nei Programos operatoriaus 
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sprendimo dėl Projekto finansavimo priėmimo data. 

3.2. Projekto įgyvendinimo pabaiga yra 20___ m. ___________ d. (nurodoma mėnesio, kurį 

planuojama pasiekti vėliausią Projekto rodiklį pagal 1 priedo 7 punkte pateiktą Projekto 

įgyvendinimo grafiką, paskutinė diena. Jei paskutinė mėnesio diena yra nedarbo diena, nurodoma 

pirmoji diena, einanti po nedarbo dienos). 

 

4. MOKĖJIMAI 

  

4.1. Projekto išlaidos apmokamos taikant __________________ (nurodomas (-i) išlaidų 

apmokėjimo būdas (-ai) – išlaidų kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų 

apmokėjimo). 

4.2. (Nurodoma, jei mokamas avansas. Jei avansas nemokamas, šis papunktis į Sutartį 

neįtraukiamas). Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas iki ___ procentų (iki 

_____________ eurų) visų Projektui įgyvendinti skirtų mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų, 

nurodytų Sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 papunktyje. 

4.3. (Nurodoma, jei vadovaujantis MAFT 289.2 papunkčiu, Projekto vykdytojas turi pateikti 

avanso draudimo dokumentą. Jei Projekto vykdytojas avanso draudimo dokumento pateikti neturi, 

šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas). Projekto vykdytojas kartu su avanso mokėjimo prašymu 

Programos operatoriui turi pateikti avanso draudimo dokumentą (finansų įstaigos ar draudimo įmonės 

garantiją arba laidavimo raštą arba laidavimo draudimo raštą), atitinkantį šias sąlygas: 

4.3.1. avanso draudimo dokumente nurodyta avanso draudimo suma turi būti ne mažesnė nei 

Projekto vykdytojo avanso mokėjimo prašyme nurodyta prašoma išmokėti mechanizmų ir bendrojo 

finansavimo lėšų suma; 

4.3.2.  avanso draudimo dokumente naudos gavėju turi būti nurodyta Lietuvos Respublikos 

kultūros ministerija; 

4.3.3. avanso draudimo dokumente nurodytas avanso draudimo dokumento galiojimo laikas 

turi būti ne trumpesnis nei iki ________________ (įrašoma konkreti data, kuri apskaičiuojama taip: 

prie Sutarties specialiųjų sąlygų 4.5 papunktyje nurodytos galutinio mokėjimo prašymo pateikimo 

datos pridedama 30 darbo dienų). 

4.4. (Nurodoma, jei vadovaujantis MAFT 289.2 papunkčiu, Projekto vykdytojas turi pateikti 

avanso draudimo dokumentą. Jei Projekto vykdytojas avanso draudimo dokumento pateikti neturi, 

šis papunktis į Sutartį neįtraukiamas). Pratęsus Projekto įgyvendinimo terminą, Projekto vykdytojas 

privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po Sutarties keitimo, kuriuo keičiamas Projekto 

įgyvendinimo terminas, įsigaliojimo dienos, pateikti Programos operatoriui avanso draudimo 

dokumento galiojimo pratęsimą arba naują avanso draudimo dokumentą, atitinkantį Sutarties 

specialiųjų sąlygų 4.3.1 ir 4.3.2 papunkčiuose nustatytas sąlygas, ir kurio galiojimo terminas turi būti 

ne trumpesnis nei 30 darbo dienų po Sutarties keitime nurodytos galutinio mokėjimo prašymo 

pateikimo datos. 

4.5. Projekto vykdytojas avanso mokėjimo prašymą (avanso mokėjimo prašymas įrašomas, 

jei avansas Projekte numatytas) ir tarpinius mokėjimo prašymus Programos operatoriui teikia 

Sutarties bendrosiose sąlygose nustatyta tvarka ir terminais (jei atsižvelgus į Projekto specifiką, 

Projekto vykdytojo pinigų srautų poreikį, Projekto vykdytojui nėra taikomi Sutarties bendrosiose 

sąlygose nustatyti tarpinių mokėjimo prašymų teikimo terminai, 4.5 papunktyje įrašomos nuostatos 

dėl kitokių tarpinių mokėjimo prašymų pateikimo terminų). Galutinis mokėjimo prašymas Programos 

operatoriui teikiamas iki 20_  _______ d. (data nurodoma įvertinus, kad galutinį mokėjimo prašymą 

Projekto vykdytojas turi pateikti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 

3.2 papunktyje nustatyto termino). 

 

5. SUPAPRASTINTAS TIESIOGINIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS 

 

(Nurodoma, jei tiesioginėms Projekto išlaidoms apmokėti numatoma taikyti supaprastintą 

išlaidų apmokėjimą.) 

5.1. Supaprastintai apmokamos šios Projekto tiesioginės išlaidos:  
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(nurodomas (-i) tik konkrečiam Projektui taikomas (-i) supaprastintas (-i) tiesioginių išlaidų 

apmokėjimas (-ai)) 

5.1.1. komandiruočių ir kelionių į užsienio valstybę (kai jų trukmė ilgesnė nei 1 diena)  

išlaidos (išskyrus kelionės į užsienio valstybę ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis išlaidas) 

apmokamos supaprastintai, taikant aktualias Europos Komisijos dienpinigių („per diems“) normas, 

kurios apima apgyvendinimo, maitinimo, vietinių kelionių, draudimo ir kitas būtinas kelionės išlaidas 

užsienio valstybėse normas (fiksuotuosius įkainius), skelbiamas Europos 

Komisijos interneto svetainėje adresu 

https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en;  

5.1.2.  komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patirtos transporto 

išlaidos (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) apmokamos supaprastintai, taikant 2015 m. birželio 

22 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių 

nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FĮ-005 569, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt 

(nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo 

tyrimai“), nustatytus 1 km fiksuotuosius įkainius; 

5.1.3. Projekto veiklas vykdančių ir administruojančių Projekto vykdytojo ir projekto 

partnerio (-ių) iš Lietuvos darbuotojų darbo užmokestis už kasmetines atostogas ir (arba) 

kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas ir išmokos už papildomas poilsio dienas 

apmokamos supaprastintai, taikant 2016 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo 

ataskaitoje Nr. FN-005 1727, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos 

„Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), 

nustatytas kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotuosius įkainius. 

(Jei Projekte tiesioginių išlaidų supaprastintas apmokėjimas nenumatomas, rašoma:) 

5.1. Netaikoma.  

 

6. NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS 

 

(Jei Projekte netiesioginės išlaidos yra numatytos, rašoma:) 

6.1. Didžiausia galima Projekto netiesioginių išlaidų suma –________ eurai. Projekto 

netiesioginėms išlaidoms nustatyti taikomas būdas – __________ (įrašomas taikytinas būdas, galimi 

būdai išvardinti MAFT 276 papunktyje. Jei skiriasi Projekto vykdytojo ir partnerio (-ų) netiesioginių 

išlaidų apskaičiavimo būdai, tuomet rašoma: Projekto vykdytojo netiesioginėms išlaidoms nustatyti 

taikomas būdas  – ... . Partnerio (-ių) netiesioginių išlaidų nustatymo būdas yra nurodytas 

partnerystės sutartyje (-yse), sudarytoje (-ose) tarp Projekto vykdytojo ir partnerio (-ių)). Jei 

netiesioginėms išlaidoms apmokamos supaprastintai, taikant fiksuotojo dydžio normą, papildomai 

įrašoma: Projekto netiesioginėms išlaidoms apmokėti taikoma fiksuoto dydžio norma – ___ procentai 

nuo ___ (įrašoma, nuo kokių tinkamų finansuoti tiesioginių išlaidų šį procentą skaičiuojame). 

(Jei netiesioginės išlaidos Projekte nenumatytos, rašoma:) 

6.1. Netaikoma. 

 

7. KITOS SĄLYGOS 

 

7.1. (Jei Projekto paraiškos vertinimas buvo baigtas su išlyga, kad reikiami dokumentai ir 

(ar) informacija bus pateikta iki Sutartyje nustatyto termino, nurodomi reikalavimai Projekto 

vykdytojui pateikti atitinkamus dokumentus ir (ar) informaciją iki atitinkamo termino). 

7.2.  Projekto administravimo išlaidos negali viršyti 10 procentų tinkamų finansuoti Projekto 

išlaidų. 

7.3.  Išlaidos infrastruktūrai (t. y. išlaidų kategorijų „Ranga (statyba, rekonstravimas, 

remontas ir kiti darbai) ir „Ilgalaikis turtas“ išlaidos) negali viršyti 50 procentų tinkamų finansuoti 

Projekto išlaidų. 

7.4. Projekto vykdytojas privalo per 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos 

finansinių mechanizmų projektų duomenų mainų svetainę (DMS) informuoti Programos operatorių 

https://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm_en
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/
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apie Projekte planuojamus mokymus, seminarą, konferenciją ar kitą renginį, pateikdamas užpildytą 

Programos operatoriaus patvirtintos formos renginių grafiką, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki 

atitinkamo renginio pradžios. 

7.5. Projektui taikomas tęstinumo laikotarpis – penki metai po galutinio mokėjimo prašymo 

patvirtinimo. 

7.6. Projekto vykdytojas  teikia Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo visą 

Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama 

papunkčio numeracija) nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį. Ataskaitos po Projekto užbaigimo 

pateikimo tvarka ir terminai nustatyti Sutarties bendrosiose sąlygose.  

7.7. (Jei Projekte įsigyjama įranga ar įrenginiai ir Programos operatorius paraiškos 

vertinimo metu nustato, kad įranga ar įrenginiai yra neatskiriama ir būtina Projekto įgyvendinimo 

rezultatų dalis ir dėl to visa ši įrangos ar įrenginių įsigijimo kaina (arba Projektui tenkanti šios 

įrangos ar įrenginių pro rata įsigijimo kainos dalis) gali būti pripažįstama kaip tinkamos finansuoti 

išlaidos ir įranga bei įrenginiai atitinka MAFT 272.3 papunktyje nustatytas sąlygas, nurodoma:) 

Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad: 

Jei Projekte įsigyjama įranga ir įrenginiai 100 proc. finansuojami iš Projekto lėšų, 7.7.1 

papunktis formuluojamas taip: 

7.7.1. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį būtų išlaikyta įrangos ir įrenginių (toliau kartu – įranga), kuri yra neatskiriama 

ir būtina Projekto įgyvendinimo rezultatų dalis ir dėl to visa ši įrangos įsigijimo kaina gali būti 

pripažįstama tinkamomis finansuoti išlaidomis ir kuri atitinka MAFT 272.3 papunktyje nustatytas 

sąlygas, nuosavybė ir naudojimas tik Projekto tikslais;  

Jei Projekte įsigyjama tiek įranga ir įrenginiai, kurie 100 proc. finansuojami iš Projekto lėšų, 

tiek įranga ir įrenginiai, kurie iš Projekto lėšų finansuojami pro rata principu, 7.7.1 papunktis 

formuluojamas taip: 

7.7.1. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį būtų išlaikyta įrangos ir įrenginių (toliau kartu – įranga), kuri yra neatskiriama 

ir būtina Projekto įgyvendinimo rezultatų dalis ir dėl to visa ši įrangos įsigijimo kaina arba Projektui 

tenkanti šios įrangos pro rata įsigijimo kainos dalis gali būti pripažįstama tinkamomis finansuoti 

išlaidomis ir kuri atitinka MAFT 272.3 papunktyje nustatytas sąlygas, nuosavybė ir naudojimas tik 

Projekto tikslais arba, jei tinkamomis finansuoti išlaidomis gali būti pripažįstama įrangos pro rata 

įsigijimo kainos dalis, naudojimas Projekto tikslais ne mažesne nei Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 

papunktyje nustatyta dalimi; 

Jei Projekte įsigyjama įranga ir įrenginiai finansuojami tik pro rata principu, 7.7.1 papunktis 

formuluojamas taip: 

7.7.1. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį būtų išlaikyta įrangos ir įrenginių (toliau kartu – įranga), kuri yra neatskiriama 

ir būtina Projekto įgyvendinimo rezultatų dalis ir dėl to Projektui tenkanti šios įrangos pro rata 

įsigijimo kainos dalis gali būti pripažįstama tinkamomis finansuoti išlaidomis ir kuri atitinka MAFT 

272.3 papunktyje nustatytas sąlygas, nuosavybė ir naudojimas Projekto tikslais ne mažesne nei 

Sutarties specialiųjų sąlygų 7.8 papunktyje nustatyta dalimi; 

7.7.2.  Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį įranga būtų tinkamai apdrausta nuo tokių žalų kaip gaisras, vagystė ir kitų įprastai 

draudžiamų įvykių. Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad įranga būtų apdrausta ne vėliau kaip 

per 1 (vieną) mėnesį nuo jos įsigijimo dienos; 

7.7.3. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį būtų užtikrinta tinkama įrangos priežiūra, įskaitant lėšų įrangos priežiūrai 

skyrimas. 
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7.8. (Jei Projekte įsigyjamos įrangos vertė yra 1000 eurų ir didesnė ir įrangos įsigijimas iš 

Projekto lėšų finansuojamas pro rata principu, nurodoma:) 

Projekte įsigyta įranga, kuri atitinka MAFT 272.3 papunktyje nustatytas sąlygas, t. y. 

[įrašoma konkreti įranga], Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje 

(jei neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija)  nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį turi būti naudojama Projekto tikslais ne mažesne dalimi nei ________(įrašomas 

procentinis dydis) proc. (Gali būti įrašomos papildomos nuostatos, pvz., pateikiama nuoroda į 

Projekto vykdytojo (parnerio) patvirtintą įrangos priskyrimo Projektui metodiką). 

7.9. (Jei Projekte įsigyjamos įrangos vertė yra mažesnė nei 1000 eurų ir įrangos įsigijimas 

iš Projekto lėšų finansuojamas pro rata principu, nurodoma:) 

Projekte įsigyta įranga, kuri netenkina MAFT 272.3 papunktyje nustatytų sąlygų, t. y. 

[įrašoma konkreti įranga], Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje 

(jei neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį turi būti naudojama Projekto tikslais ne mažesne dalimi nei __ (įrašomas 

procentinis dydis) proc. (Gali būti įrašomos papildomos nuostatos, pvz., pateikiama nuoroda į 

Projekto vykdytojo (parnerio) patvirtintą įrangos priskyrimo Projektui metodiką). 

7.10. Programos operatorius gali atleisti Projekto vykdytoją nuo Sutarties specialiųjų sąlygų 

7.7, 7.8 ir (arba) 7.9 (palikti reikalingą (-us)) papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų, jei tolesnis 

įrangos naudojimas Projekto tikslais nėra ekonomiškai naudingas. 

7.11. (Jei Projekte įsigyjamas, sukuriamas ar atnaujinamas nekilnojamasis turtas, 

įtraukiamos atitinkamos nuostatos): 

Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad: 

7.11.1. įgyvendinant Projektą įsigytas, sukurtas ar atnaujintas nekilnojamasis turtas būtų 

valdomas Projekto vykdytojo ar partnerio nuosavybės arba patikėjimo teise arba panaudos arba 

nuomos pagrindais Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį; 

7.11.2. įgyvendinant Projektą įsigytas, sukurtas ar atnaujintas nekilnojamasis turtas būtų 

tinkamai apdraustas nuo tokių žalų gaisras, vagystė ir kitų įprastai draudžiamų įvykių Projekto 

įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei neįtraukiamas 7.1 papunktis, 

atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį; 

7.11.3. Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje (jei 

neįtraukiamas 7.1 papunktis, atitinkamai pakeičiama papunkčio numeracija) nustatytą Projekto 

tęstinumo laikotarpį būtų užtikrinta tinkama įsigyto, sukurto ar atnaujinto nekilnojamojo turto 

priežiūra, įskaitant lėšų nekilnojamojo turto priežiūrai skyrimas. 

7.12. Jei Sutarties specialiųjų sąlygų 7.7, 7.8 ir (arba) 7.9 (palikti reikalingą (-us)) 

papunkčiuose numatytą įrangą įsigyja partneris (-iai) ir (arba) partneris (-iai) valdo Sutarties 

specialiųjų sąlygų 7.11 papunktyje numatytą nekilnojamąjį turtą (palikti, jei taikoma), Projekto 

vykdytojas privalo užtikrinti, kad Sutarties specialiųjų sąlygų 7.7, 7.8, 7.9 ir (ar) 7.11 (palikti 

reikalingą (-us)) papunkčiuose nustatytų įsipareigojimų laikysis ir partneris (-iai). 

7.13. Jei iš anksto žinoma (iš paraiškos informacijos), jog Projekto metu sukurtas, įsigytas ar 

atnaujintas turtas bus perduotas ar kitu būdu perleistas kitiems naudos gavėjams, kurie nėra Projekto 

partneriai, įtraukiama nuostata dėl išankstinio Programos operatoriaus pritarimo: 

Programos operatorius sutinka, kad Projekto metu sukurtas, įsigytas ar atnaujintas turtas 

[įrašoma koks arba gali būti teikiama nuoroda į Sutarties specialiųjų sąlygų priedą, kuriame 

atitinkamas turtas išvardinamas] gali būti perduotas arba perleistas [įrašoma kam arba gali būti 

teikiama nuoroda į Sutarties specialiųjų sąlygų priedą] teisės aktų nustatyta tvarka be atskiro 

Sutarties bendrųjų sąlygų 3.1.21 papunktyje nurodyto Programos operatoriau sutikimo. Projekto 

vykdytojas privalo Programos operatoriui pateikti visus dokumentus, susijusius su turto perdavimu 

arba perleidimu ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo turto perdavimo arba perleidimo dienos. 

7.14. Jei Projekte numatyti partneriai, nurodoma: 

Pakeitus partnerystės (-ių) sutartį (-is), Projekto vykdytojas per DMS turi informuoti 

Programos operatorių apie jos (-ų) pakeitimą ir pateikti susitarimą (-us) dėl partnerystės (-ių) sutarties 
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(-ių) pakeitimo ar kitus partnerytės (-ių) sutarties (-ių) pakeitimą pagrindžiančius dokumentus per 5 

darbo dienas po partnerytės (-čių) sutarties (-ių) pakeitimo įsigaliojimo dienos. 

7.15. Jei Projekte numatomi dalyviai, nurodoma: 

Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad būtų gauti fizinių asmenų sutikimai teikti jų duomenis 

(įskaitant asmens duomenis) Programos operatoriui ir kitoms Sutarties bendrųjų sąlygų 8.1 

papunktyje nurodytoms institucijoms, jeigu toks sutikimas reikalingas. 

7.16. Jei Projekte numatomi dalyviai ir aktualu, kad jie būtų tik iš atitinkamų tikslinių grupių, 

nurodoma: 

Projekto vykdytojas, įgyvendindamas Projektą užtikrina, kad Projekto veiklose dalyvautų tik 

tikslinės grupės atstovai, nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedo 5.6 papunktyje ir įsipareigoja 

turėti dokumentus, kurie pagrįstų kiekvieno dalyvio priklausymą tikslinei grupei. 

7.17. Jei įgyvendinant Projektą numatoma parengti/sukurti rekomendacijas, metodikas, 

gaires, studijas, kokybės standartus, mokymo programas ir panašiai, nurodoma: 

Projekto vykdytojas, teikdamas Programos operatoriui Ataskaitas po projekto užbaigimo, turi 

pateikti informaciją, kaip yra įgyvendinamos/taikomos/naudojamos įgyvendinant Projektą 

parengtos/sukurtos rekomendacijos, metodikos, gairės, studijos, kokybės standartai, mokymo 

programos (palikti reikalingus ir (arba) įrašyti papildomus, atsižvelgiant į Projekte numatomus 

sukurti produktus)). 

7.18. (Nurodomos kitos Projekto vykdytojui keliamos sąlygos, jei jos nustatytos gairėse 

pareiškėjams, ir (arba) programos sutartyje ir (arba) kitos Projekto įgyvendinimui ir (ar) Projekto 

tęstinumo laikotarpiui keliamos sąlygos ir (arba) išimtys iš Sutarties bendrųjų sąlygų).  

7.19. (Jei taikoma, įtraukiamos papildomos sąlygos, jei Programos operatorius paraiškos 

vertinimo metu nustato riziką, kuriai valdyti reikalingos papildomos Sutarties specialiosios sąlygos, 

pavyzdžiui, sąlygos, susijusios su tarpinių Projekto rezultatų pasiekimo terminais). 

7.20. (Nurodoma, jei Projektui teikiama valstybės pagalba:)  

Projekto vykdytojas privalo užtikrinti, kad Projekto įgyvendinimo metu bus laikomasi 

Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 straipsnyje investicinei pagalbai nustatytų reikalavimų. 

Projekto vykdytojas taip pat privalo užtikrinti, kad infrastruktūros objektas, kuriam yra teikiama 

valstybės pagalba, Projekto įgyvendinimo metu ir Sutarties specialiųjų sąlygų 7.5 papunktyje  

nustatytą Projekto tęstinumo laikotarpį bent 80 procentų arba laiko, arba vietos pajėgumo per metus 

bus naudojamas kultūros tikslams. 

 

8. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR ŠALIŲ REKVIZITAI  

 

8.1. Sutartis įsigalioja, kai Šalys ją pasirašo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal 

šią Sutartį įvykdymo. 

8.2. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 

kiekvienai Šaliai.  

8.3. Programos operatoriaus adresas ir rekvizitai: 

 

 Programos operatorius 

Juridinio asmens kodas 126125624 

Adresas S. Konarskio g. 13, Vilnius 

Pašto kodas 03109 

Telefonas  +370 5 251 4400 

El. paštas info@cpva.lt 

 

8.4. Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarties specialiųjų sąlygų 1 priedo 1 

punkte. 

 

9. SUTARTIES SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ PRIEDAI 

 

mailto:info@cpva.lt
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9.1. 1 priedas „Projekto aprašymas ir biudžetas“; 

9.2. (Nurodomi kiti Sutarties specialiųjų sąlygų priedai, jei jie yra). 

 

Šalių parašai 

 

Viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo 

agentūros direktoriaus pavaduotoja 

 

Projekto vykdytojas arba Projekto vykdytojo 

atstovas  

 __________________________________  

(parašas) 

 __________________________________  

(parašas) 

 

(vardas ir pavardė) 

 

 

(vardas ir pavardė) 

 

 

 __________________________________  

(data) 

 __________________________________  

(data)  

 

 

 



SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAS NR. 1  

„PROJEKTO APRAŠYMAS IR BIUDŽETAS“ 
 

1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ  

1.1. Projekto pavadinimas: [pavadinimas] 

1.2. Projekto kodas [kodas] 

2. INFORMACIJA APIE VYKDYTOJĄ  

2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 

Vykdytojas yra juridinis asmuo   
Vykdytojas yra fizinis asmuo   

2.2. Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data] 

2.3. Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas Taip / Ne] 

2.4. PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas] 

2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 

2.6. Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

2.7. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.8. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Vykdytojo vadovo duomenys  

2.9. Vardas ir pavardė: [vardas pavardė] 100 simbolių tekstas 

2.10. Pareigos: [pareigos] 100 simbolių tekstas 

2.11. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.12. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

Kontaktinio asmens duomenys  

2.13. Vardas ir pavardė: [vardas pavarde] 100 simbolių tekstas 

2.14. El. pašto adresas: [el. paštas] 50 simbolių tekstas 

2.15. Telefono numeris: [tel. nr. formatas +370 682 12345] 

2.16. Kredito įstaigos pavadinimas: [kredito įstaigos pavadinimas] 60 simbolių tekstas 

2.17. Projekto vykdytojo sąskaita: [projekto vykdytojo sąskaitos numeris] 20 simbolių tekstas 
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Partnerio Nr. 1 informacija: Kartojama, kiek partnerių 

Pavadinimas / vardas ir pavardė: [pavadinimas / vardas pavardė] 100 simbolių tekstas 

Partneris yra juridinis asmuo Eilutę rodyti pagal parinkimą 

Partneris yra fizinis asmuo Eilutę rodyti pagal parinkimą 

Valstybė: [valstybė] 

Įstaigos kodas / gimimo data: [kodas / gimimo data] 

PVM mokėtojo kodas: [PVM mokėtojo kodas] 

Ar PVM tinkamas: [ar PVM tinkamas Taip/Ne pagal parinkimą] 

PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas: [ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių tekstas 

Buveinės adresas: [buveinės adresas] 500 simbolių tekstas 

  

4. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS  

4.1. Projekto stebėsenos rodikliai: 

Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Reikšmė Siektinos reikšmės pagrindimas 

    
 

4.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai: 

 

10 000 simbolių tekstas 

 

5. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA IR TIKSLINĖ GRUPĖ 

5.1. Ar projektas/dalis projektų veiklų įgyvendinama LR?: 
Taip / Ne Rodoma pagal parinkimą 

5.2. Apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų: 
 

5.3. Savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų: 
 

5.4. Kita (-os) savivaldybė (-ės) kuriai (-ioms) tenka projekto lėšos: 
 

5.5. Kita (-os) valstybė (-ės), kurioje (-iose) kurioje įgyvendinamas 

projektas: 
 

5.6. Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: 

1500 simbolių tekstas 

 

5.7. Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė: 

 

1500 simbolių tekstas 

6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS   

Projekto tikslas:  [projekto tikslas]  

Uždavinys Nr.1: PROJEKTO BENDRIEJI PROCESAI 

3. PROJEKTO PARTNERIAI  

3.1. Ar projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)?: Taip / Ne  Rodoma pagal parinkimą 
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Veikla Nr.1.1:  PROJEKTO VIEŠINIMAS 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas: 

 

Veiklos aprašymas 

 

Veiklos Nr. 1.1 įgyvendinimo rodikliai: 

Nr. Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina 

reikšmė 

1.1.1 200 simbolių 20 simbolių 10 simbolių 

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

 

1.1.2    

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

 

Veikla Nr.1.2:  PROJEKTO ADMINISTRAVIMAS 

Veiklos aprašymas ir pagrindimas: 
 

 

Veiklos aprašymas (5000 simbolių tekstas) 

 

Veiklos Nr. 1.2 įgyvendinimo rodikliai: 

Nr. Rodiklio pavadinimas Matavimo 

vienetas 

Siektina reikšmė 

1.2.1    

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

 

Uždavinys Nr.2:  

Veikla Nr.2.1:   

Veiklos aprašymas ir pagrindimas: 

 

Veiklos aprašymas  

 

Veiklos Nr. 2.1 įgyvendinimo rodikliai: 

Nr. Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas Siektina 

reikšmė 

2.1.1 200 simbolių 20 simbolių 10 simbolių 

Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

 

2.1.2    
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Rodiklio aprašymas ir pagrindimas: 

 

 
 

 

PROJEKTO LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA:  

Projekto tikslas:  [projekto tikslas] 500 simbolių 

 
Uždavinys Veikla Rodikliai Matavimo 

vnt. 

Siekiama 

reikšmė 

1 [Pavadinimas] 1.1 [Pavadinimas] 1.1.1 [Pavadinimas]   

1 [Pavadinimas] 1.1 [Pavadinimas] 1.1.2 [Pavadinimas]   

1 [Pavadinimas] 1.2 [Pavadinimas] 1.2.1 [Pavadinimas]   

1 [Pavadinimas] 1.2 [Pavadinimas] 1.2.2 [Pavadinimas]   

2 [Pavadinimas] 2.1 [Pavadinimas] 2.1.1 [Pavadinimas]   

2 [Pavadinimas] 2.2 [Pavadinimas] 2.2.1 [Pavadinimas]   

 

7. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS  

Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas (mėnesiais): [trukmė mėn] 

Rodiklio Nr. Rodiklio pavadinimas Pradžia Pabaiga 

1.1.1    

Laikotarpio pagrindimas 

 

1000 simbolių tekstas  

 

1.1.2    

1.2.1    
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8. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS 
 

 

Nr. Išlaidų kategorija Suma, EUR 

[rodiklio 

nr 1.1.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

[rodiklio 

nr 1.2.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 Iš viso per rodiklius:  

 

Nr. Išlaidų kategorija Suma, EUR 

[rodiklio 

nr 1.1.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

[rodiklio 

nr 1.2.1] 

[rodiklio pavadinimas] 

 [išlaidų kategorija]  

 

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas 

 

 Iš viso per rodiklius:  
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Netiesioginių išlaidų suma: [netiesioginių išlaidų suma] 

Netiesioginių išlaidų pagrindimas: 

 

2000 simbolių tekstas netiesioginių išlaidų aprašymas 

 

 

IŠ VISO RODIKLIAI IR 

NETIESIOGINĖS:  

[suma] 
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9. PROJEKTO BIUDŽETAS 

 
N

r. 
Veikla / rodiklis Išlaidų kategorija 

 

  

1.  
Žemė ir 

nekilnojamasis 

turtas 

2.  
Ranga 

(statyba, 

rekonstra- vimas, 
remontas ir kiti 

darbai) 

3. 
Ilgalaikis turtas 

4.  
Prekė

s (trumpalaikis 

turtas) ir 
paslaugos 

5. 
Komandiruot-ės 

6.  
Darbo 

užmokestis 

7
. 

Netiesiogi

nės 

Iš viso,  
EUR 

%  
n

uo projekto 

vertės 

1

.1 

[Veikla] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   0,00 0

,00 

1

.1.1   

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00   

1

.2 

[Veikla] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0

,00 

1
.2.1   

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00   

1

.2.2   

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00   

2

.1 

Projekto viešinimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0

,0 

2

.1.1   

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00   

2

.1.2   

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00   

2

.2 

Projekto administravimas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00 0

,00 

2

.2.1 

[rodiklis] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00   

 
Iš viso  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

,00 

0,00   

 
% nuo projekto vertės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

,00 

0,00 
 

 

11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
 

Eil. 

Nr. 

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, 

EUR 

Proc. 

1 Skiriamas finansavimas   

1.1 Norvegijos finansinio mechanizmo lėšos   

1.2 Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšos   

1.3 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos   

2  Vykdytojo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos   

2.1 Viešosios lėšos   

2.1.1 Valstybės biudžeto lėšos   

2.1.2 Savivaldybės biudžeto lėšos   
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2.1.3 Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir 

kt.) 

  

2.2 Privačios lėšos   

2.2.1 Nuosavos lėšos   

2.2.2 Kiti lėšų šaltiniai   

3 Iš viso   
 

 

12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS RINCIPAMS  

Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų 

laikymasis 

TAIP / NE rodoma pagal pasirinkimą 

Principas: [nerodoma, jei nenurodytas nei vienas principas] [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  
 

Principas: [nerodoma, jei nenurodytas nei vienas principas] [principo pavadinimas iš sąrašo] 

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo  

 

5000 simbolių tekstas  

 

13. PROJEKTO SANTRAUKA  

Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.) 

 

2500 simbolių tekstas  
 

 

Trumpas projekto aprašymas (anglų k.) 

 

2500 simbolių tekstas  

 
 


