Duomenų mainų
svetainė (DMS)
skirta projektų, įgyvendinamų pagal 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų programas, duomenų mainams
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Paraiškos ar koncepcijos rengimas

DMS naudotojas prisijungęs prie DMS gali:
1) matydamas aktyvių (galiojantį) kvietimą teikti koncepcijas kurti, pildyti ir teikti koncepciją spausdamas
2) matydamas aktyvių (galiojantį) kvietimą teikti paraiškas kurti, pildyti ir teikti paraišką spausdamas
3) gavęs kvietimą teikti tiesioginio finansavimo paraišką pildyti ir teikti tiesioginio finansavimo paraišką eidamas į planuojamo projekto
duomenis (spausdamas ant projekto pavadinimo)
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Koncepcijos rengimas
(konkursinio kvietimo atveju)

Norėdamas kurti koncepciją konkursiniam kvietimui, DMS naudotojas spaudžia lauką
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ir pradeda koncepcijos kūrimą

Kvietimo nuorodoje paspaudus
, atidaroma projekto, kuriam kuriama koncepcija, registracijos forma, kurioje nurodomas projekto
pavadinimas (vėliau pavadinimą galima bus redaguoti) su iš anksto nurodytu (pagal pasirinkto kvietimo duomenis) Kvietimo numeriu.
Norint patvirtinti projekto sukūrimą spaudžiama
, atsisakius kurti projektą spaudžiama
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Paspaudus
, atliekamas projekto, kuriam bus teikiama koncepcija, sukūrimas, projekto informaciją nuo šiol rasite skiltyje PROJEKTAI,
atidaroma projekto informacija: Dalyje
pateikiama pagrindinė projekto ir projekto vykdytojo informacija (užpildoma pagal užpildomus
koncepcijos duomenis) Dalyje AKTYVIOS PASLAUGOS matomi galimi vykdyti veiksmai (pvz. ruošti koncepciją). Dalyje PRANEŠIMAI matomi DMS
atsiųsti pranešimai. Dalyje KONTAKTINIAI ASMENYS matomi programos operatoriaus darbuotojai priskirti projektui (po koncepcijos pateikimo)
5

Dalyje KONCEPCIJA pateikiama koncepcijos forma pildymui. Dalyje NAUDOTOJAI nurodomi projektui priskirti DMS naudotojai, galimas jų
duomenų redagavimas, DMS naudotojų pridėjimas ar šalinimas. Dalyje PRANEŠIMAI saugomi DMS išsiųsti ar gauti pranešimai. Dalyje RINKMENOS
galima peržiūrėti, pridėti, šalinti su paraiška teikiamas rinkmenas
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Pasirenkama norint
pildyti/redaguoti
formos duomenis

Pasirenkama norint generuoti
koncepcijos formą PDF arba
WORD formatu

Pasirenkama norit
atsisakyti koncepcijos
rengimo ir teikimo

Pasirenkama norint baigti
pildyti formos duomenis
(prieš koncepcijos teikimą)

Paspaudus KONCEPCIJA, atidaroma koncepcijos forma (visi koncepcijos formos laukai pagal patvirtintą formą), kurią galima peržiūrėti,
redaguoti, atsisiųsti (formuoti dokumentą), anuliuoti (kai nusprendžiama neteikti koncepcijos) bei baigti duomenų įvedimą (kai visi privalomi
koncepcijos laukai užpildyti)
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Spaudžiama norint
atšaukti atliktus
pakeitimus,
SVARBU! suvesti
duomenys nėra
išsaugomi

Spaudžiama
norint patikrinti,
ar yra klaidų

Spaudžiama norint
išsaugoti suvestą
informaciją

Pasirinkus REDAGUOTI, atidaroma forma redagavimui, t.y. galima pildyti formą pagal paraiškos pildymo instrukciją, redaguoti jau užpildytus
duomenis ( redaguojami laukai žymimi
spalva), atšaukti atliktus pakeitimus, tikrinti, ar nėra palikta klaidų bei saugoti užpildytus duomenis.
SVARBU! suvesti duomenys DMS išsaugomi tik paspaudus SAUGOTI, todėl rekomenduojama vedant informaciją, nuolat atlikti suvestos
informacijos išsaugojimus (spaudžiama SAUGOTI).
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KONCEPCIJOS 1 LAPAS. PAGRINDINĖ INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas užpildomas pagal projekto registracijos
informacija. REDAGUOJAMA

Užpildoma
automatiškai pagal
kvietimo duomenis
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Užpildoma
automatiškai pagal
kvietimo duomenis

PASIRENKAMA
iš pateikto sąrašo. Jei Kvietime nėra
numatyta kvietimo sričių, pasirenkama
NETAIKOMA

KONCEPCIJOS 2 LAPAS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ (kai pareiškėjas juridinis asmuo)

Įvedus įstaigos kodą ir paspaudus UŽPILDYTI PAGAL
REGISTRUS 2.2., 2.4. ir 2.7. užpildoma pagal Registrų duomenis

Pažymėta iš anksto,
REDAGUOJAMA
Pasirenkama iš sąrašo:
TAIP, NE arba DALINAI

Pagal 2.5. pasirinkimą pateikiami argumentai. Jei
pasirenkama DALINAI, nurodoma, kuri dalis tinkama
Nurodomas oficialus
el.paštas

Užpildoma pagal 2.3.
duomenis. REDAGUOJAMA
Nurodomi įstaigos
vadovo duomenys

Nurodomi kontaktinio asmens duomenys. SVARBU kontaktinis asmuo
turėtų būti DMS naudotojas projekte, nes visi pranešimai siunčiami į DMS

Pažymėta iš anksto, jei koncepciją rengia konsultantas,
atžymima ir užpildoma informacija apie konsultantą
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Nurodomas oficialus
telefonas

KONCEPCIJOS 2 LAPAS. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ (kai pareiškėjas fizinis asmuo)

Pažymima, jei pareiškėjas
fizinis asmuo

2.2., 2.3. 2.4, 2.5. nurodomi pareiškėjo duomenys būtini asmens identifikacijai.
Laukas 2.5. nėra privalomas

Pagal 2.5. pasirinkimą pateikiami argumentai. Jei pasirenkama
DALINAI, nurodoma, kuri dalis tinkama
Nurodomas fizinio
asmens adresas
Pažymėta iš anksto, jei kocepciją rengia konsultantas,
atžymima ir užpildoma informacija apie konsultantą
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Nurodomas kontaktinis
el.paštas

Pasirenkama iš sąrašo:
TAIP, NE arba DALINAI

Nurodomas kontaktinis
telefonas

KONCEPCIJOS 3 LAPAS. PROJEKTO PARTNERIAI

Pažymėta iš anksto NE, jei projektas
įgyvendinamas su partneriu (-iais) žymima TAIP
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Spaudžiama PRIDĖTI PARTNERĮ,
norint suvesti partnerio informaciją

KONCEPCIJOS 3 LAPAS. Projekto partnerio (-ių) duomenų suvedimas (kai partneris Lietuvos Respublikos fizinis ar juridinis asmuo)
Užpildžius visus laukus spaudžiama SAUGOTI ir partnerio informacija išsaugoma Partnerių sąraše.

Pažymėta iš anksto NE, jei partneris
užsienio subjektas žymima TAIP

Pažymėta iš anksto JURIDINIS, jei
partneris fizinis asmuo žymima FIZINIS

Įvedus įstaigos kodą ir paspaudus UŽPILDYTI PAGAL REGISTRUS 3.5., 3.6.,
3.7. ir 3.10. užpildoma pagal Registrų duomenis. Fizinio asmens atveju,
informacija turi būti pateikta pildant paraišką

Pasirenkama iš sąrašo:
TAIP, NE arba DALINAI
Pagal 3.8. pasirinkimą pateikiami argumentai. Jei
pasirenkama DALINAI, nurodoma, kuri dalis tinkama

Pagrindžiamas projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą. Nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su
partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė iš partnerio įtraukimo į projektą? Ar partneris naudosis projekto rezultatais, kaip ir kokiais?

Spaudžiama SAUGOTI, kai
norima išsaugoti pateiktą
informaciją. Partnerio duomenys
atvaizduojami partnerių sąraše
Spaudžiama, kai norima atšaukti
suvestą informaciją
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KONCEPCIJOS 3 LAPAS. Projekto partnerio (ių) duomenų suvedimas (kai partneris užsienio fizinis ar juridinis asmuo)
Užpildžius visus laukus spaudžiama SAUGOTI ir partnerio informacija išsaugoma Partnerių sąraše.

Jei partneris užsienio subjektas
žymima TAIP

Pažymėta iš anksto JURIDINIS, jei
partneris fizinis asmuo žymima FIZINIS

Tiek juridinio, tiek fizinio asmens
atveju, 3.4., 3.6. ir 3.10 informacija
pateikiama pildant paraišką

Pasirenkama iš sąrašo

Pasirenkama iš sąrašo:
TAIP, NE arba DALINAI

Pagal 2.5. pasirinkimą pateikiami argumentai. Jei
pasirenkama DALINAI, nurodoma, kuri dalis tinkama

Pagrindžiamas projekto partnerio pasirinkimas ir jo indėlis į projektą. Nurodoma, kodėl projektas turi būti įgyvendinamas su
partneriu, kokia gaunama pridėtinė vertė iš partnerio įtraukimo į projektą? Ar partneris naudosis projekto rezultatais, kaip ir kokiais?

Spaudžiama SAUGOTI, kai
norima išsaugoti pateiktą
informaciją. Partnerio duomenys
atvaizduojami partnerių sąraše
Spaudžiama, kai norima atšaukti
suvestą informaciją
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KONCEPCIJOS 4 LAPAS. PROJEKTO APRAŠYMAS

Pateikiamas problemos ir projekto poreikio aprašymas, problemos aktualumą pagrindžiant statistiniais duomenimis, problemos sprendimo būdas ir jo pasirinkimo argumentai, projekto
tikslas.
Pateikiamas projekto poreikio pagrindimas atsakant į tokius klausimus: kaip ir kodėl verta investuoti mechanizmų lėšas į šį projektą? (Pavyzdžiui, siekiama įsigyti naują aplinkai tinkamą
įrangą; be mechanizmų finansavimo tokios įrangos nebūtų įmanoma įsigyti; nauja įranga sumažins užterštumo lygį); kokias problemas visuomenėje projektu siekiama spręsti? (pavyzdžiui,
projektas skirtas agresyvaus elgesio šeimose apraiškoms mažinti) ir kt.
Nurodomi planuojant projektą svarstyti konkretūs problemos (-ų) sprendimo būdai, pateikiami argumentai, kodėl pasirinktas būtent projekte taikomas problemos sprendimo būdas.
Nurodomi projekto iškelti projekto uždavyniai, argumentuojant jų indėlį iškeltos problemos sprendimui.
Nurodomos tikslinės grupės ir jų poreikiai. Aprašoma, kaip projektas prisidės prie tikslinės grupės situacijos pagerinimo (taikoma, jei projektas skirtas konkrečioms tikslinėms grupėms).
Aprašoma projekto pridėtinė vertė.
Išskiriamos pagrindinės stipriosios projekto ypatybės, t. y., kodėl projektas yra įdomus ir patrauklus (inovatyvumas, idėjos naujumas, kūrybiškumas, nestandartinis problemos sprendimas ir
pan. Lietuvos, regiono ar kitu lygiu) arba, kodėl projektas yra naudingas ir (arba) būtinas.
Pateikiami argumentai, kaip projektas atitinka Programos ir/arba Gairių (jei taikoma) prioritetus. Jei Programoje ir/arba Gairėse nurodyti keli prioritetai, pagrindimas rašomas tik
pasirinktam (-iems) prioritetui (-ams)
Nurodomos planuojamos projekto veiklos (preliminarios), aprašant, kaip veiklų įgyvendinimas prisidės prie projekto tikslų pasiekimo ir iškeltos problemos sprendimo. Nurodomi laukiami
projekto rezultatai.
Nurodoma planuojama projekto įgyvendinimo trukmė. Projekto įgyvendinimo trukmė skaičiuojama mėnesiais
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KONCEPCIJOS 5 LAPAS. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS

Sąraše atvaizduojami visi Kvietime numatyti stebėsenos rodikliai
(įskaitant ir tęstinumo rodiklius, jei tokie taikomi)

Norint pasirinkti ir redaguoti rodiklį,
spaudžiamas pieštuko simbolis ir atidaromas
stebėsenos rodiklio redagavimo langas

Pateikiamas projekto tęstinumo aprašymas. Glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas projekto įgyvendinimo metu sukurtų produktų tęstinumas (pavyzdžiui,
kas bus atsakingas už įsigytos įrangos tinkamą naudojimą, parengtos organizacijos plėtros strategijos įgyvendinimą ar sukurtos duomenų bazės
panaudojimą), kaip bus užtikrinamas projekto rezultatų panaudojimas ir (arba) sklaida. Glaustai aprašoma, kaip bus užtikrintas (nurodomos konkrečios
priemonės) projekto veiklų tęstinumas po projekto įgyvendinimo pabaigos (pavyzdžiui, kaip apmokytų darbuotojų žinios bus pritaikytos tolesnėje veikloje,
ar kaip projekto rezultatai padės organizacijai sustiprinti savo padėtį savo veiklos sektoriuje ir pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, prieinamumą,
žinomumą, surasti naujus partnerius, rėmėjus ir pan.). Jei projektas įgyvendinamas su partneriais, nurodomas projekto rezultatų pasiskirstamas tarp projekto
partnerių. Aprašoma, kaip projekto įgyvendinimas ir pasiekti projekto rezultatai prisidės prie programos tikslų siekimo, taip pat kokį poveikį darys
programos sričiai
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KONCEPCIJOS 5 LAPAS. Stebėsenos rodiklio redagavimas
Užpildžius visus laukus spaudžiama SAUGOTI ir rodiklio informacija išsaugoma Stebėsenos rodiklių sąraše.

Atvaizduojamas Kvietime nurodytas
stebėsenos rodiklio pavadinimas

Atvaizduojamas Kvietime
nurodytas stebėsenos rodiklio
matavimo vienetas

Nurodoma projektu planuojama
pasiekti stebėsenos rodiklio
skaitinė reikšmė.

Pateikiami siektinos stebėsenos rodiklio reikšmės apskaičiavimo principai, kuriais remiantis galima būtų įsitikinti, kad siektina reikšmė yra reali ir bus
pasiekta iki stebėsenos rodiklio pasiekimo momento. Jei taikoma, nurodomi dokumentai, patvirtinsiantys stebėsenos rodiklio pasiekimą.
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KONCEPCIJOS 11 LAPAS. FINANSAVIMO ŠALTINIAI

Nurodoma prašoma finansuoti lėšų suma. SVARBU! Suma
negali būti mažesnė arba didesnė už nurodytą Kvietime

Nurodoma, kai nuosavų lėšų šaltinis yra valstybės biudžetas.
Nurodoma, kai nuosavų lėšų šaltinis yra savivaldybių biudžetai
Nurodoma, kai nuosavų lėšų šaltinis kiti valstybės lėšų šaltiniai
Nurodoma, kai nuosavų lėšų šaltinis yra nuosavos lėšos
Nurodoma, kai nuosavų lėšų šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz. banko paskola
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KONCEPCIJOS 12 LAPAS. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS

Pažymėta iš anksto. Žymėjimas patvirtina, kad projekto įgyvendinimo metu užtikrinamas
horizontaliųjų principų laikymasis. Atkreiptinas dėmesys, kad projektas privalo užtikrinti
horizontaliųjų principų laikymąsi. Jei pareiškėjas nesutinka su nurodytu įsipareigojimu
(nuima žymėjimą), koncepcija negali būti teikiama, kaip neatitinkanti finansavimo
reikalavimų

19

KONCEPCIJOS 13 LAPAS. PROJEKTO SANTRAUKA

Pateikiamas trumpas projekto aprašymas. Projekto aprašyme turėtų būti atsakoma į klausimus: kodėl projektas reikalingas (apibūdinkite dabartines problemas / iššūkius; jei reikia, nurodykite
platesnius viešuosius planus ar prioritetus). Koks yra projekto tikslas? Aprašykite, kokios pagrindinės veiklos bus vykdomos projekto įgyvendinimo metu. Ko tikimasi pasiekti įgyvendinus
projektą (aprašykite projekto rezultatus)? Kaip projektas sprendžia identifikuotas problemas / iššūkius? Kam projektas yra naudingas (tikslinės grupės)? Jei projektas yra įgyvendinamas su
partneriu (-iais), aprašykite, koks yra partnerio (-ių) vaidmuo.
PILDOMA ANGLŲ KALBA! Nurodomas paraiškos pavadinimas ir pateikiamas trumpas projekto aprašymas. Projekto aprašyme turėtų būti atsakoma į klausimus: kodėl projektas
reikalingas (apibūdinkite dabartines problemas / iššūkius; jei reikia, nurodykite platesnius viešuosius planus ar prioritetus). Koks yra projekto tikslas? Aprašykite, kokios pagrindinės veiklos
bus vykdomos projekto įgyvendinimo metu. Ko tikimasi pasiekti įgyvendinus projektą (aprašykite projekto rezultatus)? Kaip projektas sprendžia identifikuotas problemas / iššūkius? Kam
projektas yra naudingas (tikslinės grupės)? Jei projektas yra įgyvendinamas su partneriu (-iais), aprašykite, koks (-ie) yra partnerio (-ių) vaidmuo.
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KONCEPCIJOS 14 LAPAS. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-Ų) DEKLARACIJA

Pareiškėjo ir partnerio (-ų) deklaracija, kurioje nurodomi įsipareigojimai ir patvirtinimai, kurie prisiimami ir patvirtinami pateikiant koncepciją.
SVARBU! Atskirai pasirašyti deklaracijos nėra reikalaujama, deklaracijos įsipareigojimai ir patvirtinamai priimami pateikiant koncepciją.
Užpildoma automatiškai pagal koncepcijos 2 lape nurodytus duomenis

Užpildoma automatiškai pagal koncepcijos pateikimo datą
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Bet kuriuo koncepcijos pildymo momentu, pasirinkus TIKRINTI, sistema atlieka paraiškos pildymo klaidų patikrinimą ir suformuoja
Klaidų sąrašą. Puslapio viršuje esančiame lauke atvaizduojamos pirmos klaidos, jei klaidų yra daugiau, jos matomos naudojantis slinkties
juosta. Klaidų sąrašas taip pat gali būti suformuojamas atskiru dokumentu pasirinkus prie Klaidų sąrašo esantį ženklą
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Užpildžius koncepcijos duomenis, būtina juos SAUGOTI, kad informacija būtų išsaugoma DMS. Paraiška gali būti saugoma ir redaguojama iki
koncepcijos pateikimo ir koncepcijų teikimo termino pabaigos nurodytos kvietimo informacijoje. Iki koncepcijos pateikimo programos
operatorius nemato ir nevertina koncepcijos duomenų.
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Koncepcijos teikimas

DMS naudotojas prisijungęs prie DMS ir užpildęs koncepcijos duomenis gali pateikti koncepciją savo atstovaujamos institucijos ar
organizacijos vardu
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BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ

Pasirenkama norint
pildyti/redaguoti
formos duomenis

Pasirenkama norint generuoti
koncepcijos formą PDF arba
WORD formatu

Pasirenkama norit
atsisakyti koncepcijos
rengimo ir teikimo

Pasirenkama norint baigti
pildyti formos duomenis
(prieš koncepcijos teikimą)

Išsaugojus koncepcijos duomenis ir norint teikti koncepciją pasirenkama
ir patvirtinama, kad duomenų vedimas baigtas
bei ruošiamasi pateikti Koncepciją. Sistema atlieka klaidų patikrinimą ir koncepciją leidžiama teikti tik nenustačius kritinių (raudonai
žymimų) klaidų.
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TEIKIAMOS RINKMENOS

Nurodomas rinkmenos pavadinimas. Pavadinimas
nurodomas pagal įkeliamo dokumento
pavadinimą, tačiau gali būti redaguojamas

Gali būti pateikiamas dokumento aprašymas

Spaudžiama norint įkelti rinkmeną
prie koncepcijos duomenų

Pasirinkus TEIKIAMOS RINKMENOS yra galimybė prie koncepcijos pridėti įvairaus formato (word, pdf, jpg, excel, adoc, ...) dokumentus.
Išsaugotus kompiuteryje dokumentus galima įtempti arba įkelti pasirinkus . Įkėlus arba įtempus dokumentus atidaroma rinkmenos
duomenų lentelė, kurioje nurodomas dokumento pavadinimas (pirminis pavadinimas užpildomas pagal dokumento pavadinimą),
aprašymas (neprivalomas). Norint įkelti dokumentą spaudžiama ĮKELTI.

26

TEIKIAMOS RINKMENOS

Dalyje TEIKIAMOS RINKMENOS rodomos visos prie koncepcijos įkeltos rinkmenos. Iki koncepcijos pateikimo galima
rinkmenos duomenis,
atsisiųsti rinkmeną arba šalinti rinkmeną.
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redaguoti

PATEIKTI KONCEPCIJĄ

Spaudžiama norint įkelti pateikti
koncepciją

Baigus koncepcijos duomenų suvedimą ir pridėjus teikiamas rinkmenas einama į PATEIKTI KONCEPCIJĄ, šioje dalyje rodomas kartu su
koncepcija siunčiamas pranešimas bei prie koncepcijos pridėtos rinkmenos. Svarbu! kartu su pranešimu bus suformuotas ir pateiktas
sistemos suformuotas koncepcijos dokumentas. Norint teikti koncepciją, spaudžiama PATEIKTI.
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Paspaudus PATEIKTI į NORIS išsiunčiamas pranešimas su koncepcija ir jos rinkmenomis ir fiksuojamas kocepcijos pateikimo faktas. Ši
informacija matoma skiltyje PRANEŠIMAI. Pranešimas atidaromas paspaudus ant pranešimo pavadinimo. Skiltyje RINKMENOS
saugomas išsiųstas pranešimo dokumentas.
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Pasirenkama norint generuoti
koncepcijos formą PDF arba WORD
formatu

Po koncepcijos pateikimo, projekto dalyje KONCEPCIJA rodomi pateiktos koncepcijos duomenys, NORIS suteiktas koncepcijos kodas,
koncepcijos pateikimo ir registravimo datos, koncepciją užregistravusios institucijos pavadinimas. Paspaudus FORMUOTI KONCEPCIJĄ
suformuojamas pateiktos koncepcijos dokumentas PDF arba WORD formatu
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Pranešimai dėl koncepcijos

Po koncepcijos pateikimo komunikacija tarp programos operatoriaus ir pareiškėjo vykdoma per dalies KONCEPCIJA lauką PRANEŠIMAI.
PRANEŠIMUOSE pateikiami DMS siųsti ir gauti pranešimai. Iš PRANEŠIMŲ DMS naudotojas gali siųsti pranešimus programos operatoriui
bei gauti pranešimus iš programos operatoriaus.
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PRANEŠIMUOSE kaupiami visi su koncepcija susiję pranešimai (DMS naudotojo siųsti ir gauti). Gauto/išsiųsto pranešimo tekstas
atidaromas paspaudus ant pranešimo pavadinimo. Iš PRANEŠIMŲ DMS naudotojas gali siųsti pranešimą programos operatoriui.
Tokiu atveju pasirenkama
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Pasirenkama iš sąrašo

Pasirenkama atsisakius
siųsti pranešimą

Pasirenkama norint siųsti
pranešimą

PRANEŠIMUOSE pasirinkus KURTI NAUJĄ PRANEŠIMĄ atidaroma pranešimo kūrimo forma. Pranešimo formoje pasirenkamas
pranešimo šablonas PRANEŠIMAS DĖL PROJEKTO KONCEPCIJOS, įrašomas pranešimo tekstas ir esant poreikiui pridedama rinkmena.
Norint išsiųsti pranešimą spaudžiama SIŲSTI.
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Koncepcijos tikslinimas

Koncepcija gali būti tikslinama programos operatoriui paprašius patikslinti paraišką arba DMS naudotojui savo iniciatyva paprašius
leidimo tikslinti koncepciją ir programos operatoriui tai leidus
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KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS PAREIŠKĖJO INICIATYVA
PRANEŠIMUOSE pasirinkus KURTI NAUJĄ PRANEŠIMĄ atidaroma pranešimo kūrimo forma. Pranešimo formoje pasirenkamas
pranešimo šablonas PRANEŠIMAS DĖL PROJKETO KONCEPCIJOS, įrašomas pranešimo tekstas su prašymu leisti tikslinti paraišką. DMS
naudotojas pranešimu informuojamas apie sprendimą dėl paraiškos tikslinimo ir atidarytą paraiškos tikslinimą (jei taikoma).
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KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS GAVUS PROGRAMOS OPERATORIAUS PRAŠYMĄ
Programos operatoriaus prašymas tikslinti koncepciją atvaizduojamas PROJEKTO pagrindime lange dalyje AKTYVIOS PASLAUGOS
bei PRANEŠIMAI

Informuojama apie atidarytą koncepcijos tikslinimą

Priminimas apie koncepcijos tikslinimą (nurodomas standartinis
dienų skaičius tikslinimui. Programos operatorius savo prašyme
gali nurodyti kitą terminą tikslinimui
Pranešimas su prašymu patikslinti koncepciją
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KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS GAVUS PROGRAMOS OPERATORIAUS PRAŠYMĄ
Programos operatoriaus pranešimą, su prie jo pridėtomis rinkmenomis, galima peržiūrėti paspaudus ant pranešimo pavadinimo

Fiksuojamas DMS naudotojas atidaręs pranešimą

Norint atsisiųsti prie pranešimo pridėtas
rinkmenas, spaudžiama rodyklė
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KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS GAVUS PROGRAMOS OPERATORIAUS PRAŠYMĄ
Programos operatoriui atidarius koncepcijos tikslinimą projekto koncepcijos duomenyse atsiranda dalis KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS,
kurioje atvaizduojama koncepcijos informacija ir turi būti atliekamas koncepcijos tikslinimas

Pasirenkama KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS norit pradėti koncepcijos tikslinimą
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PARAIŠKOS TIKSLINIMAS GAVUS PROGRAMOS OPERATORIAUS PRAŠYMĄ
Atidarius KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS matomos analogiškos koncepcijai dalys TEIKIAMI DUOMENYS, TEIKIAMOS RINKMENOS ir
PATEIKTI KONCEPCIJOS TIKSLINIMĄ. Atliekami analogiški koncepcijos teikimui veiksmai (duomenų redagavimas, rinkmenų pridėjimas,
koncepcijos tikslinimo pateikimas)

Jei yra poreikis redaguoti koncepcijos duomenis renkamasi
REDAGUOTI ir atidaroma redagavimo forma, kurioje
atliekamai koncepcijos duomenų tikslinimai
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Baigus redaguoti koncepcijos duomenis arba, jei koncepcijos duomenų
redaguoti nėra poreikio, renkamasi BAIGTI DUOMENŲ ĮVEDIMĄ

KONCEPCIJOS TIKSLINIMAS GAVUS PROGRAMOS OPERATORIAUS PRAŠYMĄ
Dalyje PATEIKTI PARAIŠKOS TIKSLINIMĄ rodomas kartu su paraiškos tikslinimu siunčiamas pranešimas bei pridėtos rinkmenos. Svarbu!
kartu su pranešimu bus suformuotas ir pateiktas sistemos suformuotas paraiškos tikslinimo dokumentas. Norint teikti tikslinimą,
spaudžiama PATEIKTI.

Automatiškai suformuojamas pranešimas. Esant poreikiui pridėti
papildomus paaiškinimus ar patikslinimus rinkmenos turi būti
pridedamos dalyje TEIKIAMOS RINKMENOS

Fiksuojami pokyčiai koncepcijos duomenyse (jei tokių buvo)

Paspaudus PATEIKTI koncepcijos
tikslinimas iš siunčiamas programos
operatoriui, naujų redagavimų atlikti negalima
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Koncepcijos atsiėmimas

DMS naudotojas turi teisę atsiimti pateiktą koncepciją pateikdamas prašymą atsiimti koncepciją
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Pasirenkama iš sąrašo

Pasirenkama atsisakius
siųsti pranešimą

Pasirenkama norint siųsti
pranešimą

PRANEŠIMUOSE pasirinkus KURTI NAUJĄ PRANEŠIMĄ atidaroma pranešimo kūrimo forma. Pranešimo formoje pasirenkamas
pranešimo šablonas PRAŠYMAS ATSIIMTI PROJEKTO KONCEPCIJĄ, įrašomas pranešimo tekstas ir pridedamas pareiškėjo vadovo
pasirašytas raštas dėl koncepcijos atsiėmimo. Programos operatoriui įvertinus pateiktą prašymą, DMS naudotojas pranešimu
informuojamas apie koncepcijos atsiėmimo patvirtinimą.
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Naudinga
DMS prisijungimo adresas:
https://dms.cpva.lt
Dokumentacija
Aktuali DMS naudojimo informacija skelbiama puslapyje
http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams

Jei DMS neveikia
Neveikiant DMS funkcionalumams visa aktuali informacija
skelbiama http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams

Pagalba
Kilus klausimams ar problemoms dėl DMS veikimo, prašome
susisiekti su už kvietimą atsakingu asmeniu arba elektroniniu paštu
noris.prieziura@cpva.lt
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