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9.15 – 9.30

Veiksmo koncepcija ir kiti dokumentai, rengimo ir teikimo reikalavimai

9.30 – 10.00

DNR plano siekiai ir bendrieji reikalavimai veiksmui.
DNR veiksmu sprendžiama problema ir jos priežastys.
Veiksmo įgyvendinimo poreikio, sprendžiant viešojo sektoriaus problemas, analizė bei
aktualumas.
Teritoriniai skirtumai ir veiksmo įgyvendinimo teritorijos identifikavimas.
Poreikio ir paklausos įrodymų ir pokyčių tendencijų įvertinimo svarba.

10.00 – 10.25

Veiksmo įgyvendinimo tikslas ir stebėsenos rodikliai.
Veiksmo tikslo apsibrėžimas. Tikslinės grupės ir jų poreikiai.
Rezultato ir produkto stebėsenos rodikliai, jų aprašymo reikalavimai.
Rodiklių siektinų reikšmių ir terminų nustatymas.

10.25 – 10.45

Veiksmo įgyvendinimo planavimas.
Veiksmo vystytojo/pareiškėjų identifikavimas ir pagrindimas.
Projektų atrankos būdo nustatymas ir pagrindimas.
Projektų parengtumo sąlygos.
Veiksmo įgyvendinimo terminai.

10:45 – 11:00

Pertraukėlė

11.00 – 11.45

Veiksmo finansinis ir ekonominis vertinimas. Veiksmo ekonominės naudos ir
investicijų santykio nustatymas.
‐
Veiksmo investicijos.
‐
Reinvesticijos po veiksmo įgyvendinimo.
‐
Veiklos ir palaikymo sąnaudos.
‐
Veiklos pajamos.
‐
Likutinė vertė.
‐
Socialinė-ekonominė nauda (žala). Veiksmo skaičiuoklės taikymas.
Poveikio valstybės biudžetui įvertinimas.
Teisiniai/funkciniai apribojimai. Jautrumo analizė ir rizikos.

11.45 – 12.00

Klausimai ir diskusija.

VEIKSMO KONCEPCIJA IR KITI DOKUMENTAI, RENGIMO IR TEIKIMO REIKALAVIMAI
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Veiksmo koncepcijos
rengiamos tik DNR apraše
numatytiems veiksmams.
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Vyriausybės nutarimu ministerijos įpareigotos iki rugsėjo pradžios parengti ir Investicijų komitetui pateikti veiksmų
įgyvendinimo koncepcijas pagal Ateities ekonomikos DNR aprašą.

DNR PLANO INTEGRACIJA SU NPP

Regionų
Plėtros
programa
DNR
planas
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Ministerijų
rengiamos
Plėtros
programos

NACIONALINIS PAŽANGOS PLANAS

VEIKSMO KONCEPCIJŲ RENGIMAS IR VERTINIMAS

1

JEI IDĖJA DAR „ŽALIA“ – SUDAROMA
PROVERŽIO GRUPĖ

2

JEI IDĖJA IŠVYSTYTA, PAGRĮSTA IR
APSKAIČIUOTA – RENGIAMA VEIKSMO
KONCEPCIJA

3

VEIKSMO KONCEPCIJOS RENGIMO METU
CPVA GALI KONSULTUOTI DĖL TAIKOMŲ REIKALAVIMŲ BEI
SOCIALINĖS EKONOMINĖS NAUDOS VERTINIMO

4
6

VEIKSMO KONCEPCIJA TEIKIAMA
VERTINIMUI TIK PILNAI PARENGTA, SU
VISAIS PRIVALOMAIS PRIEDAIS

5

DU KARTUS INVESTICINIAM KOMITETUI
NEPRITARUS VEIKSMO KONCEPCIJAI,
MINISTERIJA TURI PASIŪLYTI KITĄ VEIKSMĄ

Siekiant sklandžių procesų:
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Mokymai

Pristatysime ministerijoms ir veiksmų
vystytojams rengimo ir vertinimo
reikalavimus.

Konsultacijos

Su kiekviena ministerija pagal poreikį aptarti
jos kompetencijos srities veiksmų brandą,
planuojamus veiksmų koncepcijų teikimo IK
terminus ir pagalbos poreikį.

Susitarimai

Ministerijos turi kuo daugiau pastangų dėti į
kokybišką veiksmų parengimą trumpinant jų
vertinimą.

VEIKSMŲ TIPAI IR VERTINIMUI TEIKIAMI DOKUMENTAI
Skėtinis veiksmas

Veiksmas = projektas

Veiksmo plėtotojas

Veiksmo plėtotojas

Skėtinis projektas

Projektas

Veiksmas = keletas projektų
Veiksmo plėtotojai
Projektas

Projektas

Projektas
Veiksmo projektai
TEIKIAMI DOKUMENTAI:
1. Veiksmo koncepcija;
2. Veiksmo/projekto
įgyvendinimo planas;
3. Veiksmo plėtotojo deklaracija.
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TEIKIAMI DOKUMENTAI:
1. Veiksmo koncepcija;
2. Veiksmo/projekto
įgyvendinimo planas
ARBA
Investicijų projektas
3. Veiksmo plėtotojo deklaracija.

TEIKIAMI DOKUMENTAI:
1. Veiksmo koncepcija;
2. Keli veiksmo/projekto
įgyvendinimo planai
ARBA
Investicijų projektai
3. Veiksmo plėtotojo deklaracija.

VEIKSMŲ TIPAI IR VERTINIMUI TEIKIAMI DOKUMENTAI
Veiksmas = projektas

Skėtinis veiksmas

Veiksmas = keletas projektų
Veiksmo plėtotojas

Veiksmo plėtotojas

Veiksmo plėtotojas

Projektas

Projektas

Skėtinis projektas

Projektas

Veiksmo projektai

Veiksmo
informacija
finansiniam ir
ekonominiam
vertinimui

DNR
veiksmo
skaičiuoklė
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Projektas

DNR veiksmo
koncepcijos
priedai

DNR veiksmo
koncepcijos
priedai (jei
rengiamas IP)

Įgyvendi
nimo
planas

Deklaracija

Investicijų
projektas
(-ai)

Deklaracija

PRINCIPAI
Institucijos, vykdydamos DNR plane nustatytas funkcijas vadovaujasi
šiais principais:
-
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Lygiateisiškumo;
Veiksmingumo ir orientavimosi į rezultatus;
Įrodymais grįsto valdymo;
Efektyvumo ir finansinio ilgalaikio tvarumo;
Bendradarbiavimo;
Atvirumo ir įtraukimo.

SVARBU!!!
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VEIKSMO KONCEPCIJĄ RENGIA
IR TEIKIA TIK MINISTERIJA

NES JI ATSAKINGA ASIGNAVIMŲ VALDYTOJA IR
POLITIKOS FORMUOTOJA.

VEIKSMO KONCEPCIJA
TEIKIAMA VIENU ADRESU

INVESTICINIS.KOMITETAS@CPVA.LT

VERTINAMOS TIK KOKYBIŠKAI
PARENGTOS KONCEPCIJOS

DĖL YPATINGAI TRUMPO VERTINIMO
TERMINO MINISTERIJŲ PRAŠOMA UŽTIKRINTI
MAKSIMALIĄ KONCEPCIJŲ TURINIO KOKYBĘ.

DNR plano siekiai ir bendrieji reikalavimai veiksmui
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DNR plano siekiai

Siekiama, kad kuo
didesnę ekonomikos
dalį sudarytų
inovatyvus ir aukštą
pridėtinę vertę
kuriantis verslas.
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Svarbu užtikrinti
subalansuotą Lietuvos
augimą, įtraukiant visų
Lietuvos regionų
ekonomikos
potencialą, užtikrinant
jų patrauklumą
kokybiškas darbo vietas
kuriančioms
investicijoms.

Tvariam augimui
reikalingas
perėjimas prie
klimatui
draugiškos
ekonomikos.

Būtina išlaikyti ir padidinti
kvalifikuotų, darbingų
/sveikų ir motyvuotų
dirbti (laimingų) žmonių
skaičių.
Padidinti Lietuvos
gyventojų skaičių juos
įgalinant kurti individualią
ir visuomenės gerovę.

DNR
PLANO
TIKSLAI

Pagrindinis Ateities ekonomikos DNR plano tikslas yra sparčiai ir efektyviai investuoti
į Lietuvos ekonomikos atsigavimą ir augimą, siekiant ją transformuoti į tvarią,
inovatyvią ir aukštą pridėtinę vertę kuriančią ekonomiką.
Numatoma finansuoti tas ilgalaikio poveikio priemones (investicijos), kurios turi
labiau tvarų ir į ilgesnį laikotarpį orientuotą efektą.

Pagrindinis ilgalaikio investavimo tikslas – skatinti socialinės ir ekonominės gerovės
augimą.
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI VEIKSMUI
1

VEIKSMAS YRA ĮTRAUKTAS Į ATEITIES
EKONOMIKOS DNR PLANĄ

2

VEIKSMU SIEKIAMA KIEKYBINIŲ REZULTATŲ,
PRISIDEDANČIŲ PRIE ATEITIES EKONOMIKOS DNR
PLANO TIKSLŲ

3

VEIKSMAS ATITINKA HORIZONTALIUOSIUS (DARNAUS
VYSTYMOSI BEI MOTERŲ IR VYRŲ LYGYBĖS IR
NEDISKRIMINAVIMO) PRINCIPUS

4

VEIKSMO ĮGYVENDINIMAS YRA SUDERINAMAS SU
EUROPOS SĄJUNGOS KONKURENCIJOS POLITIKOS
NUOSTATOMIS

5

VEIKSMO PLĖTOTOJAS IR PARTNERIS (-IAI) ORGANIZACINIU POŽIŪRIU YRA
PAJĖGUS (-ŪS) IR TURI KOMPETENCIJŲ TINKAMAI IR LAIKU ĮGYVENDINTI
VEIKSMĄ (PROJEKTĄ).

6
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VEIKSMO VEIKLOS YRA VYKDOMOS LR ARBA KITOSE ES VALSTYBĖSE
NARĖSE, JEI JAS VYKDANT SUKURTI PRODUKTAI, REZULTATAI IR NAUDA (AR
JŲ DALIS, PROPORCINGA LR FINANSINIAM ĮNAŠUI) ATITENKA LR.

DNR veiksmu sprendžiama problema ir jos priežastys
VEIKSMO ĮGYVENDINIMO POREIKIO, SPRENDŽIANT VIEŠOJO SEKTORIAUS PROBLEMAS,
ANALIZĖ BEI AKTUALUMAS
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SPRENDŽIAMA PROBLEMA, JOS PRIEŽASTYS

APIBRĖŽIAMA
SPRENDŽIAMA PROBLEMA
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• Kokia konkreti problema sprendžiama?
• Kokiais įrodymais pagrindžiamas problemos
egzistavimas?
• Lietuva ES kontekste problemos atžvilgiu?
• Ar problema susijusi su viešosios paslaugos teikimu?
Koks paslaugos standartas? Kokia yra viešosios
paslaugos pasiūla ir paklausa šiuo metu ir ateityje?
• Kokios ateities tendencijos?
• Infrastruktūros trūkumas, finansavimo
nepakankamumas dažnu atveju yra problemos
priežastys, tačiau sprendžiama problema turi būti
orientuota į viešosios paslaugos prieinamumą ir/ar
kokybę.

KONCEPCIJOJE PAGRINDŽIAMAS VEIKSMO POREIKIS VADOVAUJANTIS ĮRODYMAIS IR DUOMENIMIS.

SPRENDŽIAMA PROBLEMA, JOS PRIEŽASTYS
Su paslaugos teikimu susijusių problemų identifikavimas

SĄSAJA SU PASLAUGA
- Nėra teikiama rinkoje arba per didelė kaina;
- Nepatenkinama kokybė;
- Nėra užtikrinta apimtis;
- Nepakankamas efektyvumas.

PROBLEMŲ ATSIRADIMO PRIEŽASTYS IR PASEKMĖS
Turi kilti iš pasiūlos / paklausos analizės rezultatų, vartotojų poreikių.
Jeigu sprendžiama problema susijusi su paslaugų prieinamumu, kiekybe ar
kokybe, nurodomi parametrai ir/ar standartai, kurie tai apibrėžia,
reglamentuoja.
Kaip paslauga atitinka reikalavimus šiuo metu, kaip ji teikiama, kokia yra jos
principinė teikimo schema, kokie tikėtini/siektini parametrų ir/ar standartų,
paslaugos teikimo proceso pokyčiai įgyvendinus veiksmą?
Klaida: Problema nukreipta ne į paslaugą, o į objektą (pvz. nenaudojamas pastatas, neveikiantis fontanas miesto aikštėje ir pan.)
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SPRENDŽIAMA PROBLEMA, JOS PRIEŽASTYS

NURODOMOS ESMINĖS,
PRIORITETINĖS PROBLEMOS
PRIEŽASTYS
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• Problemos priežastys – kodėl egzistuoja problema?
• Kokie esminiai veiksniai lemia problemą bei jos mastą?
• Kokiais įrodymais remiamasi?
• Ar šios priežastys yra prioritetinės, svarbiausios ar didžiausios
skubos?

SPRENDŽIAMA PROBLEMA, JOS PRIEŽASTYS
• Lygiagrečiai su problemų priežastimis gali būti veikiamos ir pasekmės, tačiau tokiu atveju svarbu išlaikyti balansą tarp
būtinybės veikti pasekmes ir priežastis.
• Jei daugiausia fokusuojamasi į pasekmes, gali būti nepasiektas ilgalaikis poveikis ir problema nebus išspręsta ir/arba jos
sprendimo tvarumas bus trumpalaikis. Pvz.: Suteikiant benamiams gyvenamąją vietą tikroji benamystės priežastis (pvz.:
skurdo ir atskirties rizika) nėra sprendžiama.
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SPRENDŽIAMA PROBLEMA, JOS PRIEŽASTYS

DETALIZUOJAMA KOKIOS
KONKREČIOS PRIEŽASTYS BUS
ELIMINUOJAMOS PLANUOJAMA
INTERVENCIJA
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• Kokias konkrečias problemos priežastis paveiks
planuojama intervencija (DNR veiksmas)?
• Svarbiausios, esminės problemos priežastys.
• Ar pašalinus priežastis bus iš esmės įtakojamas
problemos sumažėjimas ar eliminavimas? Kokios
prielaidos ir įrodymai?
• Ar žinomas ir gali būti objektyviai išmatuojamas
siekiamas pokytis?

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO AR VEIKSMO POVEIKIO TERITORIJOS

KLASTERINIAI
SKIRTUMAI
(DIDIEJI MIESTAI,
KURORTAI IR
PAN.)

DEMOGRAFINIAI
SKIRTUMAI

GEOGRAFINIAI
SKIRTUMAI

KITI
TERITORINIAI
SKIRTUMAI

SOCIALINIAIEKONOMINIAI
SKIRTUMAI

•

Veiksmo įgyvendinimo/poveikio teritorija apima konkrečias lokacijas, kuriose planuojama įgyvendinti projektus arba sukurti poveikį.

•

Problemos priežasčių analizė turi apimti ir teritorinį aspektą – t. y. detalizuojama, ar egzistuoja reikšmingi teritoriniai (pvz. regioniniai, tarp
atskirų savivaldybių ir pan.) skirtumai, kurie lemia problemos priežastis ir ypač svarbūs problemos sprendimui. Pavyzdžiui, skirtinga
gyventojų perkamoji galia kaimiškose vietovėse ir didžiuosiuose miestuose gali sąlygoti paslaugų kainodaros skirtumus, o demografinės
tendencijos – lemia viešosios paklausos pokyčius.
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•

Teritoriniai skirtumai itin glaudžiai susiję su viešosios paslaugos pasiūlos-paklausos analize, ypač ilgalaikėmis tendencijomis.

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO AR VEIKSMO POVEIKIO TERITORIJOS
Teritoriniai skirtumai gali būti atvaizduojami žemėlapyje, identifikuojant esamą situaciją, „pilkąsias zonas“ ir numatomas
intervencijos zonas.
Pav. Vaikų dienos centrai Lietuvos savivaldybėse ir papildomų vietų poreikio teritorinis atvaizdavimas
Pvz.: Vaikų dienos centrai Lietuvos savivaldybėse ir papildomų vietų poreikio teritorinis atvaizdavimas
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO TIKSLAS IR STEBĖSENOS RODIKLIAI
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO TIKSLAS

Veiksmo tikslas
ir uždaviniai

Tikslas

Uždavinys

– Atskleidžia pagrindinę veiksmo
idėją ir siekiamą pokytį;

– Atsako į klausimą „Ką reikia padaryti,
kad pasiekčiau tikslą“?

– Užtikrina visos problemos ar
esminės problemos dalies sprendimą.

– Turi išlaikyti nuoseklią intervencijos
logiką.

Pavyzdys
Didinti neformalaus švietimo paslaugų
prieinamumą siekiant atitikti xxx
standartą.
26

Pavyzdys
Sukurti trūkstamą infrastruktūrą
neformalaus švietimo paslaugoms

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO TIKSLAS
Tikslų apibrėžtumas: veiksmo tikslai, uždaviniai yra konkretūs, aiškiai apibrėžti, ambicingi ir pasiekiami,
kuriantys ilgalaikį poveikį.
Nurodomos veiksmo veiklos, jų sąsaja su fiziniais rodikliais ir planuojamomis investicijomis konkrečiais
metais.
Veiksmo veiklos
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Veiklų fiziniai rodikliai

Investicijos

2020 m.
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2021 m.

TIKSLINĖS GRUPĖS
Kokiai tikslinei grupei aktuali sprendžiama problema?

2.2

Tikslinę grupę sudaro tiesioginiai ir netiesioginiai naudos gavėjai.
• Viešosios paslaugos vartotojai – tiesioginės naudos gavėjai;
• Asmenys, gaunantys naudą dėl poveikio tiesioginių naudos gavėjų grupėje –
netiesioginiai naudos gavėjai.

Veiksmo
tikslinės
grupės

2.4

TIKSLINĖS GRUPĖS DETALIZACIJA:
–

Detaliai aprašyta, aiškiai nurodant dydį;

–

Esant poreikiui (kai paslaugos orientuotos į tam tikrus segmentus),
sugrupuota pagal požymius (pvz., pagal amžių, lytį, profesiją ir pan.);

–

Pagrįsta pasiūlos-paklausos analizės rezultatais.

2.1

Duomenys bus naudojami socialinei-ekonominei analizei atlikti
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Kai priemonės intervencija yra nukreipta į tokias viešąsias gėrybes, kuriomis naudojasi ar gauna netiesioginę naudą visa visuomenė,
tikslinė grupė nėra detalizuojama.
Pavyzdžiui – investicijos į valstybės saugumą, NATURA teritorijų apsaugą, paveldo išsaugojimą ir konservavimą, Šengeno ir kt.
tarptautinių įsipareigojimų vykdymą.

VEIKSMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Veiksmo koncepcijoje būtina nustatyti kokybiškus, išmatuojamus ir atspindinčius veiksmo tikslą
rezultato ir produkto (jei taikoma) rodiklius bei argumentuoti jų pasirinkimą - kodėl naudojami
pasirinkti stebėsenos rezultato ir/ar produkto rodikliai.
Jei veiksmas ar veiksmo projektas gali būti finansuojamas iš 2021–2027 metų Europos
Sąjungos fondų lėšų, atitinkamai turi būti pasirenkami stebėsenos rodikliai, numatyti
atitinkamą fondą reglamentuojančiame teisės akte.
Veiksmui ar veiksmo projektui, kuris nebus finansuojamas iš 2021–2027 m. Europos Sąjungos
fondų lėšų, gali būti numatomi ne daugiau kaip 2 produkto ir 1 rezultato stebėsenos rodikliai.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Rodiklis turi matuoti veiksmo rezultate sukurtus produktus/rezultatus, o ne kitų veiksnių įtaką.
Planuojant stebėsenos rodiklių siektinas reikšmes pamečiui turi būti atsižvelgiama į veiksmo
įgyvendinimo etapus (pvz. viešųjų pirkimų vykdymas, tikslinės grupės apimtis, išoriniai
veiksniai, tokie kaip staigūs ekonomikos pokyčiai, demografiniai aspektai).
Veiksmo koncepcijoje nurodomos stebėsenos rodiklių siektinos reikšmės bei pasiekimo
fiksavimo metai.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Matavimo vienetai (pvz.: procentai, skaitmeninės išraiškos).

Reikalavimai

Rodiklio apskaičiavimo būdas (jei tikslinga, nurodomos formulės bei kintamųjų šaltiniai).

rodiklių aprašymui
Rodiklyje naudojamos sąvokos (jei aktualu).

Rodiklio pasiekimo momentas.

Nepasiekus stebėsenos rodiklių, apskaičiuojama grąžintina lėšų dalis vadovaujantis DNR aprašo 9 priede nustatyta
tvarka.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
VEIKSMO KONCEPCIJOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VEIKSMO ĮGYVENDINIMU.

Veiksmo vystytojai/pareiškėjai
• Koncepcijoje nurodomi veiksmo vystytojai bei projektų vykdytojai/partneriai.
• Detalizuojamas priemonės vykdytojams taikomų teisinių apribojimų (juridinio asmens forma, steigėjas,
įstaigos ar institucijos dydis, veiklos apribojimai ir pan.) pasirinkimas.
• Jei nurodomi konkretūs projektų vykdytojai, pagrindžiama, kodėl tik jie gali vykdyti konkrečias veiklas,
teikti viešąsias paslaugas.
• Tikslinga įvertinti kiek tarp viešųjų paslaugų teikėjų šiuo metu yra biudžetinio sektoriaus, nevyriausybinio,
privataus sektoriaus organizacijų bei koks egzistuoja rinkoje pasidalijimas tarp paslaugų teikėjų? Kuo
grindžiamas biudžetinio sektoriaus paslaugų teikėjo pranašumas? Kokie teisiniai apribojimai tai nulemia,
ar jie apriboja nevyriausybinio ir privataus sektorių įsitraukimą? Šios analizės rezultatai padės įžvelgti
platesnį veiksmo įgyvendinimo potencialą praplečiant projektų vykdytojų ratą, skatinant inovacijas ir NVO
įsitraukimą.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
VEIKSMO KONCEPCIJOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VEIKSMO ĮGYVENDINIMU.

Projektų atrankos būdas
Jei veiksmas įgyvendinamas skėtiniu būdu:
• Koncepcijoje nurodomas ir pagrindžiamas toks pasirinkimas.
• Veiksmo plėtotojas, suderinęs su įgyvendinančiąja ministerija, savarankiškai organizuoja veiksmo projektų
atranką, jų įgyvendinimo priežiūrą ir administravimą.
• Veiksmo plėtotojas turi teisę nustatyti papildomus projektų ir (ar) projekto vykdytojų reikalavimus.
• Veiksmo plėtotojas taiko vieną iš projektų atrankos būdų: konkurso arba tęstinės atrankos. Koncepcijoje
pagrindžiamas projektų atrankos būdo pasirinkimas.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
VEIKSMO KONCEPCIJOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSI SU VEIKSMO ĮGYVENDINIMU.

Kitos sąlygos
Nurodomos remiamos veiklos.
Nurodomi reikalavimai veiksmui (projektui) kurie gali būti susiję su:
 minimaliais veiksmo (projekto) siektinų rodiklių reikšmių reikalavimais;
 ribotomis veiksmo (projekto) įgyvendinimo teritorijomis;
 valstybės pagalba ir nereikšminga („de minimis“) pagalba;
 finansavimo ir parengtumo sąlygos (jei taikoma);
 kita.
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VEIKSMO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS
VEIKSMO KONCEPCIJOJE PATEIKIAMA INFORMACIJA, SUSIJUSU SU VEIKSMO ĮGYVENDINIMU.

Veiksmo įgyvendinimo terminai ir finansavimas
Nurodomi veiksmo (projekto) įgyvendinimo sutarčių sudarymo ir (arba) kiti terminai. Nurodomas lėšų
poreikio detalizavimas pagal numatomą išmokėjimą.
Kai veiksmas įgyvendinamas skėtiniu būdu, atitinkamai nurodomas preliminarus projektų kvietimų grafikas ir
lėšų išmokėjimo grafikas.
Nurodoma, kokiomis prielaidomis remiantis bus pasiektas skirtų finansavimo lėšų išmokėjimas iki 2021 m.
gruodžio 31 d.
Detaliai veiksmo (projekto) įgyvendinimo terminai nurodomi Veiksmo/projekto įgyvendinimo plane arba
Investicijų projekte.
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DNR administruojanti institucija

DOKUMENTAI IR
METODINĖ INFORMACIJA

https://www.cpva.lt/ateities-ekonomikos-dnr/715
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