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Europos Sąjungos investicijų 

administravimo informacine sistema (INVESTIS)
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Projekto ciklas INVESTIS

Kvietimas
PĮP

Sutartis
Veiklos ataskaitos

Pirkimai
Dalyviai
Rodikliai

Kontrolė (patikros vietoje, auditas)
Pažeidimai, grąžinimai
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Poprojektinė stebėsena
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INVESTIS kaupiamieji duomenys
Pažangos priemonė

• nacionalinio pažangos plano uždavinio
pavadinimas

• priemonės plėtros programos ar
regiono plėtros plano pavadinimas

• priemonės įgyvendinimo rizika

• priemonės tęstinumo rizika

• priemonės stebėsenos rodikliai

• informacija apie priemonės veiklas

• priemonės veiklų finansavimo šaltiniai
ir kt.

Kvietimas

• pagal priemonę remiamos veiklos

• politikos tikslas arba reforma

• valstybei svarbaus projekto požymis

• strateginės svarbos projekto požymis

• stebėsenos rodikliai

• galimi pareiškėjai

• atrankos būdas, finansavimo forma;

• kvietimo datos

• finansavimo šaltiniai

• prioritetiniai projektų atrankos
kriterijai naudos ir kokybės vertinime

Projektas

• PĮP ir projekto datos, pavadinimas

• Pareiškėjo ir partnerio (-ių) duomenys

• Projekto veiklos, produkto ir rezultato

stebėsenos rodikliai

• projekto biudžetas, finansavimo šaltiniai

• projekto rezultatų tęstinumo planas

• projekto sutarties specialiosios sąlygos

• projekto veiklos teritorija

• projekto įgyvendinimo detalizacija

• reikalavimai po projekto finansavimo

pabaigos

• projekto sutarties keitimai ir kt.

Pirkimai

• pirkimo objekto pavadinimas

• pirkimo būdas

• numatoma pirkimo vertė

• informacija apie sudarytas pirkimo 
sutartis

• bendra pirkimo sutarties vertė

• tinkama finansuoti pirkimo sutarties 
vertė

• pirkimo sutarties įvykdymo data

• pirkimo sutarties tiekėjų duomenys, 

• pirkimo patikros ir kt.

• PVA numeris, ataskaitinis laikotarpis

• projekto stebėsenos rodiklių

pasiekimas

• veiklų pažangos įgyvendinimo

duomenys

• galutinių naudos gavėjų duomenys

• mokėjimo prašymo duomenys

• tiekėjų duomenys

• išlaidų sąrašas ir dokumentai

• PVA tikslinimai

Veiklos ataskaitosVeiklos ataskaitos

• Programos stebėsenos rodikliai

• Priemonės stebėsenos rodikliai

• Projektų stebėsenos rodikliai

• Projektų dalyvių ir jų rezultatų 
duomenys

Rodikliai

• patikros vietoje laikotarpis

• patikros vietoje pastabos

• patikros vietoje atlikimo duomenys

• patikros vietoje rekomendacijos ir jų 

įgyvendinimo informacija

• patikros vietoje duomenys apie 

stebėsenos rodiklių pasiekimą ir kt.

Kontrolė

• ataskaitų po projekto finansavimo

numeris, ataskaitinis laikotarpis

• duomenys apie projekto stebėsenos

rodiklių pasiekimą

• papildomų reikalavimų po projekto

finansavimo pabaigos įgyvendinimas ir

kt.

Poprojektinė stebėsena
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Projektų ir rezultatų stebėsena INVESTIS

Sukauptų duomenų analizei bus naudojamas INVESTIS analizės modulis

Rodikliai
Veiklos 

ataskaitos

DalyviaiPirkimai 

Kaupiami ir reguliariai 
atnaujinami duomenys 
apie pasiektus projektų 
stebėsenos rodiklius

Periodiškai teikiami 
duomenys apie projektų 
veiklų pažangą, išlaidas ir 
mokėjimus, galutinius 
naudos gavėjus, jungtinių 
projektų vykdytojus

Kaupiami duomenys apie 
projektuose vykdomus ir 
įvykdytus pirkimus, 
sudarytas sutartis, 
atliekama jų patikra ir 
kontrolė

Kaupiami duomenys apie 
projektų dalyvius ir jų 
pasiektus rezultatus, kurie 
skaičiuojasi į rodiklius
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INVESTIS sukūrimo iteracijų kalendorius

V ir VI iteracijos
Mokėjimų ir sąskaitų EK 

teikimas

Patikros vietoje

Projektų pažeidimų 
administravimas

Auditai

IV iteracija

Dalyvių administravimas

Ataskaitos po projektų 
finansavimo pabaigosIII iteracija

Projektų įgyvendinimo 
stebėsena

Jungtiniai projektai

Pirkimų priežiūra

II iteracija

Projektų sutarčių 
administravimas

I iteracija

Kvietimų teikti PĮP 
planavimas ir skelbimas

PĮP teikimas ir vertinimas

Supaprastintai 
apmokamos išlaidos

Rodikliai

2022
gruodis

2022
gruodis

2023
kovas

2023
liepa

2024
kovas


