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Kur ieškoti informacijos?
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Rengiant projekto paraišką rekomenduojama informacijos ieškoti:

• Paskelbto konkretaus kvietimo skiltyje (https://www.cpva.lt/vystomasis-

bendradarbiavimas/kvietimai/659)

• Paskelbtose Kvietimo sąlygose (https://www.cpva.lt/vystomasis-

bendradarbiavimas/kvietimai/659/)

• Konkrečioje projekto koncepcijoje

• Ir kt.

https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659


Kvietimo tikslas
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Atrinkti ir finansuoti projektus, atitinkančius Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo 

strategines kryptis ir Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo 

tarybos patvirtintas koncepcijas



Kvietimo sąlygos ir priedai
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Kvietimo sąlygos ir jų priedai paskelbti www.cpva.lt skiltyje „Vystomasis 

bendradarbiavimas“

Kvietimo sąlygų priedai:

1. Koncepcijos (11);

2. Projekto paraiškos sąmata;

3. Projekto paraiškos teikėjo patvirtinimas;

4. Projekto vykdytojo ir projekto partnerio (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu 

yra) deklaracija;

5. Projekto veiklų įgyvendinimo planas;

6. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo lėšomis finansuojamos 

projekto paraiškos administracinės atitikties tinkamumo vertinimas;

7. Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos fondo projekto paraiškos turinio 

ir išlaidų pagrįstumo vertinimas.

http://www.cpva.lt/


Kvietimo sąlygų nuostatos
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• Pareiškėjais ir projekto partneriais gali būti Lietuvos ir užsienio valstybių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, 

jų padaliniai ir fiziniai asmenys;

• Pareiškėjas privalo turėti bent vieną partnerį valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nebūtinas 

paramos demokratijai koncepcijose arba jei projekto paraišką teikia pareiškėjas iš valstybės partnerės;

• Specialieji reikalavimai pareiškėjams ir partneriams gali būti nustatyti Fondo tarybos patvirtintose 

Koncepcijose

• Vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką vienoje koncepcijoje;

• Pareiškėjo ar partnerio statusu pateikus daugiau kaip vieną projekto paraišką vienoje koncepcijoje, visos to 

pareiškėjo ir (ar) partnerio vienoje koncepcijoje pateiktos paraiškos atmetamos;

• Projekto paraiška turėtų atitikti visus Kvietime (ir koncepcijoje) nustatytus reikalavimus.

Reikalavimai paraiškoms, pareiškėjams ir partneriams



Koncepcijos
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1 koncepcija „INOVACIJOS TVARIAM VYSTYMUISI“

Siekiama sulaukti novatoriškų sprendimų, kurie prisidėtų prie tarptautinių vystymosi uždavinių įgyvendinimo ir gerintų gyvenimo
kokybę pasirinktų šalių partnerių gyventojams. Skatinamas platus požiūris į inovacijas: naujos technologijos, verslo modeliai,
politinės koncepcijos, taikomieji tyrimai, leidžiantys atrasti naujų praktinių sprendimų įvairiems kylantiems poreikiams. Tikimasi
finansuoti novatoriškus projektus, kurie galėtų lemti veiksmingiausius rezultatus pasirinktose srityse.

Bendradarbiavimo sritis:
susijusi su vienu iš šių Darnaus 
vystymosi 2030 m. tikslų:
4 – kokybiškas išsilavinimas; 
5 – lyčių lygybė; 
7 – įperkama ir švari energija;
9 – pramonė, inovacijos ir 
infrastruktūra; 
13 – klimato kaitos veiksniai; 
16 – taika, teisingumas ir 
veiksnios institucijos; 
17 – globali darnaus vystymosi 
partnerystė.

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
- ES Rytų partnerystės šalys 
(Ukraina, Moldova, Sakartvelas, 
Armėnija); 
- Afrikos šalys (Nigerija, Kenija, 
Gana);
- Artimųjų Rytų ir Centrinės 
Azijos šalys (Irakas, Palestina, 
Uzbekistanas).

Projekto tikslas - kurti
novatoriškus sprendimus, 
kuriuos įgyvendinus būtų galima 
veiksmingiau nei iki šiol spręsti 
svarbias (su pasirinktais 
Darnaus vystymosi tikslais 
susijusias) problemas.

Tikslinė grupė: 
Konkreti tikslinė grupė (-ės), 
nurodoma (-os) projekto 
paraiškoje.

Projekto uždaviniai
1. Sukurti naujovės koncepciją. 
2. Išbandyti praktines projekto 
įgyvendinimo galimybes 
(nedidele apimtimi). 
3. Rinkti ir aprašyti duomenis 
apie projekto rezultatus ir realų 
poveikį. 
4. Numatyti projekto apimtį ir 
finansavimo šaltinius.

*Specialusis reikalavimas: bent viena projektą įgyvendinančioji organizacija 
turėtų būti įsikūrusi Lietuvoje.



Koncepcijos
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2 koncepcija „SKAITMENINĖ TRANSFORMACIJA KENIJOJE“

Projekto tikslas - Padėti vystyti spartesnį Kenijos perėjimą prie modernių skaitmeninės ekonomikos sprendimų, atliepiant šalies
nacionalinio vystymosi planus

Projekto uždaviniai
1. Perduoti Lietuvos gerąją patirtį, skaitmenizuojant viešąjį sektorių: skaitmeninių viešųjų paslaugų kūrimas, skaitmeniniai
mokėjimai, kibernetinis saugumas, finansinių technologijų plėtra.
2. Pateikti detalias rekomendacijas ir veiksmų planą dėl reikalingų institucinių, teisinių, organizacinių, techninių reformų
pasirinktose srityse.
3. Prisidėti prie Kenijos skaitmeninių sprendimų diegimo pasirinktoje srityje.

Bendradarbiavimo sritis:
Skaitmenizacija ir inovacijos

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Kenija

Tikslinė grupė: 
Kenijos viešasis sektorius



Koncepcijos
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3 koncepcija „ARMĖNIJOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS SVEIKATOS APSAUGOS SRITYJE“

Projekto tikslas - prisidėti prie Armėnijos administracinių ir institucinių gebėjimų ir valdymo stiprinimo sveikatos apsaugos
srityje, įgyvendinant reformas, numatytas pagal ES-Armėnijos visapusiškos ir tvirtesnės partnerystės (CEPA) susitarimą.

Projekto uždaviniai

1. Perduoti Lietuvos patirtį sveikatos apsaugos sistemos reformų srityje, artinant ją prie ES standartų.
2. Perduoti Lietuvos patirtį privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje.
3. Perduoti Lietuvos patirtį pirminės sveikatos priežiūros gerinimo srityje.

Bendradarbiavimo sritis:
Sveikatos apsauga

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Armėnijos Respublika

Tikslinė grupė: 
Armėnijos valstybės institucijos, 
Armėnijos sveikatos priežiūros 
institucijos



Koncepcijos
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4 koncepcija „UKRAINOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“

Projekto tikslas - Padėti Ukrainai įgyvendinti kelyje į Europą būtinas reformas, siekiant bendro tikslo – sustiprinti Ukrainos
pasirengimą deryboms dėl narystės ES

Bendradarbiavimo sritis:
Geras valdymas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Ukraina

Tikslinė grupė: 
Ukrainos valstybės institucijos

Projekto uždaviniai

Stiprinti Ukrainos administracinius ir institucinius gebėjimus:
1. Padėti Ukrainai imtis itin svarbių reformų ir įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos Komisijos komunikate Europos
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai (COM/2022/407) pateiktas rekomendacijas.
2. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo laikotarpio patirtimi Europos integracijos srityje, siekiant remti tolesnį
AA/DCFTA įgyvendinimą.



Koncepcijos
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5 koncepcija „PSICHOSOCIALINĖS IR FIZINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NUO RUSIJOS 

KARO PRIEŠ UKRAINĄ NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS SUKŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS“

Projekto tikslas - sukurti ir įgyvendinti kompleksines psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias
nukentėjusių nuo Rusijos karo prieš Ukrainą žmonių poreikius.

Bendradarbiavimo sritis:
Sveikatos apsauga

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Ukraina

Tikslinė grupė: 
- Ukrainos medicinos specialistai (gydytojai, 
psichologai, ergoterapeutai, socialiniai 
darbuotojai ir kt.). 
- Nuo Rusijos sukelto karo nukentėję Ukrainos 
piliečiai, ypač jautresnės visuomenės grupės 
(šalies viduje perkelti asmenys, neįgalūs 
asmenys, žuvusiųjų šeimos ir jų artimieji, 
asmenys, patyrę smurtą, veteranai ir kt.).

Projekto uždaviniai

1. Parengti kompleksinę metodiką, skirtą nuo karo nukentėjusių asmenų psichikos atstatymui ir grįžimui į pilnavertį gyvenimą,
apimančią psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos paslaugas.
2. Stiprinti psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos specialistų Ukrainoje tinklą, rengiant mokymus ir keičiantis patirtimi su
Lietuvos ir užsienio specialistais.
3. Parengti Ukrainos medicinos specialistus, galinčius toliau mokyti savo kolegas („training of trainers“ principas).



Koncepcijos
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6 koncepcija „DEMOKRATINIŲ IDĖJŲ SKLAIDA PER NEPRIKLAUSOMOS 

ŽINIASKLAIDOS ĮGALINIMĄ“

Projekto tikslas - prisidėti prie patikimos informacijos teikimo Baltarusijos visuomenei teikiant paramą nepriklausomoms
Baltarusijos žiniasklaidos priemonėms bei žurnalistams.

Bendradarbiavimo sritis:
Demokratija ir pilietinė visuomenė

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Baltarusija

Tikslinė grupė: 
Nepriklausoma Baltarusijos 
žiniasklaida, žurnalistai, jaunimas

Projekto uždaviniai

1. Objektyvios ir patikrintos informacijos teikimas Baltarusijos visuomenei apie įvykius šalyje ir regione, ypač Rusijos karo prieš
Ukrainą kontekste.
2. Pilietiškumo stiprinimas, demokratinių idėjų ir pilietinio aktyvumo iniciatyvų skatinimas.



Koncepcijos
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7 koncepcija „MOLDOVOS RESPUBLIKOS ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ 

GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“

Projekto tikslas - padėti Moldovos Respublikai įgyvendinti kelyje į Europą būtinas reformas, siekiant bendro tikslo – sustiprinti
Moldovos pasirengimą deryboms dėl narystės ES.

Bendradarbiavimo sritis:
Geras valdymas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Moldovos Respublika

Tikslinė grupė: 
Moldovos Respublikos valstybės 
institucijos.

Projekto uždaviniai

Stiprinti Moldovos Respublikos administracinius ir institucinius gebėjimus:
1. Padėti Moldovai imtis itin svarbių reformų ir įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos Komisijos komunikate Europos
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai (COM/2022/406) pateiktas rekomendacijas.
2. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo laikotarpio patirtimi Europos integracijos srityje, siekiant remti tolesnį
AA/DCFTA įgyvendinimą.



Koncepcijos
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8 koncepcija „STRATEGINĖS KOMUNIKACIJOS STIPRINIMAS MOLDOVOJE“

Projekto tikslas - stiprinti atsparumą dezinformacijai ir strateginės komunikacijos gebėjimus, įtvirtinant nepriklausomos informacijos sklaidą.

Bendradarbiavimo sritis:
Demokratija ir pilietinė visuomenė

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Moldovos Respublika

Tikslinė grupė: 
Viešosios nuomonės lyderiai, 
valstybės tarnautojai, žiniasklaida, 
pilietinė visuomenė.

Projekto uždaviniai
1. Stiprinti Moldovos valstybės institucijų strateginės komunikacijos, analizės pajėgumus ir efektyvų reagavimą į priešiškų valstybių dezinformaciją.
2. Stiprinti pilietinės visuomenės ir nepriklausomos žiniasklaidos gebėjimus įsitraukti į kovą su dezinformacija, ugdyti partnerystę tarp valstybės
institucijų ir nevyriausybinių organizacijų, didinant visuomenės atsparumą priešiškų valstybių informacijos manipuliavimui, dezinformacijai ir
informacinėms operacijoms.
3. Įgalinti pilietinę visuomenę, įskaitant nepriklausomą žiniasklaidą ir pilietines organizacijas, analizuoti, sistemingai viešinti ir atremti bandymus
klaidinti visuomenę, manipuliuoti visuomenės nuomone; didinti visuomenės informuotumą apie dezinformacijos keliamą pavojų, priešiškų valstybių
naudojamas technikas.
4. Perduoti Lietuvos bendradarbiavimo tarp valstybės institucijų ir pilietinės visuomenės, įskaitant nepriklausomą žiniasklaidą, patirtį ir gerąją
praktiką, bei skatinti apsikeitimą patirtimi tarp projekte dalyvaujančių šalių; ugdyti projekto partnerės ilgalaikius gebėjimus, tarpinstitucinio
bendradarbiavimo kultūrą strateginės komunikacijos srityje.



Koncepcijos
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9 koncepcija „SAKARTVELO ADMINISTRACINIŲ IR INSTITUCINIŲ GEBĖJIMŲ 

STIPRINIMAS EUROINTEGRACIJOS SRITYJE“

Projekto tikslas - padėti Sakartvelui įgyvendinti kelyje į Europą būtinas reformas, siekiant bendro tikslo, kad Sakartvelui būtų
suteiktas ES kandidatės statusas.

Bendradarbiavimo sritis:
Geras valdymas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Sakartvelas

Tikslinė grupė: 
Sakartvelo valstybės institucijos

Projekto uždaviniai

Stiprinti Sakartvelo administracinius ir institucinius gebėjimus:
1. Padėti Sakartvelui imtis itin svarbių reformų ir įgyvendinti 2022 m. birželio 17 d. Europos Komisijos komunikate Europos
Parlamentui, Europos Vadovų Tarybai ir Tarybai (COM/2022/405) pateiktas rekomendacijas.
2. Dalintis Lietuvos gerąja praktika ir pereinamojo laikotarpio patirtimi Europos integracijos srityje, siekiant



Koncepcijos
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10 koncepcija „PARAMA UZBEKISTANO ŠVIETIMO SISTEMOS STIPRINIMUI“

Projekto tikslas - padėti Uzbekistanui ugdyti aukštos kvalifikacijos prioritetinių sričių specialistus.

Bendradarbiavimo sritis:
Švietimas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Uzbekistanas

Tikslinė grupė: 
Uzbekistano švietimo ir mokslo 
institucijos, studentai

Projekto uždaviniai

1. Parama Uzbekistano bakalauro, magistro ir/arba doktorantūros studentų studijoms, atsižvelgiant į šalies prioritetines sritis.
2. Dalintis Lietuvos aukštojo mokslo ir studijų institucijų gerąja praktika ir patirtimi, skatinti šalių švietimo ir mokslo institucijų
bendradarbiavimą.
3. Kurti teigiamą Lietuvos įvaizdį, stiprinant Uzbekistano būsimų švietimo ir mokslo lyderių ryšius su Lietuva.



Koncepcijos
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11 koncepcija „EKONOMINIS IR SOCIALINIS JAUNIMO ĮGALINIMAS IRAKE“

Projekto tikslas - kurti profesinio užimtumo galimybes Irako jaunimui, gerinančias ekonominę ir socialinę padėtį ir skatinančias
potencialius migrantus likti savo šalyje.

Bendradarbiavimo sritis:
Švietimas

Valstybė (-ės) partnerė (-ės):
Irakas

Tikslinė grupė: 
Irako profesinio ugdymo institucijos

Projekto uždaviniai

1. Išanalizuoti Irako profesinio ugdymo situaciją ir identifikuoti optimalaus Lietuvos patirties perdavimo profesiniame ugdyme
sektorius.
2. Parengti inovatyvių, modernių, Irako darbo rinkoje paklausių profesinio ugdymo programų įdiegimo planą ir identifikuoti
mažiausiai dvi Irako profesinio ugdymo įstaigas, kuriose šis planas būtų įgyvendinamas.
3. Įdiegti profesinio ugdymo programas, apmokant Irako mokytojus ir aprūpinant profesinio ugdymo įstaigas šiuolaikine
infrastruktūra, būtina tų ugdymo programų įgyvendinimui.



Kvietimo sąlygų nuostatos
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• Kvietimu planuojama paskirstyti Fondo lėšų suma – 1 000 000 Eur;

• Mažiausia galima prašyti Fondo lėšų suma vienai projekto paraiškai – 30 000 Eur;

• Didžiausia galima prašyti Fondo lėšų suma vienai projekto paraiškai – 100 000 Eur;

• Kai bendra viso projekto vertė yra mažiau kaip 50.000,00 eurų – didžiausia galima projekto trukmė iki 12 mėn.;

• Kai bendra viso projekto vertė yra daugiau kaip 50.000,00 eurų – didžiausia galima projekto trukmė iki 24 mėn.;

• Fondo lėšomis finansuojama ne daugiau kaip 90 procentų bendros projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos. 

Visos projekto išlaidos apmokamos tuo pačiu projekto paraiškoje patvirtintu santykiu;

• Projekto netiesioginėms išlaidoms gali būti numatyta ne daugiau kaip 10 procentų projekto bendros lėšų sumos;

• Projekte numatytų veiklų išlaidos turi būti pagrįstos dokumentais ar kt.

Projekto lėšos



Kvietimo sąlygų nuostatos
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Projektų veiklos ir išlaidos

• išlaidos, skirtos numatytoms veikloms finansuoti, tokios kaip honorarai pranešėjams, ekspertams, jų socialinio draudimo įmoko s

• DU išlaidos, susijusios su Projekto veiklų įgyvendinimu, ir su DU susijusios išlaidos;

• komandiruočių (kelionių) išlaidos;

• atitinkančių rinkos kainas paslaugų (tokių kaip renginių organizavimo, maitinimo, transporto, įrangos renginiams nuomos) pirk imo
išlaidos;

• įrangos įsigijimo, darbų atlikimo (rangos) išlaidos, jeigu tai yra projekto sudedamoji dalis

• su projekto viešinimu (straipsniai, informacijos sklaida socialiniuose tinkluose, plakatai, lankstinukai ir panašiai) susijus ios išlaidos;

• atlyginimas institucijų darbuotojams, dalyvaujantiems įgyvendinant projektus, skirtus su institucijos misija ir tikslais susi jusiai 
veiklai vykdyti, jeigu tai neprieštarauja jų darbo užmokestį reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms

• būtinos projekto vykdymo išlaidos, kurias vykdant projektą apmokėjo projekto vykdytojo partneris, jeigu jos buvo numatytos 
projekto paraiškoje;

• PVM, kurio negalima susigrąžinti;

• Kt. išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu;

• Netiesioginės projekto išlaidos (numatytos projekto vykdymo  išlaidos, kurios nėra skiriamos tiesiogiai projekto veikloms 
įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su tiesioginėmis projekto išlaidomis).
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Tinkamos projekto  išlaidos:



Kvietimo sąlygų nuostatos

19 |   Centrinė projektų valdymo agentūra

Projektų veiklos ir išlaidos

• palūkanos, kurias sumokėjo projekto vykdytojas, pasinaudojęs suteiktomis lėšomis;

• nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra projekto įgyvendinimo sutarties sudedamoji dalis;

• ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos ir išlaidos kitoms investicijoms, įskaitant statybos darbus, išskyrus tuos atvejus, kai t ai yra 
projekto sudedamoji dalis;

• išlaidos, kurios jau finansuojamos iš kitų šaltinių;

• išlaidos, kurios padidina projekto sąnaudas, proporcingai nepadidindamos jo vertės;

• PVM, kurį projekto vykdytojas gali susigrąžinti;

• visos išlaidos, patirtos pažeidžiant Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir kitų institucijų lėšų naudojimą 
reglamentuojančių teisės aktų nuostatas.

• Maitinimo išlaidos negali būti padengiamos, jeigu ekspertams, kursų, mokymų vedėjams ir kitiems projekto dalyviams 
komandiruočių metu mokami dienpinigiai
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Netinkamos projekto  išlaidos:



Kvietimo sąlygų nuostatos
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• Paraiškos pildomos ir teikiamos TIK elektronine forma paraiškų pateikimo sistemoje „Submittable“ lietuvių arba 

anglų kalba. Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymu, Lietuvos 

institucijos dokumentus tvarko valstybine kalba. 

• Jei prie paraiškos pridedami priedai išduoti / parengti kitomis kalbomis, šie dokumentai turi būti pateikti 

originalo kalba, pridedant jų vertimą į lietuvių arba anglų kalbą.

• Kartu su paraiška turi būti pateikiami dokumentai:

➢ Būtinieji (kurių nepateikus, paraiška bus atmetama): projekto paraiškos teikėjo patvirtinimas, projekto 
vykdytojo ir projekto partnerio (-ių) valstybėje (-ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu yra) deklaracija, projekto 
paraiškos sąmata;

➢ Kiti dokumentai: dokumentas, patvirtinantis projekto vykdytojo juridinį statusą, arba fizinio asmens paso 
kopija, Laisvos formos įsipareigojimas dėl projekto finansavimo nuosavomis lėšomis, Išlaidas pagrindžiantys 
dokumentai, nurodyti Kvietimo sąlygose, Projekto veiklų įgyvendinimo planas, Projekto vykdytojo ir projekto 
vykdytojo partnerio valstybėje partnerėje bendradarbiavimo sutartis ar sutikimas.

Projekto paraiškos pateikimas



Kvietimo sąlygų nuostatos
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• Paraiška atmetama, jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris (kai jis pasitelkiamas) neatitiko administracinės atitikties 

tinkamumo vertinimo reikalavimų, t.y.:

➢ Nepateiktas pasirašytas pareiškėjo patvirtinimas, projekto vykdytojo ir projekto partnerio valstybėje partnerėje deklaracija, projekto 
paraiškos sąmata;

➢ Projekto paraiška neatitinka Kvietime nurodytų valstybių partnerių ir teikiama be partnerių iš valstybės partnerės (išskyrus kvietime 
nurodytas aplinkybes);

➢ Pareiškėjas ir partneris pateikė daugiau nei vieną paraišką vienai koncepcijai;

➢ Paraiškoje prašoma Fondo lėšų suma neatitinka Kvietimo sąlygų;

➢ Prie projekto prisidedama mažesniu nuosavo indėlio procentu nei nurodyta Kvietimo sąlygose;

➢ Projekto įgyvendinimo terminas neatitinka Kvietimo sąlygų;

➢ Pareiškėjas ir partneris neatitinka Kvietime nurodytų reikalavimų;

➢ Kt.

• Paraiškų vertinimo etapai: administracinės atitikties tinkamumo vertinimas ir turinio ir išlaidų pagrįstumo vertinimas;

• Įvertinus visas paraiškas, CPVA kiekvienoje Koncepcijoje sudaro atskirą rekomenduojamų finansuoti paraiškų eilę.

Paraiškų vertinimas



TERMINAI
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Projektų paraiškos turi 
būti pateiktos iki 2023 m. 
balandžio 28 d. 16:00 val. 
Lietuvos laiku

Administracinės 
atitikties projekto 
paraiškų vertinimas

Finansuojamų 
projekto paraiškų 
sąrašo patvirtinimas

Turinio ir išlaidų 
tinkamumo vertinimas

Sutarčių pasirašymas 
2023 m. rugpjūtis



Projekto paraiškos 
rengimas
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Projekto paraiškos 
pildymas
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Svarbiausi dokumentai
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Kvietimo sąlygų 9.5. p. „Kartu su paraiška turi būti pateikiami 
šie būtinieji dokumentai“. Nepateikus nors vieno iš nurodytų 3 

dokumentų  paraiška - atmetama

https://www.cpva.lt/vystomasis-
bendradarbiavimas/kvietimai/659/k76

https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k76
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k76


Kas naujo šiame Kvietime?
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1. Keičiasi paraiškos 1.2 p. pildymas

2. Atsiranda nauji paraiškos punktai:

https://cpva.submittable.com/submit/256816/kvietimas-teikti-paraiskas-vystomojo-bendradarbiavimo-ir-humanitarins-pagalbos-f?previousLoginDate=2023-03-22T06%3a06%3a48.7500000Z


Kas naujo šiame Kvietime?
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3. Nebeprašome pateikti gyvenimo aprašymų (CV), tačiau būtina
Paraiškos 4.2 ir 4.3 punktuose nurodyti:

• Komandos sudėtį;
• Funkcijas projekte;
• Turimą patirtį kiekvieno komandos nario (konkretaus projekto 

pavadinimas, pareigos projekte, projekto vertė, finansavimo 
šaltinis)

4.2 p.

4.3 p.

• Pagrįsti eksperto būtinumą;
• Ekspertų skaičių

Jei ekspertai atrinkti:
• Nurodyti ekspertus;
• Jų patirtį
• Funkcijas projekte

Jei ekspertai yra numatyti, bet nėra atrinkti:
• Nurodyti kokie ekspertai bus pasitelkiami;
• Nurodyti kokie bus keliami reikalavimai



Kas naujo šiame Kvietime?
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4. Paviešinti administracinio ir turinio vertinimo lapai:

https://www.cpva.lt/vystomasis-
bendradarbiavimas/kvietimai/659/k73

https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k73
https://www.cpva.lt/vystomasis-bendradarbiavimas/kvietimai/659/k73
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Administracinio ir 
turinio vertinimo 

svarbiausi momentai



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Administraciniame vertinime

Nuosavas prisidėjimas ne mažiau  nei 10 proc.



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Administraciniame vertinime

Nepridėti 3 privalomi dokumentai 

Projekto paraiškos 
teikėjo 

patvirtinimas

Projekto vykdytojo 
ir projekto partnerio 

deklaracija

Projekto paraiškos 
sąmata

https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/3-priedas.-projekto-paraiskos-teikejo-patvirtinimas.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/3-priedas.-projekto-paraiskos-teikejo-patvirtinimas.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/3-priedas.-projekto-paraiskos-teikejo-patvirtinimas.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/4-priedas.-projekto-vykdytojo-ir-projekto-partnerio-deklaracija.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/4-priedas.-projekto-vykdytojo-ir-projekto-partnerio-deklaracija.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/4-priedas.-projekto-vykdytojo-ir-projekto-partnerio-deklaracija.docx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/2-priedas.-projekto-paraiskos-samata.xlsx
https://www.cpva.lt/data/public/uploads/2023/03/2-priedas.-projekto-paraiskos-samata.xlsx


Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Administraciniame vertinime

Į tą pačią koncepciją pretenduoja ir kaip pareiškėjas, ir kaip partneris

Pavyzdžiui, pareiškėjas, UAB „Mėnulis“, pretenduoja į 1 koncepciją „Inovacijos 
tvariam vystymuisi“. Pateikia paraišką. UAB „Saulė“ ir pretenduoja į 1 koncepciją ir 

pateikia paraišką, kartu, kaip partnerį pasitelkia UAB „Mėnulis“. 

Paraiška atmetama, nes neatitinka Kvietimo sąlygų 3.4 p.: „Pareiškėjo ar partnerio 
statusu pateikus daugiau kaip vieną projekto paraišką vienoje koncepcijoje, visos to pareiškėjo ir 

(ar) partnerio vienoje koncepcijoje pateiktos paraiškos atmetamos“



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime

Projekto tikslai ir uždaviniai ne visada atitinka Koncepcijoje nurodytus tikslus 
ir uždavinius

1 koncepcijos „Inovacijos tvariam 
vystymuisi“ tikslas ir uždaviniai

=Projekto tikslas ir 
uždaviniai



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):

Projekto veiklos ir rezultatai turi būti suformuluoti konkretūs, racionalūs ir 
apibrėžti laiko atžvilgiu

Projekto rezultatai privalo būti išreikšti kiekybiškai

Projekto veiklos ir rezultatai turi sietis tarpusavyje

1

2

3



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):

Turi būti nusimatytos visos galimos rizikos:
Neužmirštam epidemijų; Rusijos sukelto karo Ukrainoje 

Turi būti aparašyta, kaip jūsų projekto metu pasiekti rezultatai bus naudojami 
ateityje

Jei projektas tęsia ankščiau įgyvendinto projekto veiklas turi būti nurodyta: 
kokio projekto, kokias veiklas tęsia5

4

6



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):

Nurodyti, kaip Jūsų tikslinė grupė yra įtraukta į jūsų projekto veiklas

Atkreipkime dėmesį į turinio vertinimo lapo 4.8 – 4.10 p. 

Jei projekto veiklose dalyvaus partneris, nurodyti kokiose, kokios bus 
partnerio užduotys, atsakomybė ir pan.8

9

7



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):

Jei pasitelksite ekspertus, privalu, nurodyti informaciją: kiek, kokios srities, 
kokie bus keliami reikalavimai jiems arba kokia turima patirtis

Pildant paraiškos 4.6 p. „Projekto viešinimas“, neužmirškite aiškiai nurodyti 
kaip bus viešinamas projektas Lietuvoje ir partnerėje valstybėje (-se)

Nurodant patirtį tiek pareiškėjo, tiek partnerio, nurodykite: projekto 
pavadinimą, įgyvendinimo laikotarpį, vertę, finansavimo šaltinį11

12

10



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto dalykinė dalis):

Perduoti Lietuvos gerąją patirtį atliekų tvarkyme Kenijos viešojo sektoriaus specialistams, kurie specializuojasi atliekų tvarkyme bei parengti 
metodiką, kaip padidinti šių specialistų kompetenciją 

1. 5 dienų vizitas į Lietuvą. 10 Kenijos viešojo sektoriaus specialistų bus pristatomi 3 sėkmingiausi Lietuvos įgyvendinti projektai atliekų 
tvarkymo sferoje (Kariotiškių savartyno medernizavimas; taromatų projektas; mesrušiuojame.lt).

2. 2 dienų konferencija Nairobyje. 3 ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai iš Lietuvos supažindins Kenijos 30 viešojo sektoriaus 
specialistų su Lietuvoje įgyvendinamais žiedinės ekonomikos ir atliekų rūšiavimo principais (preliminari programa pridedama).

3. 3 dienų vizitas Nairobį. 3 Lietuvos ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai, dirbantys atliekų tvarkymo sferoje, dalyvaus 3 dienų atviro 
rato diskusijose apie Kenijos viešojo sektoriaus specialistų poreikius (15 specialistų).

4. 3 Lietuvos ekspertai, išanalizavę esamą situaciją Nairobio atliekų tvarkymo sektoriuje, parengs kompleksinę metodiką, kaip būtų galima 
pagerinti Kenijos viešojo sektoriaus specialistų kompetenciją. 

1. Įvykęs 5 dienų vizitas į Lietuva. 10 Kenijos viešojo sektoriaus specialistų pristatyti 3 sėkmingiausi Lietuvos įgyvendinti projektai;
2. Įvykusi 2 dienų konferencija Nairobyje. 3 ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai supažindino 30 Kenijos viešojo sektoriaus 

specialistų su Lietuvos gerąja patirtimi Lietuvoje įgyvendinamais žeidinės ekonomikos ir atliekų rūšiavimo principais.
3. Įvykęs 3 dienų vizitas į Nairobį. 3 Lietuvos ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai, dalyvavo 3 dienų atviro rato diskusijose su 15 

Kenijos viešojo sektoriaus specialistais.
4. 3 Lietuvos ekspertų parengta kompleksinė metodika, kaip būtų galima pagerinti Kenijos viešojo sektoriaus specialistų kompetenciją.



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Netiesioginės projekto išlaidos negali viršyti 10% bendros projekto išlaidų 
sumos

Visas projekto išlaidas gali patirti projekto vykdytojas ir partneris –
apribojimų nėra

Sąmatoje nurodytos išlaidos turi sietis su projekto veiklomis bei turi būti 
išskaidytos



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Kai susiplanuojame projekto veiklas, jos turi sutapti su biudžete esančiomis 
veiklomis.

Pavyzdžiui:
1. 5 dienų vizitas į Lietuvą. 10 Kenijos viešojo sektoriaus specialistų bus pristatomi 3 sėkmingiausi Lietuvos įgyvendinti projektai atliekų 

tvarkymo sferoje (Kariotiškių savartyno medernizavimas; taromatų projektas; mesrušiuojame.lt).
2. 2 dienų konferencija Nairobyje. 3 ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai iš Lietuvos supažindins Kenijos 30 viešojo sektoriaus 

specialistų su Lietuvoje įgyvendinamais žiedinės ekonomikos ir atliekų rūšiavimo principais (preliminari programa pridedama).
3. 3 dienų vizitas Nairobį. 3 Lietuvos ekspertai ir 4 viešojo sektoriaus atstovai, dirbantys atliekų tvarkymo sferoje, dalyvaus 3 dienų atviro 

rato diskusijose apie Kenijos viešojo sektoriaus specialistų poreikius (15 specialistų).
4. 3 Lietuvos ekspertai, išanalizavę esamą situaciją Nairobio atliekų tvarkymo sektoriuje, parengs kompleksinę metodiką, kaip būtų galima 

pagerinti Kenijos viešojo sektoriaus specialistų kompetenciją. 



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Tinkamos – netinkamos išlaidos

Kokios išlaidos tinkamos – netinkamos galima pažiūrėti čia: https://www.e-
tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/246799f0b8ce11e3ad2eed5a4e1b7108/asr


Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Kaip turi būti pagrįstos išlaidos?
Kvietimo 7.2 p.

Prekių ir (ar) paslaugų išlaidų sumai pagrįsti pateikiama: 

• Perkamo objekto kaina virš 15 tūkst. be PVM –
3 komerciniai pasiūlymai (biudžete nurodomas 
vidurkis, pasiūlymai ne senesni nei 3 mėn.)

• Perkamo objekto kaina iki 15 tūkst. be PVM – 1 
komercinis pasiūlymas

ekrano nuotraukos į ne mažiau kaip 3 interneto 
parduotuvių puslapius. arba

Atkreipiam dėmesį, jog jei turit sudarę sutartį dėl analogiškų 
prekių/paslaugų, galima vadovautis turima sutartimi (Sutartis ne 

senesnė nei 1 metų)



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Kaip pagrįsti darbo užmokestį?
Kvietimo 7.2.1.4. p.

Pagrindžiantys dokumentai:
• pažymos apie įprastai įstaigoje taikomus įkainius

• pažymos dėl konkretaus darbuotojo 6–12 mėnesių darbo užmokesčio vidurkio
• pažymos dėl atitinkamos pareigybės (ar panašias funkcijas atliekančių) darbuotojų 

bendro darbo užmokesčių vidurkio
• nuorodos į viešai skelbiamą informaciją apie vidutinį darbo užmokestį Lietuvoje ir 

(ar) valstybėje partnerėje (įstaigoje, organizacijoje)



Dažniausiai pasitaikantys neatitikimai
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Turinio vertinime (projekto finansinė dalis):

Kada nereikalauja pagrįsti suplanuotų išlaidų?
Kvietimo 7.3 p.

https://neighbourhood-enlargement.ec.europa.eu/document/download/17f3c568-9b56- 4e05-beca-
a35f003ac8b0_en nurodytą: https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2017)1122&lang=en); 

Kai ekspertams numatytos honorarų išlaidos yra ne didesnės nei 350 Eur už 1 
dieną arba 43,75 Eur už 1 darbo valandą 

Kelionių į užsienio valstybę išlaidos neviršija Europos Komisijos nustatytų 
dienpinigių normų (apima apgyvendinimo, maitinimo, vietinių kelionių, draudimo ir 

kitas būtinas kelionės išlaidas užsienio valstybėse) 
https://international-partnerships.ec.europa.eu/document/download/16b30948-4166- 4846-98bb-

aa055be5fd75_en?filename=Per%20diem%20rates%20- %2025%20July%202022.pdf 



Klausimai –
atsakymai 
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