Įgyvendinančiosios
institucijos:
Centrinė projektų valdymo
agentūra
S. Konarskio g. 13, Vilnius
Tel. (8 5) 251 44 00,
Faksas (8 5) 251 44 01,
El. p. info@cpva.lt

Daugiau informacijos:
www.esparama.lt

greičiau,

Aplinkos projektų valdymo
agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9 – 610,
Vilnius
Tel. (8 5) 272 57 58,
Faksas (8 5) 272 25 63,
El. p. apva@apva.lt

paprasčiau,

sklandžiau!

Europos socialinio fondo
agentūra
Gynėjų g. 16, Vilnius
Tel. (8 5) 264 93 40,
Faksas (8 5) 260 82 81,
El. p. info@esf.lt
Lietuvos verslo paramos
agentūra
Gedimino pr. 38/2, Vilnius
Tel. (8 5) 268 74 01,
Faksas (8 5) 268 74 09,
El. p. info@lvpa.lt

VISIEMS:

Lietuvos respublikos
transporto investicijų
direkcija
J. Basanavičiaus g. 9, VIlnius
Tel. (8 5) 266 58 35,
Faksas (8 5) 266 58 31,
El. p. tid@tid.lt
UAB „Investicijų ir verslo
garantijos“
Žalgirio g. 92, Vilnius
Tel. (8 5) 210 75 10,
Faksas (8 5) 210 75 11,
El. p. info@invega.lt

ES
parama –

elektroninė paraiškos forma
@ paslaugos
Išsami informacija pateikta svetainės
www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“.
Konsultacijas dėl paraiškų pildymo teikia įgyvendinančios institucijos.

Lietuvos Respublikos
finansų ministerija
www.esparama.lt

ES parama – paprasčiau!

Kas yra elektroninė paraiškos forma?
•

Elektroninė paraiškos forma – paraiškos dėl projekto finansavimo
bendrosios (A) dalies forma, pildoma elektroniniu būdu.

•

Šioje formoje nurodomi duomenys apie pareiškėją, trumpas projekto
aprašymas, jo pagrindimas, loginė matrica, biudžetas, veiklų
įgyvendinimo grafikas, kiti svarbūs duomenys.

Pildydami paraiškas elektroniniu būdu:
•

sutaupysite laiko;

•

sumažinsite klaidų tikimybę.

Svetainėje www.esparama.lt pateikta elektroninė paraiškos forma
skirta visiems pareiškėjams, pretenduojantiems į ES struktūrinių fondų
paramą 2007-2013 m. laikotarpiu.

•

Paramą siekiantis gauti pareiškėjas šį dokumentą turi užpildyti ir pateikti
konkrečiai įgyvendinančiai institucijai.

•

Elektroninė paraiškos forma pildoma naudojant „Microsoft Excel“ar
ją atitinkančią programą. Paraiškos forma sukurta naudojant tik
standartines „Excel“ priemones, todėl jai užpildyti pakanka žinoti
pagrindinius „Excel“ įrankius.

Kur gauti?
•

Elektroninės paraiškos formas galima parsisiųsti iš svetainės
www.esparama.lt skilties „Gairės pareiškėjams“.

•

Svetainėje pateiktos dvi formos: viena jų skirta Europos socialinio
fondo, kita – Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo
finansuojamiems projektams.

Kaip teisingai užpildyti?
1. Svetainės www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“ rasite
detalią instrukciją, kaip užpildyti elektroninės paraiškos formą. Be
instrukcijos, svetainėje pateiktas ir formos pildymo pavyzdys.
2. Naudodami „Microsoft Excel“ arba ją atitinkančią programą, nuosekliai
užpildykite visus paraiškos lapus – nuo 1 iki 16 lapo.
3. Užpildę visą paraišką, patikrinkite, ar nė viename lape nėra raudonai
pažymėtų laukų. Taip pažymėti laukai – tai programos užfiksuotos
klaidos, kurias reikia ištaisyti. Klaidų priežastys bei taisymo būdai taip pat
pateikti elektroninės paraiškos formos pildymo pavyzdyje.
4. Užpildytą paraišką išsaugokite kompiuteryje bei atsispausdinkite.
Kilus klausimams, susisiekite su kvietimą teikti paraiškas paskelbusia
įgyvendinančiąja institucija.
Kam pateikti?
Atspausdintą ir pasirašytą paraiškos formą bei elektroninę jos formą
iki kvietime nurodyto termino atsiųskite įgyvendinančiąjai institucijai
registruotu paštu arba pristatykite asmeniškai – taip, kaip nurodyta
konkretaus kvietimo teikti paraiškas sąlygų apraše.

Kodėl verta naudotis
elektronine paraiškos
forma?
• Universalu. Elektroninė
paraiškos forma yra
dokumentas, kuris tinka
teikiant paraiškas pagal
bet kurią 2007-2013 m.
ES struktūrinės paramos
laikotarpio priemonę.
• Operatyvu. Elektroninėje
paraiškos formoje jau
pateikta pagrindinė
paraiškos informacija,
todėl ją pildydami
sutaupysite laiko.
• Patogu. Elektroninė
sistema nurodo
neužpildytus paraiškos
laukelius, pažymi
aritmetines ir logines
klaidas. Tai leidžia išvengti
pagrindinių klaidų,
kurių taisymui paprastai
eikvojama daug laiko bei
kitų resursų.
• Paprasta. Elektroninėje
paraiškos formoje yra
suvesti visi reikalingi
žinynai pagal patvirtintas
veiksmų programas,
jų priedus ir kitus
dokumentus. Pareiškėjui
dažniausiai pakanka
pasirinkti reikiamą
variantą iš pateikto sąrašo.

