Viskas apie ES paramą
Svetainės www.esparama.lt skiltyje „Viskas apie ES paramą“ pateikiama:

Aktualijos
Svetainės www.esparama.lt skiltyje „Aktualijos“ rasite kasdien atnaujinamą
informaciją apie:

•

išsami informacija apie ES paramą, strategiją ir veiksmų programas, atsakingas
institucijas;

•

kvietimus teikti paraiškas pagal atskiras ES paramos programų priemones;

•

informacija apie renginius, susijusius su ES paramos administravimu ir
panaudojimu;

•

seminarus ir kitus renginius, skirtus pareiškėjams, projektų vykdytojams ir
visiems besidomintiems ES parama;

•

nuotraukų ir vaizdo įrašų galerija bei žiniasklaidai skirta informacija;

•

projektų vykdytojų organizuojamų pirkimų skelbimus;

•

leidiniai apie ES paramą ir įgyvendinamus projektus;

•

svetainės www.esparama.lt turinio pakeitimus;

•

kas mėnesį leidžiamas elektroninis naujienlaikraštis „MES ES“.

•

taip pat naujienas ir pranešimus žiniasklaidai.

Dėmesio! Užsiprenumeruokite naujienas el. paštu arba naudodamiesi RSS
sąsaja ir kiekvieną darbo dieną pradėkite su ES paramos aktualijomis!

Statistika Online

Projektų vykdytojams
Jūs jau pasirašėte projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir
planuojate projekto veiklas? Tuomet užsukite į svetainės www.esparama.lt
skiltį „Projektų vykdytojams“. Šioje svetainės skiltyje Jūs rasite:
•
•

mokėjimo prašymų pildymo instrukciją ir pavyzdžius;

•

ES struktūrinės paramos ženklinimo reikalavimus ir pavyzdžius, kuriuos galėsite
parsisiųsti;

•

neperkančiųjų organizacijų skelbimo apie pirkimus tinklalapyje www.esparama.lt
taisykles ir instrukcijas;

•

leidinius, aktualiomis temomis;

•

duomenų mainų svetainę, per kurią  savo projekto eigą galite sekti internete.

atsivertę virtualų žemėlapį sužinosite, kiek ir kokių ES finansuojamų projektų
įgyvendinama skirtingose Lietuvos savivaldybėse;

•

barometre pamatysite kasdien atnaujinamus duomenis apie gautas ir vertinamas
paraiškas, pasirašytas paramos sutartis ir įgyvendinamų projektų pažangą;

•

galėsite pasidomėti, kokios paraiškos jau užregistruotos ir vertinamos;

•

susipažinsite su informacija apie pasirašytas sutartis ir jau įgyvendinamus
projektus.

Dėmesio! Naujausia „Statistika Online“ informacija į tinklalapį www.esparama.lt
kasdien atkeliauja iš Struktūrinių fondų monitoringo informacinės sistemos (SFMIS).

Kasdien atnaujinama
informacija apie ES
paramos panaudojimo
pažangą: Lietuvai skirtą
finansavimą, gautų ir
vertinamų paraiškų
vertę, įgyvendinamus
projektus ir išmokėtas
lėšas.

Atsivertę virtualų žemėlapį sužinosite, kiek ir
kokių ES finansuojamų
projektų yra įgyvendinama skirtingose savivaldybėse

Užsiprenumeravę svetainės aktualijas el. paštu
arba naudodamiesi RSS
sąsaja, kiekvieną darbo
dieną pradėkite nuo
naujausių žinių apie ES
paramą.

Administravimas

Dalyje „Statistika Online“ kas dieną atnaujinama informacija apie ES
paramos naudojimo pažangą:
•

išlaidų tinkamumo, pajamų skaičiavimo rekomendacijas ir kitus metodinius
metodinius nurodymus, padėsiančius tinkamai įgyvendinti projektus;

Kodėl verta
apsilankyti
svetainėje
www.esparama.lt?

Analizuojate teisinę ES paramos administravimo bazę? Norite sužinoti
daugiau? Tuomet apsilankykite svetainės www.esparama.lt skiltyje
„Administravimas“. Visa ES paramos administravimą reglamentuojanti
informacija – Jūsų naršyklės lange:
•

ES paramos administravimo schema;

•

ES struktūrinę paramą reglamentuojantys teisės aktai;

•

ES paramą administruojančių institucijų valdomos svetainės dalys;

•

ES struktūrinės paramos vertinimas;

•

ES paramos įgyvendinimo ataskaitos.

www.esparama.lt rasite
visų ES paramą administruojančių institucijų
informacinius puslapius,
kontaktus ir kitą naudingą informaciją.

Rašykite mums
finmin@finmin.lt

