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Rengiant leidinį, remtasi šiais informacijos šaltiniais:
Europos Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1828/2006, nustatančiu Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglau-
dos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros 
fondo, įgyvendinimo taisykles

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis 2007 m. gruodžio 19 d. Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 131-5682). 

Tai, kad šis leidinys atsidūrė Jūsų rankose ir šiuo metu skaitote įvadinį žodį – yra pirmasis ženklas, kad Europos 
Sąjungos struktūrinė parama Jums yra aktuali ir įdomi. Galbūt ketinate teikti paraišką pagal vieną iš beveik 200 
patvirtintų ES struktūrinės paramos priemonių? O gal jau gavote kvietimą iš institucijos pasirašyti paramos sutar-
tį, nes Jūsų pateiktas projektas buvo vienas geriausių?

Bet kuriuo atveju Jums bus naudinga ir įdomu susipažinti su Europos Sąjungos struktūrinės paramos adminis-
travimo sistema, suprasti koks projektų vaidmuo ir svarba siekiant tikslų, numatytų Lietuvos 2007–2013 m. ES 
struktūrinės paramos panaudojimo strategijoje (toliau – Strategija). 

Antra vertus, nusprendus teikti paraišką finansavimui iš ES struktūrinių fondų gauti, naudinga žinoti paramos 
skirstymo mechanizmą, kvietimų skelbimo, paraiškų teikimo tvarką, paraiškų vertinimo procesus ir kt. O pradėjus 
įgyvendinti projektą, projektų vykdytojai turėtų ir tinkamai vykdyti projekto veiklas, ir tvarkyti projekto dokumen-
taciją taip, kad ji atitiktų visus keliamus reikalavimus. 

Šiame leidinyje trumpai pristatomi visi svarbiausi ES struktūrinės paramos reikalavimų aspektai –  pareiškėjai ir 
projektų vykdytojai galės susipažinti su visais paramos etapais, sužinoti pagrindinius reikalavimus ir tvarką. Vis 
dėlto atkreipiame dėmesį, kad prireikus išsamesnės informacijos reikėtų kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją ar 
nagrinėti dokumentus, mat šio leidinio tikslas – atskleisti visą sistemą ir pagrindinius reikalavimus.

Leidinyje yra pristatomi šeši ES struktūrinės paramos ciklo etapai – nuo programavimo iki vertinimo. Cikle in-
formacija pateikiama dviem pjūviais – ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų atsakomybė bei kon-
krečių pareiškėjų ar projektų vykdytojų pareigos ir indėlis. Viliamės, kad ši informacija padės geriau suprasti 
struktūrinių fondų mechanizmą bei projektų indėlį siekiant Strategijoje numatytų tikslų.

Sėkmės siekiant paramos bei įgyvendinant projektus!

Finansų ministerija

Tas, kuris nieko nežino,  
priverstas viskuo tikėti.

M.Ebner-Eešenbach
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Svarbu! 

1
Programavimo  

etapas

2 
Identifikavimo  

etapas

3 
Formulavimo  

etapas

4
Finansavimo  

etapas

5
Įgyvendinimo  

etapas

6
Vertinimo  

etapas

ES struktūrinės paramos įgy-
vendinime dalyvauja:

•	 ES struktūrinę paramą admi-
nistruojančios institucijos. 
Jos yra atsakingos už pa-
ramos skirstymą, priežiūrą, 
Strategijoje bei veiksmų 
programose numatytų tikslų 
įgyvendinimą. 

•	 Pareiškėjai, tapę projektų 
vykdytojais, yra atsakingi 
už sklandų ir tinkamą savo 
projekto vykdymą. 

Kiekvienas iš ES struktūrinės 
paramos įgyvendinimo etapų 
yra aktualus tiek siekiant Stra-
tegijoje ir veiksmų programose 
numatytų tikslų (ES struktūrinė 
parama Lietuvai), tiek įgyven-
dinant konkretų projektą (ES 
struktūrinė parama konkrečiam 
projektui). Pirmuoju atveju at-
sakomybė tenka institucijoms, 
tuo tarpu antruoju – projektų 
vykdytojams ir institucijoms. 

Atsižvelgiant į tai, leidinyje 
informacija skirstoma taip: 
ką konkrečiame etape daro 
institucijos ir ką – pareiškėjai 
/ projektų vykdytojai. 

Europos Sąjungos struktūrinė parama yra įgyvendinama per projektus, t.y. finansuojami atskiri projektai, turintys 
aiškią pradžią ir pabaigą, skirti konkrečiai problemai spręsti ir turintys užtikrinti aiškų poveikį projekte numatytai 
tikslinei grupei. Projektais paremtas ES struktūrinės paramos skirstymas užtikrina lankstumą, padeda efektyviau 
siekti Strategijoje numatytų tikslų bei ieškoti efektyviausių būdų šiems tikslams pasiekti. 

ES struktūrinės paramos  
įgyvendinimas apima 6 etapus:

1. Programavimo etape yra rengiami ir tvirtinami strateginiai dokumentai, nustatomi struktūrinės paramos pri-
oritetai, pagrindinės intervencijos sritys, tikslai ir uždaviniai. Paprastai tariant, šiame etape yra identifikuojamos 
problemos bei numatomos investicijų kryptys, padėsiančios šias problemas išspręsti. Visa tai yra numatyta pa-
tvirtintoje Strategijoje.  Plačiau 5 psl. 

2. Identifikavimo etape ES struktūrinę paramą administruojančios institucijos rengia ir tvirtina dokumentus, 
nustatančius tvarką, kokios veiklos ir kaip gali būti finansuojamos pagal konkrečią priemonę. Savo ruožtu pareiš-
kėjai kuria projekto idėją, įvertina, kaip ji prisideda siekiant bendrųjų Strategijoje numatytų tikslų. Plačiau 6 psl. 

3. Formulavimo etapas  apima kvietimų teikti paraiškas paskelbimą ir paraiškų rengimą. Jo metu institucijos 
skelbia kvietimus, o siekiantys ES struktūrinių fondų paramos ūkio subjektai pateikia savo projekto idėją pagal 
nustatytą tvarką ir formą. Plačiau 7 psl.  

4. Finansavimo skyrimo etapas apima paraiškų vertinimą, finansavimo skyrimą, administravimo ir finansavi-
mo sutarčių pasirašymą. Jo metu institucijos pagal nustatytus kriterijus įvertina visas joms pateiktas paraiškas, 
skiria ir tvirtina finansavimą bei kviečia pareiškėjus pasirašyti sutarčių. Po šio etapo, sutartis pasirašę pareiškėjai 
tampa projektų vykdytojais. Plačiau 9 psl.  

5. Įgyvendinimo etapas apima projekto veiklų vykdymą, rezultatų siekimą, paramos lėšų panaudojimą, projektų 
įgyvendinimo priežiūrą. Jo metu svarbiausias vaidmuo tenka projektų vykdytojams – jie įgyvendina suplanuotas 
veiklas, siekia užsibrėžtų projekto tikslų, tuo tarpu institucijos prižiūri projektų veiklą, atlieka mokėjimus ir įgy-
vendina kitas veiklas. Plačiau 12 psl. 

6. Vertinimo etapas apima projektų bei veiksmų programos baigimą ir tikslų pasiekimo vertinimą. Jame svar-
biausias vaidmuo tenka institucijoms, vertinančioms veiklą bei pasiektus tikslus, tačiau ir gali būti atliekamas ir 
kiekvieno projekto veiklų vertinimas, nustatant, ar pavyko pasiekti užsibrėžtus tikslus.  Plačiau 18 psl. 
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1 etapas. Programavimas

Institucijos Pareiškėjai

Viešai aptardamos su partneriais rengia Strategiją ir 
veiksmų programas bei  derina jas su Europos Komi-
sija.

Rezultatas –  Strategija ir veiksmų programos bei jų 
priedai.

Analizuoja parengtą Strategiją, veiksmų programas bei jų 
priedus. Suformuluoja projekto idėją (apsibrėžia pagrindi-
nes projekto intervencijos sritis ir tikslines grupes).

Dokumentų analizė padės geriau suprasti Strategijos 
tikslus, atsižvelgti į juos rengiant projektą ir pateikti 
kokybiškesnę paraišką.

Išsamiau! Apie Strategiją bei veiksmų programas
Europos Sąjungos struktūrinė parama Lietuvai, 2007–2013 m. sieksianti 23 mlrd. litų, yra strategiškai svarbi tiek 
įvairių ūkio šakų pažangai, tiek bendrai visuomenės gerovei.  

Strategijoje nustatytas paramos panaudojimo tikslas – sparčiai gerinti sąlygas investuoti, dirbti ir gyventi Lietuvo-
je. Šį tikslą padės įgyvendinti keturios veiksmų programos: 

• Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa;
• Ekonomikos augimo veiksmų programa;
• Sanglaudos skatinimo veiksmų programa;
• Techninės paramos veiksmų programa.

Kiekviena veiksmų programa turi savo konkrečius tikslus ir uždavinius – pagal juos formuojamos veiksmų pro-
gramų priemonės bei skelbiami kvietimai teikti paraiškas. Siekiant tiek bendrų Strategijoje numatytų tikslų, tiek 
įgyvendinant kiekvienos iš programų tikslus, svarbus vaidmuo tenka projektams, jų kokybei ir rezultatams.   

Todėl pareiškėjams, planuojantiems teikti paraišką, pravartu pasidomėti, kokių tikslų siekia kiekviena iš veiksmų 
programų, ir rengiant projektą pasigilinti, koks galėtų būti projekto indėlis jų siekiant.

Kokie yra veiksmų programų tikslai?
Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų pro-
grama:

Ekonomikos augimo 
veiksmų programa: 

Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programa: 

Techninės paramos 
veiksmų programa: 

1. Didinti gyventojų 
ekonominį aktyvumą 
ir užimtumą, skatinti 
kokybiškų darbo vietų 
kūrimą ir užtikrinti 
lygias galimybes vi-
siems dalyvauti darbo 
rinkoje ir visuomenės 
gyvenime. 

2. Padidinti Lietuvos 
gyventojų galimybes 
mokytis visą gyveni-
mą, sudarant sąlygas 
plėtotis dinamiškai 
žinių visuomenei.

3. Gerinti žmogiškųjų 
išteklių kokybę ir 
kiekybę MTTP srityje, 
didinant Lietuvos 
MTTP pajėgumą ir 
potencialą.

4. Stiprinti administra-
cinius gebėjimus ir 
didinti viešojo admi-
nistravimo efektyvumą.

1. Didinti aukštos pri-
dėtinės vertės verslo 
lyginamąją dalį.

2. Didinti verslo pro-
duktyvumo lygį, ypač 
sudarant palankią 
aplinką inovacijoms ir 
smulkiam bei viduti-
niam verslui.

3. Didinti ekonominės 
infrastruktūros efekty-
vumą.

1. Sudaryti visas reika-
lingas prielaidas vietos 
plėtros potencialui 
stiprėti ir atsiskleisti.

2. Užtikrinti prieinamas 
ir aukštos kokybės 
esmines viešąsias 
sveikatos priežiūros, 
švietimo, valstybės 
užimtumo rėmimo po-
litiką įgyvendinančių 
institucijų teikiamas 
paslaugas, nestaci-
onarias socialines 
paslaugas ir paslaugas 
neįgaliesiems.

3. Siekti geresnės 
aplinkos kokybės, ypa-
tingą dėmesį skiriant 
energijos panaudojimo 
efektyvumui didinti.

Lietuva turi užtikrinti jai 
skiriamos ES struktūrinės 
paramos programų 
įgyvendinimo kokybę, 
sukurti tinkamą paramos 
administravimo sistemą 
ir užtikrinti efektyvų jos 
funkcionavimą, užti-
krinti Europos Komisijai 
deklaruojamų išlaidų 
tinkamumą finansuoti iš 
ES struktūrinės paramos, 
užkirsti kelią sukčiavi-
mui, aptikti ir pašalinti 
pažeidimus bei stiprinti  
paramos administravimo 
gebėjimus.

Šaltinis: Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategija, veiksmų programos, www.esparama.lt 
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Svarbu! Pasirinkta projekto idėja ir planuojamas rezultatas turi būti tiesiogiai susijęs su pasirinktos prie-
monės ir veiksmų programos tikslais (pateikti 1 etapo aprašyme). Taip užtikrinama, kad projektas prisidės 
prie ES ir nacionalinės politikos, atitiks strategijos bei veiksmų programų tikslus, tenkins tikslinės grupės ir 
naudos gavėjų  poreikius. 

Pateikta lentelė atskleidžia, kaip kiekvienas projektas yra susijęs su nacionalinėje bei Lisabonos strategijose numaty-
tais tikslais ir uždaviniais. 

Nacionalinė strategija Lisabonos strategija

Veiksmų programos

Veiksmų programų priedai

Finansavimo sąlygų aprašai

Projektas

Svarbu! Išsinagrinėkite priemonės, pagal kurią ruošiatės teikti paraišką, projektų finansavimo sąlygų 
aprašą ir įsitikinkite, kad Jūsų įmonė, įstaiga ar organizacija atitinka pareiškėjams keliamus reikalavimus, 
nustatykite, kaip Jūsų projektas prisidės prie siekiamų tikslų, ar planuojamos veiklos patenka į finansuoja-
mų sąrašą.

Išsamiau! Apie projektų finansavimo sąlygų aprašus
Kiekvienoje veiksmų programoje (veiksmų programos priedas) yra išskiriami prioritetai, padedantys siekti veiks-
mų programoje numatytų tikslų, bei konkrečios priemonės. Kiekvienos priemonės aprašyme yra numatoma, ko-
kioms veikloms gali būti skiriama finansinė parama, kokie ūkio subjektai gali į ją pretenduoti ir pan. Pagrindinę 
informaciją apie priemones rasite tinklalapio www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“.  

Prieš skelbiant kvietimus teikti paraiškas pagal konkrečią priemonę, už ją atsakinga tarpinė institucija pirmiausia 
paskelbia projektų finansavimo sąlygų aprašą, kuriame nustatoma:

• priemonės tikslai ir remiamos veiklos;
• reikalavimai pareiškėjams ir projektams;
• tinkamos finansuoti išlaidos;
• projekto finansavimo dydis ir intensyvumas;
• kvietimų teikti paraiškas tvarka ir eiga;
• paraiškų vertinimo ir atrankos tvarka ir eiga;
• projektų įgyvendinimo nuostatos.

2 etapas. Identifikavimas

Institucijos Pareiškėjai

Remdamosi Strategija, veiksmų programomis bei 
veiksmų programų priedais, ES struktūrinę paramą 
įgyvendinančios institucijos rengia atskirų priemonių 
projektų finansavimo sąlygų aprašus. 

Identifikuoja projekto idėją – analizuoja suin-
teresuotų šalių poreikius, problemas, kelia tikslus 
ir uždavinius, vysto galimas projekto įgyvendinimo 
strategijas.  

Svarbu! Identifikavus projektą, svarbu susipažinti su 
Projektų finansavimo sąlygų aprašu ir nustatyti, ar 
tikslai bei remiamos veiklos tinka Jūsų projektui. 
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Išsamiau! Apie projektų atrankos būdus (konkursiniai kvietimai, 
valstybinis ir regioninis planavimas)
2007–2013 m. laikotarpiu finansuojami projektai gali būti atrenkami dviem būdais: valstybės ir regionų projektų 
planavimo arba konkurso. Projekto atrankos būdas yra nurodomas kiekvienos priemonės aprašyme (visų priemo-
nių aprašymai pateikiami tinklalapyje www.esparama.lt). 

• Valstybės ir regionų projektai planuojami remiantis strateginiais dokumentais:  nacionaliniais stra-
teginio planavimo dokumentais, strateginiais veiklos planais ir (ar) institucijų programomis, atitinkamo 
regiono plėtros planu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintu Regionų projektų atrankos tvarkos 
aprašu, veiksmų programomis, veiksmų programų priedais, Stebėsenos komiteto patvirtintais projektų 
atrankos kriterijais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais. Valstybės ir regionų projektų sąrašus insti-
tucijos teikia pagal savo kompetencijos sritis, o pasiūlymus teikti paraiškas atrinktiems projektams teikia 
įgyvendinančiosios institucijos. Patvirtinti valstybės projektų ir regionų projektų sąrašai skelbiami tinkla-
lapyje  www.esparama.lt. 

• Projektų konkursai skelbiami tuo atveju, kai tą pačią veiklą gali atlikti daug skirtingų juridinių subjektų. 
Siekiant kuo didesnio naudingumo konkurso būdu atrenkami kokybiškiausiai parengti projektai. 

Kvietimus planuoja tarpinės institucijos pagal savo kompetencijos sritis, o viešai skelbia įgyvendinančiosios insti-
tucijos. Kvietimai teikti paraiškas yra skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“, tinklalapyje 
www.esparama.lt ir bent viename iš šalies dienraščių. Kvietimo skelbime yra nurodoma visa reikalinga informa-
cija pareiškėjui, o taip pat – ir laikotarpis, per kurį laukiama paraiškų, paprastai, ne trumpesnis nei 2 mėnesiai.

Išsamiau! Apie projekto paraiškos pildymą ir paraiškos pateikimą

Kaip ir kur pildyti projekto paraišką?
Projekto paraiškos formą rasite tinklalapio www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“. Paraiška rengiama 
užpildant specialią paraiškos formą, kurią sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalys. 

Paraiškos formos (A) dalis yra vienoda visiems projektams ir skirta pagal visus kvietimus teikiamoms paraiškoms. 
(A) dalies forma pildoma elektroniniu būdu, vadovaujantis Paraiškos dėl projekto finansavimo bendrosios (A) 
dalies formos pildymo instrukcija, kurią galima rasti tinklalapio www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“. 

Specialiosios (B) dalies forma ir jos pildymo instrukcija gali būti rengiama atskirai kiekvienam kvietimui teikti 
paraiškas.

Rengiant paraiškos formą rekomenduojame susipažinti su metodiniais nurodymais, kuriuos galima rasti tinklala-
pio www.esparama.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“.

3 etapas. Formulavimas

Institucijos Pareiškėjai

Remdamosi priemonių finansavimo sąlygų aprašais, 
įgyvendinančiosios institucijos kviečia teikti paraiškas 
pagal konkrečias priemones. 

Institucijos gali :

• skelbti kvietimus, jei finansavimas pagal priemo-
nę yra skiriamas konkurso būdu;

• teikti pasiūlymus rengti paraiškas konkretiems 
pareiškėjams, jei finansavimas pagal priemonę yra 
skiriamas valstybinio arba regioninio planavimo 
būdu.

Projektų atrankos būdas bei galimi pareiškėjai (jų 
juridinis statusas) nurodomi kiekvienos priemonės 
apraše. Šią informaciją rasite tinklalapio www.espara-
ma.lt skiltyje „Gairės pareiškėjams“. 

Pareiškėjas detalizuoja projekto įgyvendinimo idėją: 
nustato projekto paskirtį, tikslą, uždavinius, rezulta-
tus, veiklas, pasiekimų rodiklius, analizuoja projekto 
sėkmės prielaidas, riziką, planuoja išteklius. 

Pildo projekto paraiškos formą (jei reikia – rengia 
verslo planą ar investicijų projektą).
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Turite klausimų dėl dalyvavimo projektų konkurse tvarkos ir sąlygų, valstybės ir regionų projektų rengi-
mo, paraiškos pildymo? Visais šiais klausimais galite kreiptis raštu arba žodžiu į įgyvendinančiąją instituci-
ją. 

Valstybės ir regionų projektų pareiškėjai, rengdami paraiškas, informacijos apie projekto idėją, tikslus, 
rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams ir regioniniams strateginio planavimo dokumentams gali kreiptis į 
ministeriją ir (ar) kitą valstybės instituciją arba atitinkamą regiono plėtros tarybą.

Ieškodami aktualios informacijos Jus dominančiu klausimu, apsilankykite interneto svetainės 
www.esparama.lt dažnai užduodamų klausimų skiltyje. 

Naudinga! Paskelbus kvietimą teikti paraiškas pagal konkursines priemones, organizuojami informaci-
niai susitikimai ir (ar) pareiškėjų mokymai. Informacija apie juos skelbiama tinklalapyje www.esparama.lt. 

Kaip ir kur pateikti parengtą projekto paraišką?
Paraiška gali būti teikiama tik įgyvendinančiajai institucijai paskelbus kvietimą (jei atrankos būdas – konkursas) 
arba gavus pasiūlymą teikti paraišką (jei atrankos būdas – valstybės ar regionų projektų planavimas). Kvietime 
teikti paraiškas paprastai yra nurodoma ir teikimo tvarka – terminai, reikalavimai ir kt. 

Paskelbus kvietimą arba gavus pasiūlymą teikti paraišką, per jame nurodytą laiką pareiškėjas gali pateikti projekto 
paraišką. Paraiška įgyvendinančiajai institucijai gali būti pristatoma:

• asmeniškai arba per įgaliotą asmenį;
• pašto kurjerio;
• paštu registruotu laišku. 

Paraiška yra pateikiama kvietimą paskelbusiai įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu adresu.

Nepamirškite! Siunčiant paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė kaip 
galutinė paraiškų pateikimo diena. Vėliau gautos paraiškos nenagrinėjamos.

Informacija apie registruotas paraiškas, taip pat apie pateiktus valstybės ir regionų projektus paskelbiama svetai-
nėje www.esparama.lt, skiltyje „Gairės pareiškėjams“ po paraiškų pateikimo termino pabaigos. Taip pat pareiškė-
jas ne vėliau kaip per 15 d. gauna registravimo patvirtinimo raštą1, kuriame nurodomas ir paraiškai suteiktas 
unikalus kodas.

1  Sekite aktualią informaciją: ateityje registravimo patvirtinimo raštas galės būti siunčiamas ir el. paštu!
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4 etapas. Finansavimo skyrimas

Institucijos Pareiškėjai

Pasibaigus kvietimo teikti paraiškas laikui (o jei kvietimų 
teikti paraiškas laikas yra tęstinis, tuomet po tam tikro 
institucijos nurodyto laiko), įgyvendinančios ir kitos 
institucijos:

• vertina paraiškas;
• vykdo projektų atranką;
• priima sprendimus dėl projektų finansavimo;
• organizuoja trišalių sutarčių pasirašymą.

Šiuo etapu pareiškėjai ar būsimieji projektų vykdytojai:

• teikia papildomus dokumentus, jei jų reikalauja 
įgyvendinančioji institucija;

• pasirašo projekto administravimo ir finansavimo 
sutartį, jei projektui yra skiriamas finansavimas.

Išsamiau! Projektų atrankos vykdymas
Priklausomai nuo projektų atrankos būdo skiriasi laikas, kada yra atliekama projektų atranka. 

• Jei atrankos būdas yra projektų konkursas, tuomet projektai yra atrenkami pasibaigus visiems vertinimo 
etapams. Atlikusi visų pateiktų projektų vertinimą, surinkusi visus papildomus dokumentus, projektų atran-
ką atlieka ministerija ir (ar) kita valstybės institucija arba paveda įgyvendinančiajai institucijai, arba sudaro 
atrankos komitetą.

• Jei atrankos būdas yra valstybės ir regionų projektų planavimas, tuomet projektų atranka vyksta dar 
prieš teikiant pasiūlymus rengti projektų paraiškas. Šiuo atveju projektų atranką vykdo Regionų plėtros 
tarybos (jei tai regionų projektų planavimas) ar valstybės institucijos pagal savo kompetencijos sritis (jei 
tai valstybės projektų planavimas).

Išsamiau! Apie paraiškų vertinimą
Kaip yra vertinamos paraiškos?
Atsižvelgiant į projektų atrankos būdą (konkursas ar valstybės ir regionų projektų planavimas), vertinimą sudaro 
dvi arba trys dalys.

• Jei vykdomas projektų konkursas, tuomet atliekami administracinės atitikties, tinkamumo finansuoti 
ir naudos bei kokybės vertinimai.

• Jei finansavimas skiriamas pagal valstybės ir regionų projektų planavimą, tuomet vykdomi adminis-
tracinės atitikties bei tinkamumo finansuoti vertinimai. Naudos ir kokybės vertinimas taikant šį atrankos 
būdą nėra atliekamas.

Projekto vertinimo etapai bei jų detalizacija

Administracinės 
atitikties vertinimas

Tinkamumo finan-
suoti vertinimas

Naudos ir kokybės vertinimas

Kam 
taiko-
ma?

Visiems projektams Visiems projektams Konkurso būdu atrenkamiems projektams

Kas  
tai yra?

Nustatoma, ar su 
paraiška pateikti visi 
nurodyti dokumentai 
ir informacija.

Nustatoma, ar projektas 
tinkamas finansuoti pa-
gal konkrečią priemonę 
ir Projektų finansavimo 
sąlygų aprašo reikalavi-
mus. Taip pat nustatoma 
didžiausia leistina pro-
jekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma ir didžiau-
sias leistinas skirti 
projektui lėšų dydis.

Atrenkami projektai, kurie iš tinkamų 
finansuoti projektų labiausiai atitinka 
specialiuosius prioritetinius atitinkamos 
veiksmų programos priemonės atrankos 
kriterijus. Projektų kokybė ir nauda 
valstybei vertinama 100 balų sistemoje. 
Šį darbą atlieka mažiausiai 2 vertintojai, o 
projektui suteikiamas balas yra jų suteiktų 
balų vidurkis. Privaloma surinkti minimali 
balų suma gali būti nustatyta Projektų 
finansavimo sąlygų apraše.

Kas 
atlieka?

Įgyvendinančioji 
institucija

Įgyvendinančioji insti-
tucija

Ministerija ir (ar) kita valstybės institucija arba 
paveda tai atlikti įgyvendinančiajai institucijai

Trukmė Valstybės ir regionų projektų paraiškų vertinimas trunka ne ilgiau kaip 2 mėnesius, o konkurso 
būdu gautų paraiškų - ne ilgiau kaip 3 mėnesius nuo projektų sąraše arba kvietime teikti paraiš-
kas nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo paskutinės dienos.
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Paraiškų vertinimo kriterijai

Specialieji atitikties kriterijai Specialieji prioritetiniai kriterijai

Bendrieji vertinimo kriterijai Specialieji vertinimo kriterijai

Naudinga žinoti! Projektų vertinimo ir atrankos rezultatai paskelbiami per 5 darbo dienas interneto sve-
tainėje www.esparama.lt.

Kokie yra paraiškų vertinimo kriterijai?
Paraiškų vertinimo kriterijai skirstomi į bendruosius ir specialiuosius. Specialieji atrankos kriterijai gali būti ati-
tikties ir prioritetiniai. Bendrieji ir specialieji atitikties atrankos kriterijai taikomi visiems projektams, o specialieji 
prioritetiniai – tik konkurso atveju.

Specialieji atitikties kriterijai yra parengti remiantis bendraisiais projektų atrankos kriterijais, pritaikytais konkre-
čiai priemonei, ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriais nustatomi apribojimai pareiškėjams, finansuotinai 
veiklai, išlaidų tinkamumui finansuoti ir panašiai. 

Specialieji prioritetiniai kriterijai yra rengiami pagal atitinkamų ūkio sektorių plėtros strategijų ir programų tiks-
lus ir uždavinius. 

Bendrieji vertinimo kriterijai:
• atitikti bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, taip pat apimti pagal tam tikrą priori-

tetą numatomas remti veiklas; 
• atitikti nacionalinius strateginius dokumentus; 
•  siekti aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus; 
• atitikti darnaus vystymosi principą; 
• atitikti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus; 
• projekto įgyvendinimas turi būti suderinamas su kitų aktualių EB politikos sričių nuostatomis; 
• projekto pareiškėjas organizaciniu požiūriu turi būti pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą; 
•  projektas turi turėti aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo 

šaltinius;
• projekte turi būti užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

Išsamiau! Kada pareiškėjai turi pateikti papildomus dokumentus?
Atliekanti projektų vertinimą įgyvendinančioji institucija gali prašyti pareiškėjo papildomų dokumentų ar infor-
macijos.  

Jeigu paraiškoje pateikta neišsami ar netiksli informacija ir dėl to vertinimą atliekanti institucija negali tinkamai 
įvertinti projekto, ji raštu paprašo pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją, 
pašalinti trūkumus ar patikslinti paraišką. 

Šiems patikslinimams pateikti yra nustatomas tam tikras terminas (paprastai nuo 5 iki 15 darbo dienų). Jei per 
nustatytą terminą neaiškumai nepatikslinami, paraiška yra atmetama. 
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Svarbu! Pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį, įgyvendinančioji institucija paskiria savo 
darbuotoją, kuris prižiūrės projektą. Šis darbuotojas tampa pagrindiniu projekto vykdytojo kontaktiniu as-
meniu institucijoje.

Išsamiau! Sprendimai dėl projektų finansavimo
Sprendimą dėl projektų finansavimo priima už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos (tarpinė ir įgyvendi-
nančioji):

• pasibaigus paraiškų vertinimui ir atrankai, jei vykdomas projektų konkursas. Institucijos taip pat gali sudaryti 
projektų eilę, pagal kurią bus skiriamas finansavimas projektams;

• pasibaigus paraiškų vertinimui, jei lėšos skiriamos pagal valstybės ir regionų planavimą.
Apie priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo galima sužinoti apsilankius įgyvendinančiosios institucijos inter-
neto svetainėje, o taip pat tinklalapyje www.esparama.lt. 

Išsamiau! Trišalės sutarties pasirašymas
Po to, kai institucijos priima sprendimą dėl projekto finansavimo, su paraiškos teikėju yra sudaroma projekto fi-
nansavimo ir administravimo sutartis. Pareiškėjui pirmiausia pateikiamas sutarties projektas ir nurodoma, iki kada 
siūloma pasirašyti sutartį.

Svarbu! Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas 
netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Jei būsimasis projektų vykdytojas raštu informuoja įgyvendi-
nančiąją instituciją apie vėlavimą ir pateikia objektyvias priežastis (liga, užsitęsusios derybos su bankais ir 
pan.), dėl kurių kyla grėsmė nespėti pasirašyti sutarties, pasirašymo terminas gali būti pratęstas.

Kokia yra projekto finansavimo ir administravimo sutartis?
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos 
formos sutarties priedų. Bendrosios sutarties sąlygos yra vienodos visoms sutartims, o specialiosios sąlygos pritai-
komos kiekvienam projektui. Finansavimo ir administravimo sutartyje nustatomi visi būtini bendradarbiavimo tarp 
projekto vykdytojo ir įgyvendinančiosios institucijos elementai, kurių abi pusės turi laikytis visą sutarties galiojimo 
laikotarpį. 

Pasirašius sutartį, projektų vykdytojui suteikiamas DMS (duomenų mainų svetainė) naudotojo identifikavimo prie-
monių lapas su prisijungimo prie DMS kodu. Prisijungus prie šios sistemos, galima stebėti visą informaciją apie 
projekto pažangą realiuoju laiku.

Daugiau informacijos šia tema rasite lankstuke „ES parama – greičiau, paprasčiau, sklandžiau!
Duomenų mainų svetainė“ bei tinklalapyje www.esparama.lt. 

Įgyvendinančioji institucija ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties 
pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį paskelbia interneto 
svetainėje www.esparama.lt.  
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5 etapas. Įgyvendinimas

Institucijos Projektų vykdytojai

Institucijos vykdo šias veiklas:

• atlieka projektų įgyvendinimo priežiūrą (veiklos, 
viešųjų pirkimų, sutarties sąlygų laikymosi);

• vykdo išlaidų apmokėjimą;
• vykdo ES struktūrinės paramos viešinimą;
• vykdo stebėseną ir nuolatinį vertinimą;
• rengia išlaidų deklaracijas ir veiksmų programos 

įgyvendinimo ataskaitas.

Kiekvienas projektų vykdytojas:

• įgyvendina projekto veiklas;
• vykdo viešuosius pirkimus;
• viešina projekto veiklas, tikslus, rezultatus;
• rengia ir teikia ataskaitas už įgyvendintas veiklas;
• teikia mokėjimo prašymus;
• vykdo projekto įgyvendinimo stebėseną ir vertini-

mą.

Išsamiau! Apie projekto veiklų įgyvendinimą ir projektų priežiūrą

Projektas – tai laikina veikla, nukreipta į unikalaus tikslo pasiekimą (pvz., produkto ar paslaugos sukūrimą), 
turinti savo pradžią ir pabaigą bei baigtinius išteklius. Dėl to projektų vykdytojai turėtų skirti nemažai dėme-
sio projekto laiko, kaštų ir žmogiškųjų išteklių valdymui.

Šiame etape tampate projekto vykdytoju, kurio pagrindinis tikslas – sėkmingai įgyvendinti patvirtintą projektą ir 
pasiekti suplanuotus rezultatus:

• parengti projekto vykdymui reikalingus dokumentus;
• nustatyti reikalavimus prekėms ir paslaugoms ir jas įsigyti;
• vykdyti veiklas projekto tikslams pasiekti;
• vykdyti veiklų stebėseną;
• užtikrinti, kad visi veiksmai, numatyti projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, būtų atliekami lai-

kantis sutarties sąlygų.

Įgyvendinant iš ES struktūrinių fondų finansuojamus projektus, būtina:

• veiklas vykdyti laiku ir kokybiškai;
• laikytis mokėjimo prašymų ir įgyvendinimo ataskaitų teikimo reikalavimų;
• sekti lėšų panaudojimą;
• vykdant viešuosius pirkimus laikytis reikalavimų viešiesiems pirkimams;
• užtikrinti darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus;
• vykdyti projekto viešinimą;
• laikytis sutarties keitimo sąlygų.

Nuolatinę projekto priežiūrą atlieka bei visais svarbiais klausimais konsultuoja įgyvendinančioji institucija. Projektų 
priežiūra vykdoma vertinant projektų įgyvendinimo veiklos ataskaitas, tikrinant mokėjimo prašymus, prižiūrint vyk-
domus pirkimus ir atliekant projektų patikras vietoje. Todėl projektų vykdytojui svarbu žinoti: 

• kokios, kada ir kam turi būti pateiktos ataskaitos apie vykdomą projektą;
• kaip finansuojamos patirtos išlaidos;
• kaip vykdomi viešieji pirkimai;
• kaip gali būti keičiama projekto finansavimo ir administravimo sutartis;
• kaip ir kada vykdomas projekto viešinimas;
• kaip bus atliekama projekto patikra vietoje.
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Išsamiau! Mokėjimo prašymai ir projekto išlaidų apmokėjimas
Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo. Išlaidų 
apmokėjimo būdas nustatomas kiekvieno projekto finansavimo ir administravimo sutartyje.

 
Išlaidų apmokėjimo būdai ir jiems taikomos taisyklės

Išlaidų kompensavimo būdas Sąskaitų apmokėjimo būdas

Kokie dokumentai 
teikiami?

Mokėjimo prašymas, kuriame deklaruo-
jamos patirtos ir apmokėtos išlaidos, taip 
pat pridedamos išlaidų pagrindimo ir 
išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų 
patvirtintos kopijos. Šių dokumentų teikti 
nereikia tai išlaidų daliai, kuri sutartyje 
įvardyta kaip netiesioginės projektų 
išlaidos (jos apmokamos pagal projektui 
nustatytą vienodo dydžio normą).

Mokėjimo prašymas kartu su išlaidų 
pagrindimo (patikrintomis rangovo, 
paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateik-
tomis sąskaitomis dokumentais bei kitais 
reikalaujamais dokumentais. Išlaidų 
apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos 
įgyvendinančiajai institucijai turi būti 
pateikiamos gavus projekto finansavimo 
lėšas ir pervedus jas rangovui, paslaugų 
teikėjui arba prekių tiekėjui. Gautas lėšas 
kartu su savo lėšų dalimi (jei taikoma) 
projekto vykdytojas turi pervesti  ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo lėšų 
gavimo į sąskaitą dienos.

Kam teikiama? Įgyvendinančiajai institucijai Įgyvendinančiajai institucijai

Projekto vykdytojas mokėjimo prašymus (toliau – MP) įgyvendinančiajai institucijai teikia taip, kaip numatyta pa-
sirašytoje projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. MP turi būti teikiami ne rečiau kaip kas 3 mėnesius. 
Projekto vykdytojas teikdamas MP atsiskaito už projekto veiklų įgyvendinimo (fizinių) ir stebėsenos rodiklių įgyven-
dinimą.

Mokėjimo prašymą taip pat galima pateikti elektronine forma. Elektroninė mokėjimo prašymo foma – tai standarti-
nis Excel formato darbinis dokumentas, kuris pildomas lietuvių kalba, naudojant Microsoft Excel programą. 

Svarbu! MP pildykite vadovaudamiesi MP formos pildymo instrukcija, kurią rasite tinklalapyje 
www.esparama.lt 

Užpildytą elektroninį MP savo įgyvendinančiajai institucijai projekto vykdytojas gali pateikti dviem būdais:

• įkeldamas į DMS;
• elektroninėje laikmenoje. 

Patvirtinta MP popierinė versija kartu su išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtin-
tomis kopijomis įgyvendinančiajai institucijai siunčiama ir registruotu paštu. Vykdant projektus, finansuojamus iš 
Europos socialinio fondo, kartu su MP turi būti pateikiama ir tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita, kurioje patei-
kiami duomenys apie projekto dalyvius.

Įgyvendinančioji institucija patikrina MP, išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir nustato 
tinkamas finansuoti išlaidas. Patikrinusi MP, įgyvendinančioji institucija gali jį patvirtinti arba atmesti, paprašyti pa-
teikti trūkstamus dokumenus ir, esant reikalui, atlikti projekto patikrą. Jeigu MP yra atmetamas, turi būti nurodyta 
atmetimo priežastis. 

Ar projektų vykdytojams gali būti mokamas avansas?
Projektui įgyvendinti gali būti skiriamas avansas, atsižvelgiant į:

• projekto vykdytojo teisinę formą;
• veiklos finansavimo specifiką;
• projekte numatomus išlaidų apmokėjimo būdus;
• projekto veiklų ir jų finansavimo planą;
• projekto vykdytojo ir partnerių finansinę būklę;
• ir kt.
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Lietuvos bankas

Perveda projektui skirtas  
BF ir ES lėšas

Projekto vykdytojas

Pateikia mokėjimo prašymą per DMS

Mokėjimą atliekanti institucija

(FM Valstybės iždo departamentas) 
Suformuoja banko mokėjimo orderį pervesti lėšas

Atsakinga ministerija (tarpinė institucija)

Teikia mokėjimo paraišką FM Valstybės iždo departamentui dėl lėšų 
pervedimo per VBAMS per 5 darbo dienas

Įgyvendinančioji institucija

Patikrinusi ir patvirtinusi mokėjimo prašymą, pateikia paraišką 
asignavimų valdytojui per SFMIS ne vėliau kaip per 30 dienų

Informacija apie  
lėšų pervedimą

Lėšų pervedimas  
projektui

Avanso dydį nustato įgyvendinančioji institucija projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Avansas negali 
būti didesnis nei 30 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos lėšų sumos. 

Avanso mokėjimo prašymo formą galima rasti tinklalapyje www.esparama.lt.  

Kartu su avanso mokėjimo prašymu:

• privatūs juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą 
dėl avanso sumos;

• viešieji juridiniai asmenys turi pateikti finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl 
avanso sumos, jeigu avanso suma didesnė kaip 50 000 litų,

• viešieji juridiniai asmenys, įgyvendinantys iš Europos socialinio fondo finansuojamus projektus, turi pateikti 
finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją arba laidavimo raštą dėl avanso sumos, jeigu avanso suma 
didesnė kaip 100 000 litų.

Dėmesio! Projekto vykdytojas turi turėti atskirą sąskaitą,skirtą projekto lėšoms.

Projekto finansavimo lėšų srautai

Išsamiau! Tarpinės ataskaitos (tik ESF finansuojamiems projektai)
Tarpines projekto ataskaitas privalo teikti tik projektai, finansuojami iš Europos socialinio fondo. Šios ataskaitos teikia-
mos įgyvendinančiajai institucijai kiekvienais metais ir ne vėliau kaip per 30 dienų pasibaigus kalendoriniams metams. 

Tarpinėse ataskaitose projekto vykdytojas atsiskaito už projekto fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių pasiekimą, 
pateikia informaciją apie projekto dalyvių suskirstymą pagal amžių, statusą darbo rinkoje, pažeidžiamas grupes, lai-
kantis nacionalinių taisyklių, išsilavinimą. 

Tarpinė ataskaita rengiama pagal specialią apklausos formą, kurią galima rasti tinklalapyje www.esparama.lt. Projekto daly-
viui atsisakius užpildyti šią formą, jo projekto veiklų išlaidos gali būti pripažintos neatitinkančiomis finansavimo reikalavimų. 

Įgyvendinančioji institucija įvertina ataskaitą, ją patvirtina arba prašo patikslinti. 

Išsamiau! Viešųjų pirkimų vykdymas ir jų priežiūra
ES struktūrinės lėšos turi būti naudojamos laikantis šių principų:

• lygiateisiškumo;
• nediskriminavimo;
• abipusio pripažinimo;
• proporcingumo;
•  skaidrumo. 

Dėl šios priežasties visi projekto vykdytojo pirkimai yra reglamentuoti priklausomai nuo to, ar organizacija yra per-
kančioji ar neperkančioji.
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Pirkimų vykdymas

Perkančioji organizacija Neperkančioji organizacija 

Kas tai? Juridinis asmuo, kuris atitinka Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179) 4 
straipsnio nuostatas.

Juridinis asmuo, kuris nėra perkančioji 
organizacija kaip ji apibrėžta Lietuvos 
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 2008, Nr. 81-3179) 4 
straipsnyje ir kuriai netaikomos šio įstaty-
mo nuostatos, tačiau kuri įgyvendina arba 
numato įgyvendinti bendrai finansuojamus 
iš ES lėšų projektus pagal Strategiją ir VP.

Kuo vadovau-
jasi?

Viešuosius pirkimus vykdo vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įsta-
tymo nuostatomis.

Viešuosius pirkimus vykdo vadovau-
damasi Finansų ministerijos patvirtina 
Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios 
organizacijos pagal Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo 
ir priežiūros tvarkos aprašu, kurį galima 
rasti tinklalapio www.esparama.lt skyrelyje 
„Projektų vykdytojams“. 

Kas konsul-
tuoja, vykdo 
priežiūrą ir 
dokumentų 
tikrinimą?

Viešųjų pirkimų tarnyba ir atsakinga įgy-
vendinančioji institucija, su kuria projekto 
vykdytojas yra pasirašęs finansavimo ir 
administravimo sutartį.

Atsakina įgyvendinančioji institucija, su 
kuria projekto vykdytojas yra pasirašęs 
finansavimo ir administravimo sutartį.

Kas yra pirkimų planas?
Projekto vykdytojas prekėms, paslaugoms arba darbams įsigyti turi parengti pirkimų planą ir jį suderinti su įgyvendi-
nančiąja institucija.  Šis planas įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateikiamas per 10 darbo dienų po finansavimo 
ir administravimo sutarties pasirašymo, jei joje nenustatytas kitas terminas.

Pirkimų planas – tai dokumentas, kuriame nurodomi visi numatomi, vykdomi bei iki finansavimo ir administravimo 
sutarties pasirašymo įvykdyti pirkimai, reikalingi projektui įgyvendinti, įskaitant ir pirkimus, vykdomus per centrinę 
perkančiąją organizaciją. 

Svarbu! Detalesnę informaciją apie neperkančiųjų organizacijų vykdomus pirkimus rasite leidinyje 
„Neperkančiųjų organizacijų pirkimai“ arba tinklalapyje www.esparama.lt. 

Kas ir kaip vykdo viešųjų pirkimų priežiūrą?
Institucijos atlieka viešųjų pirkimų išankstinę ir (arba) paskesnę priežiūrą. Jos turi įsitikinti, kad:

• pirkimai vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba NPO tvarkos aprašu;
• perkamos tos prekės, paslaugos ir darbai, kuriuos pirkti numatyta finansavimo ir administravimo sutartyje; 
• kainos atitinka analogiškų prekių, paslaugų ir darbų vidutines rinkos kainas. 

Viešųjų pirkimų priežiūra

Išankstinė priežiūra Paskesnė priežiūra

Kaip 
atlieka-
ma?

Dokumentai su įgyvendinan-
čiąja institucija derinami prieš 
projekto vykdytojui priimant 
sprendimą dėl pirkimo pa-
skelbimo.

Dokumentai tikrinami vykdant projekto vykdytojų pateiktų 
mokėjimo prašymų, kuriuose deklaruojamos su pirkimu susiju-
sios išlaidos, tikrinimą ir nustatant išlaidų atitiktį finansavimo 
reikalavimams. 

Siekdama užtikrinti spartų mokėjimo prašymų patikros ir tvir-
tinimo procesą, įgyvendinančioji institucija gali nuspręsti atlikti 
paskesnę pirkimų priežiūrą anksčiau, t. y. kartu su projekto 
vykdytojo mokėjimo prašymu MP.

Įgyvendinančioji institucija projekto vykdomų pirkimų priežiūrą atlieka vadovaudamasi jos parengtu ir patvirtintu 
Pirkimų priežiūros tvarkos aprašu. 
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Kada galima pradėti viešųjų pirkimų procedūras?
Projekto vykdytojas gali pradėti vykdyti viešųjų pirkimų procedūras dar iki pateikdamas paraišką, jeigu kitaip nenu-
statyta projektų finansavimo sąlygų apraše. Visais atvejais įgyvendinančioji institucija, iki patvirtinant išlaidų tinka-
mumą finansuoti, patikrins, ar buvo tinkamai laikomasi viešųjų pirkimų vykdymo reikalavimų. 

Įtarusi, kad viešojo pirkimo dokumentai ir (ar) procedūros neatitinka reikalavimų, įgyvendinančioji institucija gali 
rekomenduoti projekto vykdytojui kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą.

Išsamiau! Finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų  
keitimas 
Vykdant ES lėšomis finansuojamą projektą privaloma laikytis projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąly-
gų. Nukrypti nuo patvirtinto projekto galima tik suderinus tai raštu su įgyvendinančiąja institucija.

Projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimai, priklausomai nuo jų pobūdžio, gali būti atliekami 3 būdais. 

Siekdami užtikrinti sklandų projekto įgyvendinimą, vykdykite nuolatinę jo stebėseną.  Tai padės laiku rea-
guoti į galinčias kilti problemas bei nepažeisti finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų.

Finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų keitimas

Neesminis keitimas Esminis keitimas Vienašalis keitimas

Kaip  
atliekamas?

Projekto vykdytojas raš-
tu informuoja įgyvendi-
nančiąją instituciją apie 
projekto pakeitimus

Sutarties šalys pasirašo susitarimą 
dėl sutarties pakeitimo (papildomą 
susitarimą)

Ministerijos ir (ar) 
kitos valstybės institucijos 
sprendimu

Kokiais 
atvejais 
taikoma?

Kai pakeitimai, kurie 
nėra laikomi esminiais, 
neturi esminio poveikio 
projekto apimčiai, tiks-
lams ir uždaviniams

Esminiais keitimais laikomi tie, kurie 
yra susiję su projekto įgyvendinimo 
laikotarpiu, dėl kurių daugiau nei 
20 proc. nukrypstama nuo sutartyje 
nurodytos sumos; taip pat  yra susiję 
su sumažėjusiomis planuotomis pro-
jekto stebėsenos rodiklių reikšmėmis, 
pasikeitusia projekto vykdytojo teisine 
forma, pasikeitusiomis projekto vei-
kloms ir (ar) techniniais sprendimais, 
kurie daro esminę įtaką projekto ap-
imčiai, tikslams ir uždaviniams; taip 
pat visais kitais atvejais, kai iš esmės 
kinta projekto apimtis, tikslai ir užda-
viniai; arba jei ministerija ir (ar) kita 
valstybės institucija priima sprendimą 
skirti projektui papildomų lėšų.

Keičiantis Lietuvos Res-
publikos ir (ar) ES teisės 
aktų nuostatoms, dėl kurių 
reikia keisti projekto finan-
savimo ir administravimo 
sutartį,  arba ministerijai ir 
(ar) kitai valstybės institu-
cijai vienašališkai priėmus 
sprendimą, kad projektas 
vykdomas nesilaikant 
sutarties sąlygų.

Kas priima 
sprendimą?

Jeigu įgyvendinančioji 
institucija per 15 darbo 
dienų nuo pranešimo 
gavimo dienos nepatei-
kia motyvuotų prieš-
taravimų, pakeitimas 
įsigalioja nuo praneši-
mo gavimo dienos.

Sprendimą dėl sutarties keitimo pri-
ima ministerija ir (ar) kita valstybės 
institucija, atsižvelgdamos į įgyvendi-
nančiosios institucijos išvadą ir (ar) 
pasiūlymus.

Sprendimą vienašališkai 
priima ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. 
Projekto vykdytojui nesuti-
kus su sutarties pakeitimu 
arba nevykdant sutarties 
sąlygų, sutartis laikoma 
nutraukta.

Išsamiau! Apie viešinimą
Viešinimo veiklomis siekiama užtikrinti informacijos apie ES struktūrinę paramą Lietuvai sklaidą, skatinti susido-
mėjimą ES struktūrine parama ir jos teikiama nauda. Viešinimo veiklas vykdo tiek vadovaujančioji institucija (LR 
finansų ministerija), tiek tarpinės bei  įgyvendinančiosios institucijos, tiek projektų vykdytojai.

Ar viešinti projektą yra privaloma?
Projekto vykdytojas apie savo projektą bei jo rezultatus privalo informuoti projekto dalyvius ir visuomenę. Svarbu, 
kad informavimo ir viešinimo veiksmai atitiktų projekto veiklos apimtį, t.y. viešinimo ir informavimo priemonės 
būtų adekvačios projekto vertei. 
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Kokias viešinimo veiklas įgyvendinti?
Projektų vykdytojai privalo viešinti įgyvendinamą iš ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Kaip numatyta 
Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnyje, projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, 
kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklos apimčiai, t. y.:

1. parengti ir pastatyti nuolatinį aiškinamąjį stendą (jei bendra projektui skiriama viešųjų lėšų suma yra di-
desnė nei 500 000 eurų (1726400 Lt) ir projekto veiksmas – fizinio objekto įsigijimas, infrastruktūros ar 
statybos darbų finansavimas);

2. parengti ir pastatyti informacinį stendą (jei bendra projektui skiriama viešųjų lėšų suma yra didesnė nei 500 
000 eurų (1726400 Lt) ir projekto veiksmas yra infrastruktūros ar statybos darbų finansavimas);

3. paskelbti (savo tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad 
įgyvendinamas projektas finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą iš Europos socialinio fondo ar Euro-
pos regioninės plėtros fondo, ar Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų;

4. užtikrinti, kad projekto dalyviams (projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto 
rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie projekto finansavimą iš Europos socialinio fondo ar 
Europos regioninės plėtros fondo, ar Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pagal 
Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio 4 dalį. Ši informacija privaloma dalyvavimą renginiuose patvirtinan-
čiuose pažymėjimuose ir sertifikatuose; 

5. visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 
2007  –2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas LR finansų ministro 2007 m. gruodžio 
12 d. įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434). 

Svarbu! Rengiant viešinimo priemones rekomenduojame vadovautis Finansų ministerijos parengtomis Eu-
ropos Sąjungos 2007–2013 m. struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėmis, kurios skelbiamos tinklalapyje 
www.esparama.lt 

Išsamiau! Projektų stebėsena 

Kaip atliekama projektų stebėsena?
Siekdama įsitikinti, kad projektui skirtos ES fondų lėšos yra naudojamos tikslingai, o projekto veikla, administravi-
mas ir lėšų apskaita yra vykdoma tinkamai, įgyvendinančioji institucija bent vieną kartą per projekto įgyvendinimo 
laikotarpį atlieka patikrinimą vietoje. 

Patikra paprastai vykdoma pagal parengtą ir patvirtintą metinį patikros planą. Jei atsiranda įtarimų, kad projekto 
vykdytojas teikia netikslią, neišsamią arba klaidinančią informaciją, patikra gali būti atlikta ir neplanuotai. 

Atlikusi patikrą įgyvendinančioji institucija pateikia ataskaitą, kurioje nurodomi patikros rezultatai, išvados, reko-
mendacijos ir jų įgyvendinimo terminas. 

Patikros metu tikrinama, ar:

1. paraiškoje, MP ar projekto ataskaitose nurodyta informacija yra teisinga;
2. atlikti deklaruoti darbai, suteiktos paslaugos, įsigytos prekės;
3. pateiktos išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijos atitinka šių dokumentų origina-

lus;
4. nėra padaryta ES ir LR teisės aktų pažeidimų įgyvendinant projektą;
5. projekto vykdytojas tinkamai įgyvendina projekto viešinimo ir informavimo priemones;
6. projekto vykdytojas projekto apskaitą tvarko atskirai nuo įstaigos buhalterinės apskaitos bei tikrinami kiti 

duomenys apie projekto finansavimą ir projekto lėšų apskaitą;
7. nepasikeitė duomenys, turintys įtakos finansavimo poreikio nustatymui;
8. projekto vykdytojas laikosi kitų paramos skyrimo ir naudojimo sąlygų;
9. kita reikalinga informacija. 

Kam naudojama iš projektų ataskaitų, mokėjimo prašymų, patikrų vietoje ir 
kitų šaltinių gaunama inormacija?
Projektų vykdytojų teikiama informacija – ataskaitos, mokėjimo prašymai bei informacija, surenkama patikrų 
metu, yra vienas svarbiausių duomenų šaltinių, atskleidžiančių,  kaip yra  įgyvendinamos veiksmų programos ir 
kiek pasiekti Strategijos tikslai. Naudojantis šiais duomenimis yra rengiamos kelių tipų ataskaitos.  

• Veiksmų programų metinės įgyvendinimo ataskaitos rengiamos ir teikiamos Europos Komisijai bei skel-
biamos tinklalapyje www.esparama.lt kasmet, ne vėliau kaip iki birželio 30 d.

• Strategijos įgyvendinimo ataskaita rengiama ir teikiama Europos Komisijai ne vėliau kaip iki 2009 m. 
pabaigos ir 2012 m.
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6 etapas. Projekto ir programų baigimas. Vertinimas

Institucijos Projekto vykdytojas

Rengia galutinę veiksmų programos įgyvendinimo ataskaitą ir 
išlaidų deklaracijas Europos Komisijai.

Teminiai vertinimai atliekami nuolat, siekiant gerinti Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo kokybę, veiks-
mingumą ir nuoseklumą. 

Galutinį (ex-post) ES struktūrinių fondų tikslų vertinimą 
atlieka Europos Komisija.

Vertina, kaip sekėsi įgyvendinti projektą, ren-
gia galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir 
galutinį mokėjimo prašymą.

Išsamiau! Projekto galutinės ataskaitos parengimas
Įgyvendinant 2007–2013 m. veiksmų programų projektus nėra reikalaujama atlikti vertinimą, tačiau užbaigus 
projektą rekomenduojame įvertinti, kaip sekėsi siekti projekto tikslų, ar projektas buvo vykdomas efektyviai, ko-
kios projekto rezultatų tęstinumo galimybės, kokios naujos idėjos kilo, kokios pagrindinės klaidos. Šio vertinimo 
rezultatai padės parengti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą bei galutinį mokėjimo prašymą.

Kada pateikti galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą?
Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita bei galutinis MP turi būti pateikti įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau 
kaip per 30 kalendorinių dienų po projekto pabaigos. Šių ataskaitų formos yra patvirtintos Finansų ministerijos ir 
yra pateikiamos tinklalapyje www.esparama.lt. 

Kokią informaciją pateikti galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje?
Galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje projekto vykdytojas pateikia informaciją apie projekto tęstinumą, 
gautas pajamas (jei taikoma), projekto metu kilusias problemas ir jų sprendimo būdus, įgyvendintas ES struktūri-
nės paramos viešinimo priemones, projekto atitiktį horizontalioms sritims ir kt. 

Kas tvirtina galutinę ataskaitą?
Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi galutinę ataskaitą, gali ją patvirtinti arba paprašyti papildomos informaci-
jos. Galutinė ataskaita gali būti ir atmesta, nurodžius jos trūkumus ir terminą, per kurį ji turėtų būti pataisyta. Jei 
ataskaita nepateikiama arba tris kartus atmetama po pataisymų, gali būti inicijuotas paramos sustabdymas arba 
jos dalies grąžinimas.

Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai įgyvendinančioji institucija patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo 
ataskaitą.

Išsamiau! Dokumentų saugojimas
Projektų vykdytojas, tiek įgyvendindamas, tiek baigęs įgyvendinti projektą, privalo užtikrinti su veiksmų progra-
mų įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir prieinamumą vadovaujančiosios, tvirtinančiosios institucijų, 
ministerijų ir (ar) kitų valstybės institucijų, audito institucijų, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Europos 
Komisijos ir Europos audito rūmų, įgyvendinančiųjų institucijų atstovams. Taip pat turi būti sudaryta galimybė 
Europos Komisijos ir Audito rūmų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais trejus metus nuo 
veiksmų programų užbaigimo. Įprastai dokumentai saugojami 10 metų po projekto pabaigos.

Svarbu! Visus su projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus turite saugoti vadovaudamiesi Bendrųjų 
dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respubli-
kos Vyriausybės generalinio direktoriaus 1997 m. rugpjūčio 15 d. įsakymu Nr. 38 (Žin., 1997, Nr. 78-2006).

Išsamiau! ES struktūrinės paramos vertinimas
ES struktūrinės paramos įgyvendinimo eiga yra nuolat vertinama. Vertinimo metu analizuojama veiksmų progra-
mų eiga, veiksmų programų ar jos dalių rezultatai,  efektyvumas, siekiant papildyti programų stebėseną. 

Gali būti atliekami einamieji veiklos (siekiant efektyviau įgyvendinti veiksmų programas) ir einamieji strateginiai 
vertinimai (skirti padėti suprasti, ko bendrai pasiekta įgyvendinant veiksmų programas, bei nustatyti jų indėlį į 
Lisabonos strategiją, pagerinti VP strateginę orientaciją ir t.t.)..
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Išsamiau! Programos vertinimas
Iš Jūsų gauta informacija apie projektų įgyvendinimą yra naudojama ataskaitų, parodančių, kaip sekėsi vykdyti 
veiksmų programas ir įgyvendinti Strategijos tikslus, rengimui. 

Projektų vykdytojams baigus įgyvendinti projektus ir atsiskaičius už jų įgyvendinimą vykdomas visų veiksmų pro-
gramų galutinis vertinimas. Jo metu nagrinėjamas lėšų naudojimo mastas, ES struktūrinių fondų programavimo 
efektyvumas ir veiksmingumas, socialinis bei ekonominis poveikis. Vertinimu nustatomi veiksniai, prisidėję prie 
sėkmingo arba nesėkmingo veiksmų programų įgyvendinimo, bei geroji praktika. Galutinį vertinimą atlieka Euro-
pos Komisija iki 2015 m. gruodžio 31 d.



20

Svarbiausi dalykai apie ES paramą pareiškėjams ir projektų vykdytojams www.esparama.lt 

ES struktūrinės paramos žodynėlis
ES struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema (SFMIS) – infor-
macinė sistema, skirta rinkti ir saugoti duomenis, reikalingus stebėti ir valdyti kiekvieno 2007–2013 metų projekto 
įgyvendinimą pagal veiksmų programą, ES fondų ir nacionalinių projektų lėšų panaudojimą, taip pat šią informaciją 
perduoti Europos Komisijai.

Europos Sąjungos fondų lėšų naudojimo planas (ES fondų lėšų naudojimo planas) – dokumentas, kuriame 
nurodomos 2008–2015 metais planuojamos kasmet pripažinti deklaruotinomis Europos Sąjungos (ES) fondų lėšos 
pagal asignavimų valdytojus, veiksmų programų prioritetus arba uždavinius, jeigu yra keli asignavimų valdytojai 
pagal tą patį veiksmų programos prioritetą.

Gairės pareiškėjams – ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos parengta ir ES struktūrinės paramos inter-
neto svetainėje (www.esparama.lt) paskelbta informacija, žinotina pareiškėjui, rengiančiam projektą ir teikiančiam 
paraišką dėl projekto finansavimo.

Galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita – įgyvendinus projekto veiklas projekto vykdytojo užpildyta ir įgy-
vendinančiajai institucijai pateikta Finansų ministerijos patvirtintos formos projekto įgyvendinimo ataskaita. 

Galutinis mokėjimo prašymas – įgyvendinus projekto veiklas projekto vykdytojo įgyvendinančiajai institucijai 
pateiktas mokėjimo prašymas.

Įgyvendinančioji institucija – tai įstaiga, skelbianti kvietimus teikti paraiškas, atliekanti pirminį projektų verti-
nimą ir prižiūrinti projektų įgyvendinimą.

Koordinuojančioji institucija – institucija, koordinuojanti ES struktūrinės paramos planavimą bei naudojimą 
ir atsakinga už ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą, veikimo priežiūrą ir tobulinimą 
Lietuvoje.

Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir įgyvendinančiajai institucijai pateiktas finansų ministro 
patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas.

Pareiškėjas – juridinis arba fizinis asmuo, inicijuojantis projektą ir teikiantis paraišką dėl projekto finansavimo. 

Pažeidimo tyrimas – įgyvendinančiosios institucijos atliekamas projekto vykdytojo ar kitų institucijų ir (ar) įstai-
gų pateiktos informacijos, duomenų ir dokumentų tikrinimas, patikra vietoje, prašymas paaiškinti įtariamo pažeidi-
mo aplinkybes ir (ar) kiti veiksmai, kuriais siekiama ištirti įtariamą pažeidimą.

Pažeidimų kontrolierius – vadovaujančiosios institucijos ir įgyvendinančiosios institucijos vadovo arba jo įga-
lioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas arba darbuotojas, pagal kompetenciją atsakingas už jam pavestų funk-
cijų, apimančių pažeidimų tyrimą, nustatymą, šalinimą ir prevenciją, bendradarbiavimą su kitomis valstybės insti-
tucijomis, vykdymą.

Projekto finansavimo pabaiga – galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo data.

Projekto finansavimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo data.

Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta išlaidų 
tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos data, iki kurios turi būti pabaigtos visos projekto veiklos ir patirtos visos 
su projekto įgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti išlaidos.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmo-
sios projekto veiklos pradžios data.

Projektų konkursas (konkursas) – pagal įgyvendinančiųjų institucijų paskelbtus kvietimus teikti paraiškas gautų 
projektų atranka, atliekama vadovaujantis ministerijos ar kitos valstybės institucijos parengtu projektų finansavimo 
sąlygų aprašu.

Regioninis projektų planavimas – projektų atrankos būdas, kai paramos gavėjų sąrašas sudaromas remiantis 
regioniniais strateginio planavimo dokumentais. 

Tarpinė institucija – tai valstybės institucija, kuri planuoja ir skirsto ES paramą. Ji rengia ir tvirtina priemonių 
įgyvendinimo planus, priima sprendimus dėl paramos skyrimo, tvirtina projektų finansavimo sąlygų aprašus, pla-
nuoja valstybės projektus, sudaro ir tvirtina jų sąrašus ir atlieka kitas funkcijas.

Tarpinė projekto įgyvendinimo ataskaita – projekto vykdytojo, įgyvendinančio iš Europos socialinio fondo 
finansuojamą projektą, įgyvendinančiajai institucijai teikiama Finansų ministerijos patvirtintos formos projekto 
įgyvendinimo ataskaita (dėl Reglamento Nr. 1081/2006 10 straipsnyje išdėstytų nuostatų įgyvendinimo). 
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Tekste naudojamos santrumpos

APVA Aplinkos projektų valdymo agentūra

DMS Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainė

CPVA Centrinė projektų valdymo agentūra

ES Europos Sąjunga

SFMIS Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinė informacinė valdymo ir priežiūros sistema 

IVPK Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės

AM Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija

FM Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

SADM Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

SM Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerija

SAM Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

ŠMM Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija

ŪM Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

VK Lietuvos Respublikos Valstybės kontrolė

VRM Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerija

MP Mokėjimo prašymas

ESFA Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

TID Transporto investicijų direkcija

INVEGA UAB „Investicijų ir verslo garantijos“

NPO 
tvarkos 
aprašas

Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 
įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašas

VBAMS Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistema

VP Veiksmų programa

Vadovaujančioji institucija – institucija, atsakinga už veiksmų programos valdymą bei įgyvendinimą ir Regla-
mento Nr. 1083/2006 60 straipsnyje nustatytų funkcijų atlikimą.

Valstybės projektų planavimas – projektų atrankos būdas, kai paramos gavėjų sąrašas sudaromas vadovau-
jantis nacionaliniais strateginio planavimo dokumentais.

Veiksmų programa – tai Europos Komisijos patvirtintas dokumentas, pagal kurį Lietuvai skiriamas ES finan-
savimas. Jame numatyta Lietuvos plėtros strategija ir jos įgyvendinimo prioritetai. ES finansavimas skiriamas 
pagal Europos Komisijos patvirtintas veiksmų programas.

Veiksmų programos prioritetai – tai veiklos sritys, kurioms numatoma skirti finansavimą. 

Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (toliau – priemonė) – veikla, skirta įgyvendinti 
veiksmų programų prioritetų uždavinius.  

Veiksmų programų priedas – dokumentas, kuriame nustatoma ES fondų lėšų paskirstymas pagal asignavimų 
valdytojus, regionus ir metus, veiksmų programos prioritetų skirstymas į veiksmų programos prioritetų įgyven-
dinimo priemones, kiekvienos iš jų biudžetas, ES fondų lėšų dalis, skirta projektams, priskirtiems savivaldos ir 
apskričių kompetencijai, pagal kiekvieną regioną finansuoti, minėtų priemonių įgyvendinimo būdas, pareiškėjai, 
stebėsenos rodikliai, institucijos, atsakingos už priemonių įgyvendinimą, kita reikalinga informacija.

www.esparama.lt – visų ES struktūrinę paramą administruojančių institucijų interneto svetainė, kurioje skel-
biama aktuali informacija apie ES struktūrinę paramą.
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Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Tvirtina pagrindinius teisės aktus  
ir sudaro VP stebėsenos komitetą

Tarpinės  
institucijos

Pagal kompetenciją 
dalyvauja rengiant pro-
gramavimo dokumen-
tus ir kt. teisės aktus, 

planuoja ir įgyvendina 
priemones, dalyvauja 

VP stebėsenos komiteto 
ir VP valdymo komiteto 

veikloje

AM, SADM, SM, SAM, 
ŠMM, ŪK, VRM, IVPK

VP stebėsenos  
komitetas

Nagrinėja VP 
įgyvendinimo 

pažangą ir teikia 
pasiūlymus jų 
įgyvendinimo 

tobulinimo

VP valdymo  
komitetas

Nagrinėja VP 
planavimo ir 
įgyvendinimo 

problemas

FM

Koordinuojančioji  
institucija

Koordinuoja ES struktūrinės 
paramos planavimą bei nau-
dojimą, strategijos ir VP ren-
gimą, keitimą ir derinimą su 

EK, atsako už ES struktūrinės 
paramos valdymo ir kontrolės 
sistemos sukūrimą, veikimo 

priežiūrą ir tobulinimą

Vadovaujančioji  
institucija

Administruoja VP ir atsako už  
jų įgyvendinimą

Tvirtinančioji  
institucija

Tvirtina ir siunčia EK išlaidų 
ataskaitas ir mokėjimo 

paraiškas, teikia išlaidų pro-
gnozes, informuoja EK apie 
grąžintinas ir grąžintas lėšas

Mokėjimus atliekanti 
institucija

Valdo EK išmokamas lėšas, 
išmoka projektų vykdytojams 

lėšas, tvarko lėšų apskaitą

Audito 
 institucija

Valstybės 
 kontrolė

Atlieka audito 
institucijos 
funkcijas 

Viešųjų pirki-
mų tarnyba

Kontroliuoja 
projektų atlieka-
mus viešuosius 

pirkimus ir 
konsultuoja 

viešųjų pirkimų 
klausimais

Įgyvendinančios institucijos

Atlieka paraiškų vertinimą ir projektų įgyvendinimo 
priežiūrą ir konsultuoja projektų vykdytojus projekto 

įgyvendinimo klausimais

CPVA, LVPA, ESFA, APVA, TID, INVEGA

Projektų vykdytojai

Įgyvendina projektus

Regionų plėtros 
tarybos

Planuoja regiono 
projektus, sudaro ir 
tvirtina jų sąrašus

Europos  
Komisija

 ES struktūrinės paramos administravimo schema

Šaltinis: www.esparama.lt 
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Lietuvos Respublikos aplinkos 
ministerijos Aplinkos 
projektų valdymo agentūra 
www.apva.lt
A. Juozapavičiaus 9-610, LT-09311Vilnius
Tel.: (8 5) 272 5758
Faks.: (8 5) 272 2563
El. paštas: apva@apva.lt

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
www.cpva.lt
S. Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius
Tel. (8 5) 251 4400
Faks. (8 5) 251 4401
El. paštas: info@cpva.lt

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra
www.lvpa.lt 
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
Tel.: (8 5) 268 7401
Faks.: (8 5) 268 7409
El.paštas.: info@lvpa.lt

Paramos fondas Europos 
socialinio fondo agentūra 
www.esf.lt 
Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius
Tel.: (8 5) 264 93 40
Faks.: (8 5) 260 82 81
El.paštas: info@esf.lt

Transporto investicijų direkcija
www.tid.lt 
J. Basanavičiaus g. 9, 01118 Vilnius
Tel.: (8~5) 266 5830
Faks.: (8~5) 266 5831
El. paštas: tid@tid.lt

Įgyvendinančiosios institucijos 

Informacinės visuomenės plėtros komitetas 
prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
www.ivpk.lt 
Vilniaus g. 18, LT-01119 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 5161
Faks.: (8 5) 266 5180
El. paštas: info@ivpk.lt

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
www.am.lt 
A.Jakšto 4/9, LT-01105 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 3661
Faks.: (8 5) 266 3663
El. paštas: info@am.lt

Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
www.socmin.lt 
A.Vivulskio g. 11, LT-03610 Vilnius
Tel.: (8 5) 266 4201
Faks.: (8 5) 266 4209
El.paštas: post@socmin.lt

Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministerija 
www.sam.lt 
Vilniaus g. 33, LT-01119 Vilnius
Tel. (8 5) 266 1413
Faks. (8 5)  266 1402
El.paštas: ministerija@sam.lt

Lietuvos Respublikos  
susisiekimo ministerija 
www.transp.lt
Gedimino pr. 17, Vilnius
Tel. (8 5) 239 3902
Faks.: (8 5) 212 4335
El.paštas transp@transp.lt

Lietuvos Respublikos švietimo 
ir mokslo ministerija 
www.smm.lt 
A. Volano g. 2/7, LT-01516, Vilnius
Tel.: (8 5) 219 1190
Faks.: (8 5) 261 2077
El. p. smmin@smm.lt

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
www.ukmin.lt 
Gedimino pr. 38/2, LT-01104 Vilnius
Tel. (8 5) 261 9740
Faks. (8 5) 262 3974
El. paštas kanc@ukmin.lt

Vidaus reikalų ministerija
www.vrm.lt
Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius
Tel. (8 5) 271 7130,
Faksas (8 5) 271 8551,
El. p. bendrasisd@vrm.lt

Tarpinės institucijos 

Lietuvos Respublikos finansų ministerija
www.finmin.lt 
J.Tumo-Vaižganto 8a/2, LT-01512 Vilnius
Tel.: (8 5) 239 0000
Faks.: (8 5) 279 1481
El. paštas: finmin@finmin.lt

Koordinuojančioji, vadovaujančioji, tvirtinančioji ir mokėjimo institucija



Europos socialinis fondas
Europos regioninės plėtros fondas 
Sanglaudos fondas


