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PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro  
2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1V-446 

 
2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR 

URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS 
TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI 

ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO 
SĄLYGŲ APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, 

kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonės VP3-1.2-
VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ projektų 
finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatyti reikalavimai, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, 
rengdami ir teikdami paraiškas dėl projektų finansavimo, ir metodiniai nurodymai vertintojams, kuriais turi 
vadovautis projektų vertintojai, atlikdami projektų vertinimą pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2007 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. K(2007)3738, 1 
prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo 
plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo 
vietovėse sudarymas“ (toliau – priemonė). 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais: 
2.1. 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1083/2006, nustatančiu bendrąsias nuostatas 

dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančiu 
Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25) (toliau – Reglamentas Nr. 1083/2006); 

2.2. 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir panaikinančiu Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 L 210, p. 1); 

2.3. 2006 m. gruodžio 8 d. 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 Sanglaudos fondo, ir Europos Parlamento bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo įgyvendinimo taisykles (OL 2006 L 371, p. 1); 

2.4. 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa; 
2.5. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720); 
2.6. Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 m. Europos 

Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637); 

2.7. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis patvirtintomis Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132); 
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2.8. Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo 
strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties 
taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 
2007, Nr. 117-4789) (toliau – Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės); 

2.9. Metodiniais nurodymais dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo ir Metodiniais nurodymais 
vertintojams dėl atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo, 
patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 
23-861). 

3. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
Apraše vartojamos sąvokos: 
Kaimo vietovė – kaimas, miestelis ar miestas, kuriame ne daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų. 
Kompleksinis projektas – projekto vykdomos veiklos turi būti būdingos kelioms sritims, kurias 

derinant sprendžiamos esamos kaimo vietovių problemos (sričių pavyzdžiai pateikti Aprašo priedo Nr. 1 1.5 
punkte). Jeigu projektas įgyvendinamas keliose kaimo vietovėse, kompleksiškumo reikalavimas taikomas 
kiekvienai kaimo vietovei atskirai 

Privažiuojamieji keliai – gatvių atkarpos ir prie viešosios paskirties pastatų/statinių arba rekreacinių 

zonų transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirta esama ar naujai įrengiama infrastruktūra, kuri 
nėra gatvė, kaip apibrėžta 1995 m. gegužės 11 d. Lietuvos Respublikos kelių įstatyme (Žin., 1995, Nr. 44-
1076) (pvz., privažiavimai prie viešųjų pastatų ir pan.). 

Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas 
sąvokas ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

4. Pagal šią priemonę numatoma paskirstyti iki 377 485 763 litų lėšų sumą, iš kurių 346 878 809 litų 
būtų Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 30 606 954 litų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 
lėšos. 

5. 
KEISTA: 

1. 2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

2. 2013 06 28 įsakymu Nr. 1V-571 (nuo 2013 07 06) 
(Žin., 2013, Nr. 72-3606) 

 
Projektų, finansuojamų pagal priemonę, atrankos būdas – regionų projektų planavimas. Regionų 

projektų sąrašai sudaromi 2007–2010 ir 2011–2013 arba 2007–2013 metų laikotarpiui, vadovaujantis 
Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuotinų regionų projektų 
atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu Nr. 
352 (Žin., 2008, Nr. 48-1778). Paraiškos įgyvendinančiajai institucijai turi būti pateiktos iki 2013 m. rugpjūčio 
30 d. 

6. Valstybės pagalba pagal priemonę neteikiama. 
 

II. PRIEMONĖS TIKSLAS, REMIAMOS VEIKLOS 
 
7. Priemonė padeda įgyvendinti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir 

urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ uždavinį – 
sudaryti sąlygas sparčiau diversifikuoti ūkinę veiklą kaimo vietovėse. 

8. Priemonės tikslas – didinti sanglaudą tarp miesto ir kaimo: sudaryti sąlygas diversifikuoti kaimo 

gyventojų veiklą ir gerinti bendruomeninę infrastruktūrą. Šio tikslo siekiama kompleksiškai sprendžiant 
esamas kaimo vietovių problemas, modernizuojant viešuosius pastatus, gerinant bendruomeninę 
infrastruktūrą ir gyvenamąją aplinką. 

9. Pagal priemonę remiamos veiklos: 
9.1. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 

(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
esamų viešųjų pastatų kaimo vietovėse modernizavimas: veikla yra skirta viešųjų pastatų (tarp jų 

nenaudojamų) pritaikymui kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams, ir 
(arba) socialinėms paslaugoms: 
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9.1.1. jeigu pareiškėjui nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso visas pastatas, jo išorės 
konstruktyvo sutvarkymo (taip pat ir apšiltinimo) išlaidos yra tinkamos finansuoti, jeigu didžioji pastato dalis 
(daugiau kaip 50 % pastato patalpų ploto) pritaikoma kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) 
bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms teikti. Kitais atvejais taikomas proporcijos („pro-
rata“) principas; santykis, kuriuo finansuojamos išorės konstruktyvo tvarkymo išlaidos nustatomas projekto 
biudžeto lėšomis tvarkomų patalpų plotą padalijant iš bendro patalpų ploto, į jį neįtraukiant bendro naudojimo 
patalpų (laiptinės, koridorių, bendro naudojimo tualetų ir pan.) ploto; 

KEISTA: 
1. 2012 03 02 įsakymu Nr. 1V-179 (nuo 2012 03 09) 
(Žin., 2012, Nr. 29-1369) 
2. 2013 06 28 įsakymu Nr. 1V-571 (nuo 2013 07 06) 
(Žin., 2013, Nr. 72-3606) 
 
9.1.2. vidaus tvarkymo išlaidos finansuojamos tiek, kiek jos yra būtinos pritaikyti pastato patalpas 

kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir (arba) bendruomenės poreikiams ir (arba) ar socialinėms 
paslaugoms, t. y. seniūnijos, kitų viešojo administravimo paslaugas teikiančių ar valstybines funkcijas 
vykdančių subjektų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigų ir (arba) kitiems juridiniams asmenims skirtų 
(išnuomotų ar naudojamų panaudos arba patikėjimo teise) patalpų daliai tenkančios išlaidos nėra tinkamos 
finansuoti; jei planuojama tvarkyti ir bendro naudojimo patalpas (laiptinės, koridoriai, bendro naudojimo 
tualetai ir pan.), jų tvarkymui patiriamų išlaidų tinkama finansuoti dalis nustatoma taikant proporcijos (pro-
rata) principą – išlaidos padalijamos pagal santykį, kuris nustatomas projekto biudžeto lėšomis tvarkomų 
patalpų plotą padalijant iš bendro patalpų ploto, į jį neįtraukiant, t. y. į bendrą pastato patalpų plotą 
neįskaičiuojamas bendro naudojimo patalpų (laiptinės, koridorių, bendro naudojimo tualetų ir pan.) plotas; 

9.1.3. tikslinei funkcinei švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų teikimo sričiai 
priskirtinuose pastatuose tinkamos tik tiesiogiai su patalpų kuriamam smulkiam verslui (amatams) ir (arba) 
bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinių paslaugų teikimui įrengimu susijusios išlaidos, t. y. tokios 
patalpos turi būti įrengiamos visiškai autonomiškoje tikslinei funkcinei švietimo, sveikatos priežiūros ar 
socialinių paslaugų teikimo sričiai priskirtinų pastatų dalyje, po projekto įgyvendinimo tos pastato dalies 
paskirtis turi būti perregistruota kitai nei švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių paslaugų teikimo 
naudojimo paskirčiai. 

9.2. bendruomeninės infrastruktūros gerinimas: veikla yra skirta viešųjų erdvių plėtrai atnaujinant, 
sukuriant naują viešosios poilsio, laisvalaikio, sporto ir kultūros infrastruktūrą; 

9.3. gyvenamosios aplinkos gerinimas: veikla yra skirta apšvietimo, šaligatvių, aikščių, tvarkomas 
viešąsias erdves ribojančių pastatų fasadų, išskyrus jų šiltinimą, apdailos, ir šlaitinių stogų dangos, stovėjimo 
aikštelių, privažiuojamųjų kelių, pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimui ar atnaujinimui. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
9.4. NETEKO GALIOS: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
 

III. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS 
 
10. Galimi pareiškėjai pagal priemonę yra savivaldybių administracijos. 
11. Pareiškėjas turi atitikti šiuos reikalavimus: 
11.1. turi turėti teisinį pagrindą vykdyti projekte numatytas veiklas; 
11.2. paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos; 
11.3. nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš 

Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo; 
11.4. nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai 

dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu; 
11.5. yra pajėgus įgyvendinti projektą. 
12. Partneriais pagal šią priemonę gali būti viešosios įstaigos, kurių dalininkai – valstybė arba 

savivaldybė; biudžetinės įstaigos, religinės bendrijos/bendruomenės, religiniai centrai. Partnerių dalyvavimas 
projekte yra tinkamas, jei projekto veiklos apima investicijas į partnerio valdomą turtą. Projekto veiklas vykdo 
ir už tinkamą projekto įgyvendinimą atsako pareiškėjas. Projekto partneris tiesiogiai nedalyvauja projekto 
veiklų įgyvendinime ir nepatiria su projekto veiklų įgyvendinimu susijusių išlaidų. 

 
IV. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS 
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13. Pagal Aprašo 9.1–9.3 punktuose nurodytas remiamas veiklas įgyvendinami kompleksiniai 
projektai, atitinkantys paraiškos B dalies 1.5 punktą: vykdomos veiklos turi būti būdingos ne mažiau kaip 3 
sritims, nurodytoms B dalies 1.5 punkte. 

14. Paraiška gali būti teikiama Aprašo 9.1–9.3 punktuose nurodytoms galimoms finansuoti veikloms, 
kartu į paraiškoje numatytas veiklas gali būti įtraukiama Aprašo 9.4 punkte nurodyta veikla. Aprašo 9.4 
punkte nurodytai galimai finansuoti veiklai paraiška negali būti atskirai teikiama. 

15. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje. Tuo atveju, kai vienas projektas apima kelias 

kaimo gyvenamąsias vietoves, kriterijus dėl 3 tūkst. gyventojų taikomas kiekvienai kaimo vietovei atskirai. 
16. Projektas turi būti įvardytas regiono plėtros tarybos patvirtintame regiono projektų sąraše. 
17. Visi projektai turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Stebėsenos komiteto 

2007 m. spalio 30 d. posėdžio 2007 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr. 1, ir specialiuosius projektų atitikties 
atrankos kriterijus, patvirtintus Stebėsenos komiteto 2007 m. gruodžio 13 d. posėdžio 2008 m. sausio 25 d. 
nutarimu Nr. 2, kurie yra skelbiami Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje 
www.esparama.lt. 

18. Projektai turi prisidėti prie šių priemonės stebėsenos rodiklių pasiekimo: 
18.1. rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka 

projektų skaičius – 100; 
18.2. produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, 

susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 100. 
18.3. rezultato stebėsenos rodiklio: pritraukta privačių investicijų – 172,64 mln. litų. 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
19. Projektuose privaloma atsižvelgti į galimą veiklų dubliavimą su Susisiekimo ministerijos priemone 

pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir 
plėtra“ ir su Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programa ir šios programos priemone „Kaimo atnaujinimas 
ir plėtra“, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos. 

20. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
Pagal šią priemonę finansuojami kompleksiniai plėtros projektai, kurių tinkamų išlaidų vertė viršija 

690 560 Lt (šešių šimtų devyniasdešimt tūkstančių penkių šimtų šešiasdešimt litų) tinkamų finansuoti 
projekto išlaidų. Jei projekto veiklas numatoma vykdyti keliose kaimo vietovėse, šis reikalavimas taikomas 
kiekvienai kaimo vietovei atskirai. 

21. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
Projekto investicijos turi būti nukreiptos tik į visuomenės viešiesiems poreikiams tenkinti naudojamo 

turto atnaujinimą ir (ar) naujo turto sukūrimą ir negali būti koncentruojamos į vieną prioritetinę sritį, nurodytą 
„Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies formos“ 1.5 punkte. Tuo atveju, jei kaimo 
gyvenamojoje vietovėje įgyvendinami keli projektai, investicijos negali būti skirtos tiems patiems objektams ar 
jų dalims. 

22. 
KEISTA: 

2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
Maksimali projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėnesiai nuo projekto finansavimo ir administravimo 

sutarties pasirašymo dienos, tačiau, jeigu įgyvendinant projektą atsirado svarbių priežasčių, kurių projekto 
vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo ir vertinimo metu, projekto 
vykdymo laikotarpis gali būti pratęstas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje nustatyta tvarka, bet 
ne ilgiau kaip iki 2015 m. rugsėjo 1 d. 
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V. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI 

 
REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS 

 
23. Visos projektų išlaidos turi atitikti Projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles. 
24. Pareiškėjas, planuodamas projekto veiklas ir joms įgyvendinti numatytas išlaidas, turi remtis 

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties 
Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams (skelbiama Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt). 

25. Išlaidos gali būti tinkamos finansuoti, jei jos yra patirtos nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2015 m. 
rugsėjo 1 d. Tinkamų finansuoti projekto išlaidų pradžia ir pabaiga (išlaidų patyrimo ir apmokėjimo 
laikotarpis) nustatoma projekto finansavimo ir administravimo sutartyje, nepažeidžiant Projektų išlaidų ir 
finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse nustatytų projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio ribų. 

26. Projekto veiklos neturi būti užbaigtos iki pirmosios išlaidų tinkamumo finansuoti dienos. 
27. 

KEISTA: 
2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 

(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 
 
Projekto veiklos (taip pat viešieji pirkimai) gali būti pradėtos vykdyti iki projekto finansavimo ir 

administravimo sutarčių pasirašymo, pareiškėjui ir (ar) partneriui prisiimant visišką atsakomybę už veiklų ir jų 
įgyvendinimui skirtų išlaidų tinkamumą. Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) 
paraiškos vertinimo metu gali priimti sprendimą dėl pirkimų, numatytą Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių 81 punkte. 

28. Netinkamos pagal priemonę finansuoti projekto išlaidos: 
28.1. žemės pirkimo ir (ar) nuomos išlaidos; 
28.2. vandens, elektros, šildymo, telefono ir interneto ryšio, biuro prekių, kuro, transporto priemonių 

eksploatavimo išlaidos; 
28.3. komandiruočių išlaidos; 
28.4. projekte naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos; 
28.5. banko mokesčiai už sąskaitos atidarymą ir tvarkymą, banko operacijų išlaidos; 
28.6. naujų pastatų statybos, išskyrus viešuosius tualetus. 
28.7. įrangos ir (ar) inventoriaus, nesusijusio su statinio esminių reikalavimų, kaip jie apibrėžti 

Lietuvos Respublikos statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597), užtikrinimu, išskyrus 
baldus, stebėjimo ir apsaugos sistemas bei joms funkcionuoti reikalingą įrangą, stacionarius sporto 
įrenginius, įsigijimo išlaidos. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
 
28.8. mobiliųjų scenų ir mobiliųjų tualetų įsigijimas, išskyrus tokius, kurie eksploatuojami pastoviai 

prijungti prie inžinerinių tinklų, reikalingų jiems funkcionuoti. 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
28.9. energiją iš atsinaujinančių išteklių, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos 

atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą (Žin., 2011, Nr. 62-2936), gaminančių įrenginių, išskyrus 
įrenginius, kuriuose energija gaminama iš biomasės, įsigijimo ir įrengimo išlaidos. 

KEISTA: 
1. 2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
2. 2012 03 02 įsakymu Nr. 1V-179 (nuo 2012 03 09) 
(Žin., 2012, Nr. 29-1369) 
 
28.10. inžinerinių tinklų, išskyrus viešųjų erdvių lietaus nuotekų tinklus, apšvietimo tinklus, projekto 

lėšomis tvarkomam statiniui funkcionuoti reikalingus inžinerinius tinklus, taip pat inžinerinius tinklus, kuriuos 
privaloma perkelti pagal išduotas prisijungimo ar kitas sąlygas projektavimui, įrengimo ir (ar) atnaujinimo 
išlaidos. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
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28.11. naujų vandens telkinių įrengimo išlaidos. 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
 
28.12. įrangos ir (ar) inventoriaus, skirto sukurtos infrastruktūros priežiūrai ir eksploatavimui, įsigijimo 

išlaidos. 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
 
28.13. pareiškėjui nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančio pastato išorės konstruktyvo 

apšiltinimo išlaidos, tenkančios patalpoms, kurios nepritaikomos kuriamam smulkiajam verslui (amatams) ir 
(arba) bendruomenės poreikiams, ir (arba) socialinėms paslaugoms teikti, išskyrus atvejus, kai tokios 
patalpos sudaro 50 % arba mažiau pastato patalpų ploto ir yra ne švietimo, sveikatos priežiūros ar socialinių 
paslaugų teikimo tikslinei funkcinei sričiai priskirtiname pastate. 

KEISTA: 
1. 2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
2. 2012 03 02 įsakymu Nr. 1V-179 (nuo 2012 03 09) 
(Žin., 2012, Nr. 29-1369) 

 
29. Atsižvelgdama į pareiškėjo patirtį ir audito išvados poreikį, viešoji įstaiga Centrinė projektų 

valdymo agentūra (toliau – CPVA) gali nuspręsti reikalauti iš projekto vykdytojo auditoriaus ataskaitų apie 
faktinius pastebėjimus ir (ar) išvados dėl skirtų lėšų panaudojimo. CPVA šį reikalavimą nustato projektų 
tinkamumo finansuoti vertinimo metu. 

30. 
KEISTA: 

2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
Pareiškėjas, įvertinęs būtinumą ir tikslingumą drausti ilgalaikį (materialųjį) turtą, kuriam įsigyti ar 

sukurti vykdant projektą bus teikiamas Europos Sąjungos finansavimas, atitinkamo turto draudimo išlaidas 
gali numatyti paraiškoje. Galutinį sprendimą dėl ilgalaikio (materialiojo) turto, finansuojamo pagal priemonę, 
draudimo išlaidų tinkamumo finansuoti, atlikdama paraiškos vertinimą, priima CPVA. CPVA, atlikdama 
paraiškos vertinimą ir atsižvelgdama į projekto riziką ir (ar) kitas aplinkybes, gali nuspręsti reikalauti, kad 
projekto vykdytojas apdraustų ilgalaikį (materialųjį) turtą, įsigytą ar sukurtą vykdant projektą. Draudiminio 
įvykio atveju projekto vykdytojas turi atkurti prarastą turtą. 

31. Visais atvejais netinkamomis projekto išlaidomis yra laikomos tos išlaidos, kurios pagal Projektų 
išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisykles yra priskiriamos prie finansavimo reikalavimų 
neatitinkančių išlaidų. Netinkamas finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas turi 
apmokėti nuosavomis lėšomis. Nuosavų lėšų šaltiniai, skirti netinkamoms išlaidoms, susijusioms su projekto 
įgyvendinimu, apmokėti, turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi ir tinkamai suplanuoti. 

 
REIKALAVIMAI PROJEKTŲ FINANSAVIMO DYDŽIUI 

 
32. Projekto vertė negali viršyti Reglamente Nr.1083/2006 nustatytos didelės apimties projekto 

sumos – 172,6 mln. Lt (šimtas septyniasdešimt du milijonai šeši šimtai tūkstančių litų). Didžiausias galimas 
finansavimo intensyvumas yra 92,5 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 

33. Projekto pareiškėjas ne mažiau kaip 7,5 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų turės padengti 
nuosavomis lėšomis. 

34. Konkretus projektui skiriamo finansavimo dydis nustatomas projekto finansavimo ir 
administravimo sutartyje. 

35. Iš projektų numatomos gauti pajamos turi būti įvertintos iš anksto pagal Reglamento Nr. 
1083/2006 55 str. 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma iš 
anksto nustatyti. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. 
Grynųjų pajamų skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis Metodinėmis 
rekomendacijomis dėl Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai, Europos 
Komisijos parengtu Darbo dokumentu Nr. 4 Ekonominės naudos analizės atlikimo metodikos gairės ir 
paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu. Minėti 
dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Projekto išlaidų dalis, kurią padengia iš projekto 
gaunamos grynosios pajamos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. 



 

 

7 

36. Projekto įgyvendinimo metu ir 5 metus po projektų užbaigimo gavus pajamų, apibrėžtų 
Reglamento Nr. 1083/2006 55 str., projekto vykdytojas turi informuoti Vidaus reikalų ministeriją ir CPVA, 
teikiant Finansų ministerijos nustatytos formos galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą ir (arba) ataskaitą po 
projekto užbaigimo, ir jas grąžinti į valstybės biudžetą. 

 
VI. PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO TVARKA 

 
37. Visa pareiškėjui žinotina informacija apie projektus, finansuotinus pagal priemonę, skelbiama 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 34 punkto nuostatomis. 

38. Paraiškos pildymo ir kitais su projekto rengimu susijusiais klausimais nuo projekto įtraukimo į 
regiono projektų sąrašą pagal priemonę dienos iki pasiūlyme teikti paraiškas pagal priemonę nustatytos 
paraiškos pateikimo CPVA dienos pareiškėjai raštu (paprastu ar elektroniniu paštu bei faksu) ir žodžiu gali 
kreiptis į CPVA pasiūlyme teikti paraiškas nurodytu CPVA adresu, kontaktinių asmenų telefono, fakso 
numeriais ir elektroninio pašto adresais. 

39. Dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams ir regioniniams 
strateginio planavimo dokumentams pareiškėjai gali kreiptis raštu, elektroniniu paštu ar žodžiu į Vidaus 
reikalų ministeriją. Vidaus reikalų ministerijos adresas, kontaktinių asmenų telefono, fakso numeriai ir 
elektroninio pašto adresai bus nurodyti pasiūlyme teikti paraiškas. 

40. Teikiant užklausą elektroniniu paštu, turi būti pateikiama: aiški nuoroda į Aprašą; asmens, kuris 
teiraujasi, vardas ir pavardė, telefono numeris ir organizacijos, kuriai jis atstovauja, pavadinimas. 

41. Dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos pateikiami Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos interneto svetainėje www.esparama.lt. 

 
VII. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA 

 
PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS IR REGISTRAVIMAS 

 
42. Paraiškos yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, 

CPVA patvirtintame Paraiškų dėl projektų finansavimo registravimo tvarkos apraše, taip pat Apraše nustatyta 
tvarka. Pareiškėjas pagal priemonę gali pateikti daugiau nei vieną paraišką. Vadovaudamasis Aprašu, 
pareiškėjas pildo paraiškos bendrąją (A) dalį ir paraiškos specialiąją (B) dalį: 

42.1. paraiškos bendrosios (A) dalies forma ir pildymo instrukcija yra patvirtinta Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861); 

42.2. paraiškos specialiosios (B) dalies forma kartu su jos pildymo instrukcija pateikta Aprašo 1 
priede. 

43. Paraiškos formos ir pildymo instrukcijos skelbiamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
interneto svetainėje www.esparama.lt. 

44. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti paraiškos specialiojoje (B) dalyje nustatytus paraiškos 
priedus. 

45. Kartu su paraiška pareiškėjas gali pateikti papildomus dokumentus, jo nuomone, įrodančius, kad 
projektas yra tinkamas finansuoti, kuriais remdamosi vertinimą atliekančios ir sprendimą dėl finansavimo 
priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą. 

46. Pareiškėjas, nurodytas regiono projektų sąraše, teikia paraišką įgyvendinančiajai institucijai iki 
regionų projektų sąraše nustatyto paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai institucijai termino pabaigos. 

47. Paraiškos CPVA turi būti išsiųstos registruotu laišku, per pašto kurjerį arba pareiškėjo įteiktos 
asmeniškai adresu: 

Centrinė projektų valdymo agentūra 
S. Konarskio g. 13 
LT-03109 Vilnius 
arba kitu adresu, kuris nurodytas CPVA išsiųstame pasiūlyme. 
48. Kitais būdais išsiųsta arba kitais adresais įteikta, arba po regionų projektų sąraše nustatyto 

termino pabaigos įteikta paraiška yra nenagrinėjama. 
49. Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, spausdinta. Kita kalba arba ranka užpildytos paraiškos 

nepriimamos. 
50. Pareiškėjas viename užklijuotame ir užantspauduotame voke (arba kitokiame pakete), ant kurio 

turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas ir priemonė, pagal kurią teikiama paraiška, 
pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, turi pateikti CPVA: 

50.1. vieną paraiškos ir jos priedų originalą; ant pateikiamo paraiškos originalo turi būti nurodyta – 
„ORIGINALAS“; 

50.2. dvi paraiškos ir jos priedų kopijas; ant pateikiamų paraiškų kopijų turi būti nurodyta – „KOPIJA“; 
50.3. elektroninę paraiškos kompiuterinėje laikmenoje (CD arba DVD diske) versiją, ant kurios turi 

būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas. 
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51. NETEKO GALIOS: 
2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 
 
52. Paraiškos originalo, kopijų ir elektroninio varianto turinys turi būti identiškas; nustačius, kad 

kopijų ar elektroninio paraiškos varianto turinys neatitinka originalo, laikoma, kad teisinga yra paraiškos 
popierinio varianto originale pateikta informacija. 

53. Atsiuntusiam ar įteikusiam asmeniškai paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų 
išsiunčiamas paraiškos registravimo patvirtinimas, kuriame nurodomas Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos (toliau – SFMIS) paraiškai suteiktas 
unikalus kodas. 

54. SFMIS paraiškai unikalus kodas suteikiamas vadovaujantis Paraiškų dėl projekto finansavimo 
registravimo numerių ir kodų suteikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 
m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861). 

55. Informacija apie pateiktas ir užregistruotas paraiškas skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės 
paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių 48 punkto nuostatomis. 

 
PARAIŠKŲ VERTINIMAS 

 
56. Paraiškos vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklėse, CPVA patvirtintame Paraiškų vertinimo tvarkos apraše ir Apraše nustatyta tvarka. 
57. Už pateiktų paraiškų administracinės atitikties, projekto tinkamumo finansuoti vertinimą yra 

atsakinga CPVA, kuri prireikus gali pasinaudoti nepriklausomų ekspertų paslaugomis. 
58. Paraiškų vertinimo procesas susideda iš 2 etapų: 
58.1. administracinės atitikties vertinimo; šio vertinimo metu patikrinama, ar užpildyti visi paraiškos 

punktai, ar su paraiška pateikti visi Aprašo 1 priede nurodyti dokumentai ir informacija; administracinės 
atitikties vertinimas atliekamas užpildant paraiškų administracinės atitikties vertinimo lentelę, pateiktą Aprašo 
2 priede; 

KEISTA: 
2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 
 
58.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimo; šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis 

bendriesiems ir specialiesiems atitikties atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų dydis, didžiausia Europos Komisijai tinkamų 
deklaruoti išlaidų suma; projekto tinkamumo finansuoti vertinimas atliekamas užpildant projekto tinkamumo 
finansuoti vertinimo lentelę, pateiktą Aprašo 3 priede, ir vadovaujantis šioje lentelėje pateiktais metodiniais 
nurodymais vertintojams. 

59. Tinkamumo finansuoti vertinimą CPVA turi organizuoti kaip derybas su pareiškėju, t. y. 
įgyvendinančiajai institucijai pateikus pastabas dėl paraiškos atitikties bendriesiems ir (ar) specialiesiems 
atitikties kriterijams, pareiškėjas gali paraišką patikslinti. 

60. Paraiškos administracinės atitikties ir projekto tinkamumo vertinimo metu CPVA gali pasikviesti 
pareiškėją pokalbio, taip pat prireikus įsitikinti, ar paraiškoje pateikta informacija yra pagrįsta, t. y. apsilankyti 
planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. 

61. CPVA užtikrina, kad paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti 
vertinimas truktų ne ilgiau kaip 2 mėnesius nuo projektų sąraše nurodytos paraiškos (-ų) pateikimo 
paskutinės dienos. 

62. Sprendimą dėl paraiškos administracinės atitikties ir tinkamumo finansuoti priima CPVA. 
63. Informacija apie projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą perėjusias paraiškas skelbiama 

Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklių 65 punkto nuostatomis. 

 
SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS IR PROJEKTO FINANSAVIMO IR 

ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS 
 

64. Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas ir projekto finansavimo ir administravimo sutartis 
sudaroma vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir šiame Apraše nustatyta tvarka. 

65. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 
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Galutinį sprendimą dėl projekto finansavimo priima vidaus reikalų ministras, vadovaudamasis CPVA 
pateikta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaita. Sprendimas dėl projekto finansavimo priimamas 
ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo Vidaus 
reikalų ministerijoje dienos. 

66. Vidaus reikalų ministerija sprendimo dėl projekto finansavimo kopiją per 5 darbo dienas nuo 
sprendimo priėmimo dienos išsiunčia CPVA, kuri per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl projekto finansavimo 
kopijos gavimo dienos raštu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą. 

67. Gavusi Vidaus reikalų ministerijos sprendimo dėl projekto finansavimo kopiją, CPVA parengia 
trišalės projekto finansavimo ir administravimo sutarties tarp CPVA, Vidaus reikalų ministerijos ir pareiškėjo 
projektą, suderina jį su Vidaus reikalų ministerija ir išsiunčia raštu pareiškėjui, nurodydama pasiūlymo 
pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį galiojimo terminą. 

68. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma pagal projekto finansavimo ir 
administravimo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. 
įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861). 

69. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projekto finansavimo ir apie pasirašytą projekto 
finansavimo ir administravimo sutartį skelbiama Europos Sąjungos struktūrinės paramos interneto svetainėje 
www.esparama.lt, vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 104 ir 115 punktų 
nuostatomis. 

 
VIII. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS 

 
70. Projektų išlaidos apmokamos bei projektų administravimo ir finansavimo sutarčių įgyvendinimo 

priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse bei projekto finansavimo ir 
administravimo sutartyje nustatyta tvarka. 

71. Projektų išlaidos gali būti apmokamos 2 būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų 
apmokėjimo. Konkretus apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. 

72. 
KEISTA: 

2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
Pagal priemonę įgyvendinamiems projektams gali būti numatytas avansas. Projekto vykdytojui 

išmokamo avanso dydis nustatomas projekto administravimo ir finansavimo sutartyje, neviršijant Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklėse nurodyto dydžio. Avansas gali būti išmokamas dalimis. 

73. Gavęs avansą, projekto vykdytojas pradeda įgyvendinti projektą ir pirmąjį mokėjimo prašymą 
teikia įgyvendinančiajai institucijai ne vėliau kaip po 3 mėnesių nuo avanso gavimo dienos. Jeigu per 3 
mėnesius nuo avanso gavimo dienos projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, 
praėjus nurodytiesiems 3 mėnesiams, per 5 darbo dienas jis privalo grąžinti avansą. 

74. Projekto vykdytojas ir (ar) partneris, įgyvendindamas projektą, vykdydamas viešuosius pirkimus, 
prisiima atsakomybę dėl pirkimų ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 
2006, Nr. 4-102) nuostatų atitikties. 

75. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, turi laikytis projekto finansavimo ir administravimo 
sutarties sąlygose nustatytų įsipareigojimų. 

76. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo imtis visų būtinų veiksmų Europos 
Sąjungos fondų finansavimui viešinti, kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir 
projektų finansavimo ir administravimo sutartyje. 

77. 
KEISTA: 

2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
Pasirašydamas projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojas įsipareigoja nuo 

projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos užtikrinti 
projekto tęstinumą, kad nebūtų pažeistos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. nuostatos, taip pat 
užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto partneriai. Apie paaiškėjusias svarbias priežastis, 
kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti Reglamento Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų pažeidimą, projekto 
vykdytojas įsipareigoja nedelsdamas pranešti CPVA. CPVA, paraiškos vertinimo metu atsižvelgdama į 
galimus rizikos veiksnius dėl projekto tęstinumo užtikrinimo ir reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. 
nuostatų įgyvendinimo, gali nustatyti projekto finansavimo ir administravimo sutarties specialiosiose sąlygose 
papildomus reikalavimus projekto vykdytojui dėl projekto tęstinumo užtikrinimo ir informavimo apie priežastis, 
kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 str. nuostatų pažeidimą. 

78. Turtas, sukurtas ar įsigytas finansuojant projektui skiriamo finansavimo lėšomis, privalo likti 
Lietuvoje. Pasirašydamas projekto finansavimo ir administravimo sutartį, projekto vykdytojas įsipareigoja nuo 
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projekto finansavimo ir administravimo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be CPVA ir 
Vidaus reikalų ministerijos raštiško sutikimo nekeisti turto paskirties, nuosavybės pobūdžio, objekto, kuriam 
skiriamos projekto finansavimo lėšos, vietos, taip pat užtikrinti, kad tokio įsipareigojimo laikytųsi ir projekto 
partneriai. 

79. 
KEISTA: 

1. 2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

2. 2014 06 05 įsakymu Nr. 1V-392 (nuo 2014 06 06) 
(TAR, 2014, Nr. 2014-07139) 

 
Jei pasirašytų pirkimo sutarčių su rangovu, paslaugų teikėju ar prekių tiekėju kaina yra didesnė nei 

projektui skirtas finansavimas, pareiškėjas privalo pats padengti skirtumą arba Papildomo finansavimo pagal 
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamas Lietuvos 2007–2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo 
priemones skyrimo įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus 
reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-91 „Dėl Papildomo finansavimo pagal Lietuvos 
Respublikos vidaus reikalų ministerijos administruojamas Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos 
struktūrinės paramos panaudojimo strategijos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemones skyrimo 
įgyvendinamiems projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka kreiptis papildomo finansavimo. 
Pareiškėjas taip pat gali prašyti papildomo finansavimo pagal Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklių 106.3 papunktį; tokie papildomo finansavimo prašymai gali būti teikiami iki 2015 m. birželio 30 d. 

80. 
KEISTA: 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad per 2 mėnesius nuo projekto pirkimų plano suderinimo su 

viešąja įstaiga Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) dienos būtų paskelbtas (-i) projekto 
veiklai (-oms) įgyvendinti reikalingas (-i) projektavimo paslaugų pirkimas (-ai) (tais atvejais, kai pareiškėjas 
paraiškos vertinimo metu nėra pateikęs patvirtinto (-ų) techninio (-ių) projekto (-ų) ar remonto, griovimo 
aprašo (-ų)) arba statybos darbų ir statinio techninės priežiūros paslaugų pirkimai (jeigu paraiškos vertinimo 
metu pareiškėjas turi patvirtintą techninį (-ius) projektą (-us) ir (ar) remonto, griovimo aprašą (-us). Jei 
pareiškėjas minėtų pirkimų nepaskelbia per 2 mėnesius nuo projekto pirkimų plano suderinimo su CPVA 
dienos, Vidaus reikalų ministerija turi teisę nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį. 

 
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
KEISTA (punktų numeracija): 

2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
81. Pareiškėjai ir projekto vykdytojai turi teisę apskųsti CPVA, Vidaus reikalų ministerijos veiksmus 

arba neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimu ir 
projekto įgyvendinimu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

82. Aprašas keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 
 
SUDERINTA 
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 
2008-12-03 raštu Nr. (24.3-03)-5K-0825098-6K-0814961 

______________ 
 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų  
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra,  
kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei  
pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo  
priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų  
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo  
vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų  
aprašo  
1 priedas 
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(Paraiškos dėl projekto finansavimo specialiosios (B) dalies forma) 

 

 
 

2007–2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „VIETINĖ IR 
URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS 
TURIZMO PLĖTRAI“ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS VP3-1.2-VRM-01-R „PRIELAIDŲ SPARTESNEI 

ŪKINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJAI KAIMO VIETOVĖSE SUDARYMAS“ 
 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO SPECIALIOJI (B) DALIS 
 

(Aprašykite, kaip teikiamo projekto tikslas (-i) ir uždaviniai atitinka toliau lentelėje išvardytų strateginių ir 
programinių dokumentų nuostatas.) 
 

Projekto tikslų ir uždavinių atitiktis Sanglaudos 
skatinimo veiksmų programos prioriteto „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos 
išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ tikslui 
ir uždaviniui: 

 

Projekto tikslų ir uždavinių atitiktis priemonės 
„Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse sudarymas“ tikslui: 

 

 
1.2. Projekto poreikis 
(Aprašykite projekto tikslinių grupių poreikius ir (ar) kokias jų problemas numatoma išspręsti įgyvendinus 
projektą.) 
 

Tikslinės grupės ir jų poreikiai (problemos) Kaip projektas prisideda prie tikslinių grupių 
problemų sprendimo 

  

 
1.3. Projekto atitiktis priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse 
sudarymas“ remiamoms veikloms 
 (Nurodykite, kuriai veiklų grupei priskiriamos veiklos bus vykdomos projekto metu. Trumpai paaiškinkite, 
kodėl. Projekto metu gali būti įgyvendinamos veiklos pagal daugiau nei vieną veiklos grupę, tačiau paraiška 
negali būti teikiama tik techninės dokumentacijos pagal priemonės remiamas veiklas rengimui.) 

Remiamos veiklos Atitikties 
žyma 

Komentaras/paaiškinimas  

Viešųjų pastatų modernizavimas   

Bendruomeninės infrastruktūros gerinimas   

Gyvenamosios aplinkos gerinimas   

 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
1.4. Projekto atitiktis projektų specialiesiems atitikties atrankos kriterijams 
(Trumpai ir konkrečiai aprašykite, kaip projektas atitinka priemonės „Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos 
diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas“ specialiuosius (atitikties) kriterijus.) 
 

Specialieji (atitikties) kriterijai: 
 

Pagrindimas 

Projektas yra vykdomas kaimo 
vietovėje, kurioje gyventojų skaičius 
nėra didesnis kaip 3 tūkst. 

(nurodykite projekto vykdymo vietą, pateikite informaciją, 
pagrindžiančią, kad gyventojų kaimo vietovėje, kurioje 
planuojamas projekto vykdymas, nėra daugiau kaip 3 tūkst.*) 

1. PROJEKTO SVARBA 
1.1. Projekto tikslų, uždavinių atitiktis  
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 Projektas turi atitikti regiono plėtros 
planą. Taip pat projektas turi atitikti 
savivaldybės strateginio plėtros 
plano, jeigu toks yra, įgyvendinimo 
priemones. Jeigu tokio plano nėra, 
turi būti priimtas savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl projekto. 

(nurodyti, kokį konkrečiai to regiono plėtros plano tikslą, uždavinį 
ir priemonę atitinka projektas, kokią konkrečiai priemonę 
savivaldybės strateginiame plėtros plane, prie kurios 
įgyvendinimo prisidės projektas, atitinka projektas arba, jeigu 
savivaldybės strateginio plėtros plano nėra, kokiu savivaldybės 
tarybos sprendimu nutarta projektą teikti) 

* Pateikti nuorodą į informacijos šaltinį; duomenys turi būti ne senesni kaip 2006 m. 
 
1.5. Projekto kompleksiškumas 
(Nurodykite, kurioms iš toliau pateiktų, ne mažiau kaip 3 sričių, kurias derinant sprendžiamos esamos kaimo 
vietovių problemos, būdingos projekto vykdomos veiklos, pateikite komentarus, kokios projekto veiklos ir (ar) 
jų rezultatai tai pagrindžia. Lentelėje išvardytos labiausiai tikėtinos sritys.)  
 

Prioritetinė sritis Atitikties 
žyma 

Komentaras/paaiškinimas  

1. Viešųjų pastatų modernizavimas    

2. Nenaudojamų pastatų pritaikymas   

3. Viešosios poilsio, laisvalaikio infrastruktūros 
atnaujinimas ir plėtra 

  

4. Sporto ir kultūros infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra   

5. Viešųjų erdvių apšvietimas   

6. Gatvių atkarpų įrengimas ar atnaujinimas   

7. Aikščių įrengimas ir atnaujinimas   

8. Stovėjimo aikštelių, privažiuojamųjų kelių įrengimas ir 
atnaujinimas 

  

9. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir atnaujinimas   

10. Aplinkos tvarkymas   

11. Vidaus vandens telkinių integravimas rekreacijai   

12. Gamtos paveldo apsauga ir plėtra   

13. Kultūros infrastruktūros plėtra   

14. Kita pagalba, skirta tobulinti kultūros paslaugas   

15. Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui   

16. Kita socialinė infrastruktūra   

KEISTA: 
2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
 

 
2.1. Pareiškėjo patirtis panašiuose projektuose  
(Pateiktos lentelės forma aprašykite per paskutinius 3 metus vykdytus panašaus pobūdžio pagal vertę ir 
finansavimo šaltinį infrastruktūrinius projektus, kiekvienam projektui užpildydami atskirą lentelę.)  

 

Projekto pavadinimas   

Projekto vykdymo metai ir vieta  

Projekto rezultatai  

Vaidmuo projekte (pareiškėjas 
ar partneris, kokios buvo 
vykdytos projekto valdymo ir 
(ar) administravimo funkcijos) 

 

Projekto biudžetas, Lt  

Finansavimo šaltiniai  

 
2.2. Projekto organizacinė struktūra, įgyvendinimo priežiūra, atskaitomybė  
(Aprašykite projekto organizacinę struktūrą, kas už ką bus atsakingas, kaip numatoma organizuoti viešuosius 
pirkimus, kaip bus vykdoma projekto įgyvendinimo priežiūra ir atskaitomybė, kokiomis priemonėmis 
numatoma užtikrinti projekto veiklų tinkamą vykdymą jų trukmės ir kokybės požiūriu, kvalifikacinių 
reikalavimų aprašymą ir atsakomybės pasiskirstymą, jei projekto administravimui ketinama pirkti atitinkamas 
paslaugas – kodėl priimtas toks sprendimas ir pan. Pateikite projekto organizacinės struktūros schemą.) 
(Rekomenduojama teksto apimtis – ½–1 psl.) 
 

2.PROJEKTO VALDYMO PAJĖGUMAI 

3.PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS 
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3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo detalizavimas 
1. (Pateikite detalesnį aprašymą, kaip kiekvienos projekto veiklos kontekste planuojama organizuoti tai 
veiklai reikalingų paslaugų, prekių, darbų pirkimus, kokiomis prielaidomis remiantis suplanuota veiklai 
įvykdyti reikalingų veiksmų (atitinkamų dokumentų parengimo, pirkimų organizavimo, tiekimų atlikimo) 
trukmė ir pan.) (Rekomenduojama teksto apimtis – ½ –1 psl.) 
2. (Užpildykite toliau esantį veiklų grafiką, atitinkamai pažymėdami veiklų planuojamą trukmę.) 

E
i
l
.
 
N
r
. 

P
r
o
j
e
k
t
o 
v
e
i
k
l
o
s 
ir 
j
ų 
d
e
t
a
li
z
a
v
i
m
a
s 

Projekto veiklų vykdymo laikotarpis 
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3.2. Projekto biudžete nurodytų išlaidų pagrindimas 
(Pateikite trumpą išlaidų, kurios susijusios su viešųjų pirkimų pagrindu sudarytų sutarčių ir (ar) darbo sutarčių 
vykdymu įgyvendinant projekto veiklas, pagrindimą.) 

Projekto 
biudžeto 
eilutės 
Nr. (iš 
paraiškos 
A dalies 
8.1 
lentelės) 

Išlaidų pavadinimas 
 

Veiklos 
Nr. (iš 
paraiškos 
A dalies) 

Suma, Lt Išlaidų pagrįstumo duomenys 
(paaiškinimas /skaičiavimai/detalizavimas, 
nurodant preliminarius fizinius kiekius ir 
sumas) 

     

     

     

     

     

 Iš viso:    

     
 
3.3. Projekto pajamos 
(Nurodykite, kokiai kategorijai pagal reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio reikalavimus priklauso 
projektas.) 
Iš projekto: 
a) negaunama pajamų  
b) gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto  
c) gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto  
(Jei pažymėjote c punktą, prašome pateikti užpildytą paraiškos specialiosios (B) dalies priedą Nr. 8 „Projekto 
pajamų skaičiavimo lentelė“, kuris pildomas pagal paraiškos B dalies pavyzdinio priedo projektams, iš kurių 
gaunamos pajamos, pildymo vadovą (skelbiama internetinėje svetainėje www.esparama.lt.) 
 
3.4. Projekto prielaidos 
(Apibūdinkite projekto įgyvendinimo prielaidas (kokios sąlygos turi būti išpildytos ir (ar) kokie veiksmai turi 
būti atlikti, kad būtų galima projektą pradėti, jį įgyvendinti numatytu/suplanuotu laiku ir užtikrinti numatytų 
rezultatų pasiekimą, pvz., reikalingų leidimų, sutikimų, derinimų gavimas ir pan.) (Rekomenduojama teksto 
apimtis – ½ –1 psl.) 
 
3.5. Projekto rizikos ir jų valdymas 
(Pateikite projekto rizikų vertinimą užpildydami toliau esančią lentelę, detalizuodami rizikos pobūdį/aspektus 
ir nurodydami, kokios numatomos rizikos valdymo/mažinimo priemonės.) 

Rizikos aprašymas Tikimybė* Poveikis*  Rizikos valdymo 
priemonės/veiksmai 

Politinė rizika    

    

Socialinė rizika    
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Ekonominė rizika    

    

Finansinė rizika    

    

Institucinė rizika    

    

Technologinė rizika    

    

*Vertinimo skalė: maža (-s)/vidutinė (-is)/didelė (-is). 
 
3.6. Projekto poveikis  
(Aprašykite projekto poveikį, nurodydami jo: 
a) pobūdį (ekonominis, socialinis, aplinkosauginis); 
b) lygmenį (savivaldybės, regiono, šalies); 
c) prisidėjimas prie stebėsenos rodiklių pasiekimo: 

rezultato stebėsenos rodiklio: kaimo gyvenamosios vietovės, kuriose sutvarkyta viešoji aplinka, 
projektų skaičius – 100;  

produkto stebėsenos rodiklio: kaimo integruotos bendruomeninės ir viešosios infrastruktūros, 
susijusios su verslo sąlygų gerinimu ir užimtumo didinimu, plėtros projektų skaičius – 100. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
3.7. Projekto poveikis aplinkai  
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 
2005, Nr. X-258, Nr. 84-3105), pažymėkite, kuriai kategorijai priskirtinas projektas: 
 

 A – didelės rizikos projektai (poveikio aplinkai vertinimas privalomas, žr. įstatymo 1 priedėlį) 
 B – vidutinės rizikos projektai (atliekama atranka dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo, žr. 2 priedėlį) 
 C – minimalios rizikos projektai (poveikio aplinkai vertinimas netaikomas) 

 
Jeigu projektas yra A kategorijos, prie paraiškos pridėkite atsakingosios institucijos sprendimą, ar 
planuojama ūkinė veikla leistina; jeigu projektas yra B kategorijos, prie paraiškos pridėkite atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo išvadą. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas, 
pridėkite atsakingosios institucijos sprendimą, ar planuojama ūkinė veikla leistina. 
 
3.8. Projekto tęstinumo užtikrinimas  
(Detalizuokite, kaip numatoma užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą veiklos vykdymo, organizaciniu, 
finansiniu, eksploataciniu ir pan. požiūriais. Tais atvejais, kai įgyvendinus siūlomą projektą sukurtas 
rezultatas (pvz., įrengtos patalpos bendruomenės poreikiams) tik sudarys prielaidas (arba bus tik viena iš 
prielaidų) paskesnėms veikloms, kurios ir tenkins tikslinių grupių poreikius, turi būti konkrečiai pagrįsta, kas ir 
iš kokių finansavimo šaltinių suteiks/sukurs kitą šioms veikloms reikalingą infrastruktūrą bei užtikrins projekto 
vykdymo metu sukurtos ir kitos infrastruktūros tinkamą eksploatavimą ir priežiūrą. (Rekomenduojama teksto 
apimtis – ½ –1 psl.) 
3.9. Projekto veiklų finansavimas iš kitų finansinių šaltinių: 
 
 3.9.1. Ar buvo/bus pateikta paraiška dėl paramos šiam projektui ar atskiroms jo veikloms iš bet kokio kito 
Bendrijų šaltinio (įskaitant Europos regioninės plėtros fondą (toliau – ERPF), Europos socialinį fondą (toliau – 
ESF), Sanglaudos fondą, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės programas, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programą, trečiųjų 
valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio ir kt.)? 

 Taip   Ne 
 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, 
prašytas sumas, suteiktas sumas ir kt.). 
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3.9.2. Ar šis projektas papildo kokį nors kitą projektą ar atskiras jo veiklas, kuris buvo, yra ar bus 
finansuojamas iš ERPF, ESF, Sanglaudos fondo, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo 
programų, Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programų, 
kito Bendrijų, trečiųjų valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio? 
 

 Taip   Ne 
 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti tikslius duomenis, nuorodų numerius, datas, prašytas 
sumas, gautas sumas ir kt.). 
 

 

 
3.9.3. Ar buvo/bus pateikta paraiška dėl paramos iš bet kokio kito Bendrijų šaltinio (įskaitant ERPF, 

ESF, Sanglaudos fondą, INTERREG III, Europos teritorinio bendradarbiavimo programas, Europos 
kaimynystės ir partnerystės priemonės, Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programas, Europos investicijų 
banko, Europos investicijų fondo ir kt.) trečiųjų valstybių ar Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinio 
ankstesniajam šio projekto etapui (įskaitant galimybių studijos ir parengiamuosius etapus)? 
 

 Taip   Ne 
 

Jei taip, prašome išsamiai aprašyti (nurodyti susijusią finansinę priemonę, nuorodų numerius, datas, 
prašytas sumas, gautas sumas ir kt.). 
 

 

 
3.10. Pareiškėjo patvirtinimas: 

Jeigu nors vienas iš 3.9 dalyje pateiktų teiginių pažymėtas teigiamai, tai patvirtinu, kad mano 
teikiamo projekto veiklose nėra numatyta tų pačių išlaidų, kurioms buvo gautas ar šiuo metu pateiktas gauti 
finansavimas iš 2004–2006 m. Lietuvos bendrojo programavimo dokumento (toliau – 2004–2006 m. BPD), 
kitų veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonių ar kitų Europos Sąjungos, trečiųjų valstybių ir 
Lietuvos Respublikos finansavimo šaltinių, dėl kurių galėtų atsirasti rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą 
kartą.  

 
PAVARDĖ 
VARDAS 
ORGANIZACIJA 
DATA 
 

3.11. Partnerio patvirtinimas 
Jeigu nors vienas iš 3.9 dalyje pateiktų teiginių pažymėtas teigiamai, tai patvirtinu, kad teikiamo 

projekto veiklose, apimančiose investicijas į partnerio valdomą turtą, nėra numatyta tų pačių išlaidų, kurioms 
buvo gautas ar šiuo metu pateiktas gauti finansavimas iš 2004–2006 m. BPD, kitų veiksmų programų 
prioritetų įgyvendinimo priemonių ar kitų Europos Sąjungos, trečiųjų valstybių ir Lietuvos Respublikos 
finansavimo šaltinių, dėl kurių galėtų atsirasti rizika tas pačias išlaidas apmokėti antrą kartą.  

 
PAVARDĖ 
VARDAS 
ORGANIZACIJA 
DATA 
 

 
 

1. Pareiškėjo darbuotojų, tiesiogiai dalyvausiančių projekto įgyvendinime, gyvenimo aprašymai (CV).  
2. Galimybių studija ir investicinis projektas. 
3. 

KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 

(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 

4.PARAIŠKOS PRIEDAI (DOKUMENTAI): 
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Patvirtinta techninė (projektavimo) užduotis statinio techniniam projektui (remonto, griovimo aprašui) 
parengti ir Statybos įstatymo 20 str. 3 dalyje išvardyti dokumentai arba projektavimo sąlygų sąvadas, jei jis 
buvo išduotas iki 2010 m. spalio 1 d. (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) dar 
neparengtas), arba patvirtintas statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) ir statybą leidžiantys 
dokumentai (jeigu statinio techninis projektas (remonto, griovimo aprašas) yra parengtas). Su paraiškos 
originalu pateikiama visos sudėties statinio techninio projekto (remonto, griovimo aprašo) kopija (visos dalys, 
išspausdintas variantas). Prie paraiškos kopijos pridedama statinio techninio projekto bendrosios dalies ir 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalių ar remonto, griovimo aprašo kopijos arba jų elektroninės 
versijos pdf formatu arba kurias galima būtų peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga. 

4. Naujai statomo, rekonstruojamo ir (ar) kapitališkai remontuojamo objekto žemės sklypo nuomos 
(ar) nuosavybės dokumento (-ų) kopija, objekto (pvz., pastato/patalpų) nuomos ar nuosavybės dokumento (-
ų) kopija arba dokumentai, sudarantys sąlygas (suteikiantys teisę) statyti, rekonstruoti ir (ar) kapitališkai 
remontuoti objektus, ir (ar) kiti projekto prielaidų realizaciją patvirtinantys dokumentai (jei taikytina).  

5. Atsakingosios institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, arba atrankos dėl 
poveikio aplinkai vertinimo išvada. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio aplinkai vertinimas privalomas – 
atsakingosios institucijos sprendimas (jei taikytina). 

6. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl projekto teikimo (jei nėra patvirtinto savivaldybės strateginio 
plėtros plano). 

7. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl nuosavo finansavimo skyrimo projektui, įskaitant ir 
netinkamų projekto išlaidų apmokėjimą (jei tokių yra). 

8. Projekto pajamų skaičiavimo lentelė kartu su skaičiavimuose priimtų prielaidų išdėstymu (jei 
taikytina). 

9. Regiono plėtros tarybos sekretoriato išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad projekte numatytos 
investicijos nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos Susisiekimo ministerijos priemonės pagal Ekonomikos 
augimo veiksmų programą „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 m. programos ir šios programos priemonės „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ priemonių 
lėšomis, siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos. 

10. Sutarčių (jungtinės veiklos, partnerystės ir pan.), kitų dokumentų, kuriais nustatomas projekto 
įnašų, rezultatų, teisių ir atsakomybės paskirstymas tarp partnerių ir pareiškėjo, nuorašai (jei taikoma). 

11. Biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendrijos/bendruomenės, religinio centro 
registracijos dokumentų kopijos (jei projekte dalyvauja partneriai). 

12. Dokumentas, patvirtinantis valstybės ar savivaldybės įnašų dalį bendrajame VšĮ dalininkų 
kapitale (taikytina, jei projekto partneris – VšĮ). 

13. Kiti dokumentai, pagrindžiantys paraiškoje pateiktą informaciją (pareiškėjo nuožiūra). 
 
 ____________________________  _______________  ___________________ 
 (pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)  (parašas)  (vardas, pavardė) 
  A. V. 

______________ 
 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų  
programos 1 prioriteto „Vietinės ir urbanistinės  
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei  
pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo  
priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų  
spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo  
vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo sąlygų  
aprašo  
2 priedas  
 
KEISTA: 
2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO LENTELĖ 

 
Europos Sąjungos struktūrinės paramos 
kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros 
sistemos (SFMIS) paraiškos unikalus kodas: 
 
Projekto pavadinimas: 
 
Paraiškos pristatymo data: 

Pareiškėjo pavadinimas: 
Partnerio (-ių) pavadinimas (jei taikoma): 
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Paraiškos Nr.: 
Projekto pavadinimas: 
Paraišką priėmė: (vardas, pavardė, pareigos) 

Eil. 
Nr. 

Administracinės atitikties vertinimo 
reikalavimai 

Taip  Ne Netaikoma Pastabos 

1. PARAIŠKA IR KARTU PRIDEDAMI 
DOKUMENTAI, GAUTI IKI GALUTINIO 

PATEIKIMO TERMINO 
 

    

2. Paraiška pateikta užantspauduotame ir 
užklijuotame voke. Ant voko nurodytas 
pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas 
ir priemonė, pagal kurią teikiama paraiška, 
pareiškėjo kontaktinio asmens vardas ir 
pavardė, telefono ir fakso numeriai 

    

3. Visa paraiška (A ir B dalys) užpildyta, 
atitinka paraiškos formą, pasirašyta 
pareiškėjo, su reikiamais antspaudais, 
tvarkingai įrišta arba susegta 

    

4. Pateiktas reikiamas paraiškos ir jos priedų 
originalų ir kopijų skaičius 

    

5. Pateikta tinkama elektroninė paraiškos 
versija 

    

6. Paraiška užpildyta lietuvių kalba     

7. Paraiška išspausdinta     

8. NETEKO GALIOS: 
2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 

 
9. Pateikti visi reikalingi paraiškos priedai     

9.1. pareiškėjo darbuotojų, tiesiogiai 
dalyvausiančių projekto įgyvendinime, 
gyvenimo aprašymai (CV) 

    

9.2. galimybių studija ir investicinis projektas     

9.3. Patvirtinta techninė (projektavimo) užduotis 
statinio techniniam projektui (remonto, 
griovimo aprašui) parengti ir Statybos 
įstatymo 20 str. 3 dalyje išvardyti 
dokumentai arba projektavimo sąlygų 
sąvadas, jei jis buvo išduotas iki 2010 m. 
spalio 1 d. (jeigu statinio techninis projektas 
(remonto, griovimo aprašas) dar 
neparengtas), arba patvirtintas statinio 
techninis projektas (remonto, griovimo 
aprašas) ir statybą leidžiantys dokumentai 
(jeigu statinio techninis projektas (remonto, 
griovimo aprašas) yra parengtas). Su 
paraiškos originalu pateikiama visos 
sudėties statinio techninio projekto 
(remonto, griovimo aprašo) kopija (visos 
dalys, išspausdintas variantas), prie 
paraiškos kopijos pridedama statinio 
techninio projekto bendrosios dalies ir 
statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo 
dalių ar remonto, griovimo aprašo kopijos 
arba jų elektroninės versijos pdf formatu 
arba kurias galima būtų peržiūrėti 
naudojantis Microsoft Office programine 
įranga. 

    

9.4. naujai statomo, rekonstruojamo ir (ar) 
kapitališkai remontuojamo objekto žemės 
sklypo nuomos ar nuosavybės dokumento (-
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ų) kopija, objekto (pvz., pastato/patalpų) 
nuomos ar nuosavybės dokumento (-ų) 
kopija arba dokumentai, sudarantys sąlygas 
(suteikiantys teisę) statyti, rekonstruoti ir (ar) 
kapitališkai remontuoti objektus, ir (ar) kiti 
projekto prielaidų realizaciją patvirtinantys 
dokumentai (jei taikytina) 

9.5. atsakingosios institucijos sprendimas, ar 
planuojama ūkinė veikla leistina, arba 
atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo 
išvada. Jei išvadoje nustatyta, kad poveikio 
aplinkai vertinimas privalomas – 
atsakingosios institucijos sprendimas (jei 
taikytina) 

    

9.6. savivaldybės tarybos sprendimas dėl 
projekto teikimo (jei nėra patvirtinto 
savivaldybės strateginio plėtros plano) 

    

9.7. savivaldybės tarybos sprendimas dėl 
nuosavo finansavimo skyrimo projektui, 
įskaitant ir netinkamų projekto išlaidų 
apmokėjimą (jei tokių yra)  

    

9.8. projekto pajamų skaičiavimo lentelė kartu su 
skaičiavimuose priimtų prielaidų išdėstymu 
(jei taikytina) 

    

9.9. regiono plėtros tarybos sekretoriato išduotas 
dokumentas, patvirtinantis, kad projekte 
numatytos investicijos nebuvo, nėra ir nebus 
finansuojamas Susisiekimo ministerijos 
priemonės pagal Ekonomikos augimo 
veiksmų programą „Savivaldos transporto 
infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ir 
Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų 
programos ir šios programos priemonės 
„Kaimo atnaujinimas ir plėtra“ lėšomis, 
siekiant išvengti dvigubo finansavimo rizikos 

    

9.10. sutarčių (jungtinės veiklos, partnerystės ir 
pan.), kitų dokumentų, kuriais nustatomas 
projekto įnašų, rezultatų, teisių ir 
atsakomybės paskirstymas tarp partnerių ir 
pareiškėjo, nuorašai (jei taikoma) 

    

9.11. biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, 
religinės bendrijos/bendruomenės, religinio 
centro registracijos dokumentų kopijos (jei 
projekte dalyvauja partneriai) 

    

9.12. dokumentas, patvirtinantis valstybės ar 
savivaldybės įnašų dalį bendrajame VšĮ 
dalininkų kapitale (taikytina jei projekto 
partneris – VšĮ) 

    

9.13. kiti dokumentai, pagrindžiantys paraiškoje 
pateiktą informaciją (pareiškėjo nuožiūra) 

    

 

VERTINTOJO PASTABOS. 
(Kokios informacijos ar dokumentų trūksta)  

Sprendimas dėl administracinės atitikties (Taip/Ne)   

______________ 
 

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė 
plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo  
priemonės VP3-1.2-VRM-01-R „Prielaidų 
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spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo 
vietovėse sudarymas“ projektų finansavimo 
sąlygų aprašo  
3 priedas  
 
KEISTA: 
1. 2009 05 27 įsakymu Nr. 1V-229 (nuo 2009 06 
12) 
(Žin., 2009, Nr. 69-2803) 
2. 2011 11 29 įsakymu Nr. 1V-865 (nuo 2011 12 
04) 
(Žin., 2011, Nr. 148-6968) 

 
PROJEKTO TINKAMUMO FINANSUOTI VERTINIMO LENTELĖ 

(metodiniai nurodymai vertintojams) 
 

Kriterijus Kriterijaus 
vertinimo 
aspektai 

Vertinimo klausimai 
ir (arba) teiginiai 

Vertinimas Paaiškinimai 

Tai
p 

Ne Po 
patik
slini
mo 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Bendrai 
finansuojama
s iš Europos 
Sąjungos 
(toliau – ES) 
fondų lėšų 
projektas 
(toliau – 
projektas) 
atitinka bent 
vieną 
veiksmų 
programos ir 
jos prioriteto 
tikslą, 
uždavinį, taip 
pat apima 
pagal tam 
tikrą prioritetą 
numatomas 
remti veiklas. 

1.1. Pagrįstas 
projekto tikslų 
ir uždavinių 
ryšys su 
Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programos 
„Vietinė ir 
urbanistinė 
plėtra, kultūros 
paveldo ir 
gamtos 
išsaugojimas 
bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ 
prioriteto tikslu 
ir bent vienu 
uždaviniu.  

1.1.1. Projekto tikslai 
ir uždaviniai aiškiai 
siejasi su Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos „Vietinė ir 
urbanistinė plėtra, 
kultūros paveldo ir 
gamtos išsaugojimas 
bei pritaikymas 
turizmo plėtrai“ 
prioriteto (toliau – 1 
prioritetas) tikslu 
„Paskatinti efektyvų 
vietos potencialo 
panaudojimą ūkio 
plėtrai“ ir uždaviniu 
„Sudaryti sąlygas 
sparčiau diversifikuoti 
ūkinę veiklą kaimo 
vietovėse“ (toliau – 2 
uždavinys). 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto tikslai ir 
uždaviniai atitinka 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 
prioriteto tikslą ir 2 
uždavinį, ryšys yra 
akivaizdus ir 
priežastinis. 
(Šaltinis: paraiškos dėl 
projekto finansavimo 
specialiosios B dalies 
(toliau – B dalis) 1.1 
punktas). 
 

1.1.2. Įgyvendinto 
projekto poveikis 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 
prioriteto tikslui ir šio 
prioriteto 2 uždaviniui 
bus teigiamas. 

   Galima teigti, kad 
įgyvendinus projektą, 
pasiekimų ir rezultatų 
poveikis Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
tikslui ir 2 uždaviniui, 
atsižvelgiant į 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 
prioriteto įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ specifiką, 
bus teigiamas. Taip pat 
įrodytas projekto 
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aktualumas ir poveikis 
tikslinių grupių 
problemų sprendimui. 
(Šaltinis: B dalies 1 
punktas). 

1.2. Pagrįstas 
projekto tikslų 
ir uždavinių 
ryšys su 
Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programos 1 
prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės 
„Prielaidų 
spartesnei 
ūkinės veiklos 
diversifikacijai 
kaimo 
vietovėse 
sudarymas“ 
aprašymu ir 
bent viena iš 
Projektų 
finansavimo 
sąlygų apraše 
numatyta 
veikla. 

1.2.1. Projekto veiklos 
yra suderintos su 
Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos 1 
prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ 
aprašyme pateiktu 
bent vienos veiklos 
aprašymu. 

   Būtina įsitikinti, kad 
numatytos vykdyti 
projekte veiklos atitinka 
bent vieną veiklą, 
nurodytą Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ aprašyme. 
(Šaltinis: B dalies 1.3 
punktas). 

1.2.2. Projekto tikslai, 
uždaviniai ir veiklos 
atitinka bent vieną iš 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše 
nurodytų veiklų. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekte numatyti 
tikslai, uždaviniai ir 
planuojamos vykdyti 
veiklos atitinka bent 
vieną Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše (toliau – 
Aprašas) nurodytų 
veiklų. 
(Šaltinis: B dalies 1.1 ir 
1.3 punktai). 

1.2.3. Projektas 
atitinka Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ 
aprašyme ir Apraše 
nustatytus 
reikalavimus, 
susijusius su 
paramos pagal 
Susisiekimo 
ministerijos priemonę 
„Savivaldos 
transporto 
infrastruktūros 
modernizavimas ir 
plėtra“ pagal 
Ekonomikos augimo 
veiksmų programą ir 
Lietuvos kaimo 
plėtros 2007–2013 
metų programą ir šios 
programos priemonę 
„Kaimo atnaujinimas 
ir plėtra“ atskyrimu 
(„demarkacinius 

   Būtina įsitikinti, kad 
tenkinami reikalavimai, 
susiję su paramos 
pagal kitas veiksmų 
programų prioritetų 
įgyvendinimo 
priemones ir ES 
finansuojamas 
programas, atskyrimu 
(„demarkaciniai 
reikalavimai“) nustatyti 
Aprašo 19 punkte. 
(Šaltinis: B dalies 3.9 
punktas ir B dalies 9 
priedas). 
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reikalavimus“). 

1.2.4. projektas 
atitinka kitus, su 
reikalavimais projekto 
veikloms susijusius, 
specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše nustatytus 
reikalavimus: 
1.2.4.1. projektas 
atitinka apraše 
nustatytą 
kompleksiškumo 
reikalavimą; 

   Būtina įsitikinti, kad 
projektas atitinka 
kompleksiškumo 
reikalavimą, kaip jis 
apibrėžtas aprašo 3 
punkte. 
(Šaltinis: B dalies 1.5 
punktas). 

1.2.4.2. projektas 
vykdomas kaimo 
vietovėje, kurioje 
gyventojų skaičius 
nėra didesnis kaip 3 
tūkst. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projektas vykdomas 
kaimo vietovėje, kurioje 
gyventojų skaičius nėra 
didesnis kaip 3 tūkst., t. 
y. nurodoma projekto 
vykdymo vieta, 
informacija, 
pagrindžianti, kad 
gyventojų kaimo 
vietovėje, kurioje 
planuojamas projekto 
vykdymas, nėra 
daugiau kaip 3 tūkst. 
(Šaltinis: B dalies 1.4 
punktas). 

2. Projektas 
atitinka 
nacionalinius 
strateginius 
dokumentus. 

 2.1. Projektas 
prisideda prie 
nacionalinių 
ir (arba) 
regioninių 
strateginio 
planavimo 
dokumentų 
įgyvendinimo. 
 

2.1.1. Teisės aktuose 
arba valdymo srities 
plėtros strategijoje, 
arba strategijos 
įgyvendinimo 
priemonių plane 
nustatytas projekto 
vykdytojas ir veiklos 
sritys: 
2.1.1.1. Projektas turi 
atitikti regiono plėtros 
planą. Taip pat 
projektas turi atitikti 
savivaldybės 
strateginio plėtros 
plano, jeigu toks yra, 
įgyvendinimo 
priemones. Jeigu 
tokio plano nėra, turi 
būti priimtas 
savivaldybės tarybos 
sprendimas dėl 
projekto. 

   Būtina įsitikinti, kad: 
– projektas atitinka 
regiono plėtros planą, 
t. y. nurodoma, kokį 
konkrečiai to plano 
tikslą, uždavinį ir 
priemonę atitinka 
projektas;  
– projektas atitinka 
savivaldybės 
strateginio plėtros 
plano priemonę, t. y. 
nurodyta, kokią 
konkrečiai priemonę 
savivaldybės 
strateginiame plėtros 
plane, prie kurios 
įgyvendinimo prisidės 
projektas, atitinka 
projektas arbam, jeigu 
savivaldybės 
strateginio plėtros 
plano nėra, kokiu 
savivaldybės tarybos 
sprendimu nutarta 
projektą teikti regiono 
plėtros tarybai. 
(Šaltinis: B dalies 1.4 
punktas). 

2.1.2. Pagrįsta, kad 
projekto 

   Netaikoma. 
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įgyvendinimas 
prisidėtų prie 
atitinkamų teisės 
aktų, strategijų 
nuostatų 
įgyvendinimo. 

3. Projektas 
siekia aiškių 
ir realių 
kiekybinių 
uždavinių, 
atitinkančių 
veiksmų 
programoje 
nustatytus 
tikslus.  

3.1. Projektas 
prisideda prie 
Sanglaudos 
skatinimo 
veiksmų 
programos 1 
prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės 
„Prielaidų 
spartesnei 
ūkinės veiklos 
diversifikacijai 
kaimo 
vietovėse 
sudarymas“ 
rodiklių 
įgyvendinimo. 

3.1.1. Projektas 
prisideda prie bent 
vieno Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ 
aprašyme numatyto 
produkto ir (arba) 
rezultato rodiklio 
pasiekimo: 
 
 

   Būtina įsitikinti, kad 
projektas prisideda prie 
bent vieno Sanglaudos 
skatinimo veiksmų 
programos 1 prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės „Prielaidų 
spartesnei ūkinės 
veiklos diversifikacijai 
kaimo vietovėse 
sudarymas“ aprašyme 
numatyto produkto ir 
(arba) rezultato rodiklio 
pasiekimo ir 
įgyvendinus numatytas 
projekto veiklas šie 
rodikliai bus pasiekti. 

  produkto: įgyvendinta 
100 kaimo 
integruotos 
bendruomeninės ir 
viešosios 
infrastruktūros, 
susijusios su verslo 
sąlygų gerinimu ir 
užimtumo didinimu, 
plėtros projektų; 
rezultato: 100 kaimo 
gyvenamųjų vietovių 
sutvarkyta viešoji 
aplinka  

   (Šaltinis: A dalies 12 
punktas ir B dalies 3.6 
punktas). 
 

3.2. Nuosekli 
vidinė projekto 
logika ir 
kokybiški 
projekto 
uždaviniai.  

3.2.1. Išlaikyta 
nuosekli vidinė 
projekto logika. 
 

   Būtina įsitikinti, kad 
išlaikyta nuosekli vidinė 
projekto logika, t. y. 
projekto rezultatai turi 
būti projekto veiklų 
padarinys, projekto 
veiklos – sudaryti 
prielaidas pasiekti 
projekto uždavinius, o 
pastarieji – įgyvendinti 
nustatytus tikslus. 
(Šaltinis: A dalies 6 
punktas). 

3.2.2. Projekto 
uždaviniai specifiniai, 
išmatuojami, 
pasiekiami, susieti ir 
iškelti laiku. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto uždaviniai 
atitinka šiuos 
kokybinius 
reikalavimus: yra 
specifiniai, t. y. parodo 
projekto esmę ir 
charakteristikas; 
išmatuojami, t. y. 
kiekybiškai išreikšti ir 
matuojami; pasiekiami, 
t. y. realūs; susieti, t. y. 
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adekvatūs vykdomoms 
projekto veikloms; 
iškelti laiku, t. y. 
konkreti pradžios ir 
pabaigos data. 
(Šaltinis: A dalies 6 ir 7 
punktai ir B dalies 3.1 
punktas). 

4. Projektas 
atitinka 
darnaus 
vystymosi 
principą. 
 

4.1. Projekte 
nenumatyti 
veiksmai, kurie 
turėtų 
neigiamą 
poveikį 
darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimui. 
 

4.1.1. Projekto veiklos 
neturi neigiamo 
poveikio 
aplinkosaugai 
(aplinkos kokybė ir 
gamtos ištekliai, 
klimato kaita, aplinkos 
apsauga). 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto įgyvendinimas 
neturi neigiamos įtakos 
darnaus vystymosi 
principo įgyvendinimui. 
(Šaltinis: A dalies 15 
punktas (jei taikoma). 
 

4.1.2. Projekto veiklos 
neturi neigiamo 
poveikio socialinei 
sričiai (užimtumas, 
skurdas ir socialinė 
atskirtis, sveikata, 
švietimas ir mokslas, 
kultūros savitumas). 

   

4.1.3. Projekto veiklos 
neturi neigiamo 
poveikio ekonomikos 
augimui (darnus 
pagrindinių ūkio šakų 
ir regionų vystymas).  

   

4.1.4. Projekto veiklos 
neturi neigiamo 
poveikio regionų 
vystymui 
(aplinkosauginių, 
socialinių ir 
ekonominių skirtumų 
mažinimas). 

   

4.1.5. Projekto veiklos 
neturi neigiamo 
poveikio informacinės 
ir žinių visuomenės 
srityje.  

   Netaikoma. 

4.2. Projekte 
atskleistos 
pastangos 
skatinti 
darnaus 
vystymosi 
principo 
įgyvendinimą. 

4.2.1. Pasiūlyti 
konkretūs veiksmai, 
kurie  
užtikrina, kad 
projektas skatina 
darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimą. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekte numatyta 
konkreti priemonė, kuri 
užtikrina, kad projektas 
prisideda prie darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimo 
aplinkosaugos ar 
ekonomikos, ar 
socialinėje srityje. Jei 
konkrečios priemonės 
negalima pasiūlyti dėl 
objektyvių priežasčių 
tai turi būti pagrįsta 
paraiškoje. Šio 
reikalavimo atitiktis 
tikrinama remiantis 
informacija, pateikta A 
dalies 13 punkte. 
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4.2.2. Projektas 
atitinka kitus, su 
darnaus vystymosi 
principo įgyvendinimo 
reikalavimais 
susijusius, 
specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir 
Apraše nustatytus 
reikalavimus. 

   Netaikoma. Papildomų 
reikalavimų Apraše 
nenustatyta. 

5. Projektas 
atitinka lyčių 
lygybės ir 
nediskriminav
imo 
principus. 
 

5.1. Projekte 
nenumatoma 
apribojimų, 
kurie turėtų 
neigiamą 
poveikį lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavi
mo principų 
įgyvendinimui. 

5.1.1. Projekte 
nenumatoma 
apribojimų, kurie 
turėtų neigiamą 
poveikį lyčių lygybės 
ir nediskriminavimo 
principų 
įgyvendinimui.  

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto įgyvendinimas 
neturi neigiamos įtakos 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo 
principų įgyvendinimui. 
(Šaltinis: A dalies 15 
punktas). 

5.2. Projekte 
nurodytos 
pastangos 
skatinti 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavi
mo 
principų 
įgyvendinimą. 

5.2.1. Pasiūlyti 
konkretūs veiksmai, 
kurie  
užtikrina, kad 
projektas prisideda 
prie lyčių 
lygybės principo 
įgyvendinimo. 

   Netaikoma. 
 

5.2.2. Pasiūlyti 
konkretūs veiksmai, 
kurie  
užtikrina, kad 
projektas skatina 
nediskriminavimo dėl 
lyties, rasės arba 
etninės kilmės, 
religijos arba tikėjimo, 
amžiaus, negalios, 
seksualinės 
orientacijos 
principo 
įgyvendinimą. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekte numatyti 
konkretūs veiksmai, 
kurie 
užtikrina, kad projektas 
skatina 
nediskriminavimo dėl 
lyties, rasės arba 
etninės kilmės, religijos 
arba tikėjimo, 
amžiaus, negalios, 
seksualinės 
orientacijos 
principo įgyvendinimą 
(pvz., pastatytas 
tualetas, pritaikytas 
neįgaliesiems, 
rekonstruojant gatvę, 
padaryti nuvažiavimai 
neįgaliesiems ir pan.). 
Jei konkrečių 
priemonių negalima 
pasiūlyti dėl objektyvių 
priežasčių, tai turi būti 
pagrįsta. 
(Šaltinis: A dalies 13 
punktas). 

5.2.3. Projektas 
atitinka kitus, su 
reikalavimais 
lyčių lygybės ir 
nediskriminavimo 
principų 
įgyvendinimu 

   Netaikoma. Papildomų 
reikalavimų Apraše 
nenustatyta. 
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susijusius, 
specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. 

6. Projekto 
įgyvendinima
s yra 
suderinamas 
su kitų 
aktualių 
Europos 
Bendrijų 
politikos 
sričių 
nuostatomis. 
 

6.1. Projektas 
suderinamas 
su 
horizontaliųjų 
Europos 
Bendrijų 
bendrųjų 
politikos sričių 
nuostatomis. 
 

6.1.1. Projektas 
suderinamas su 
Europos Bendrijų 
viešųjų pirkimų 
politikos nuostatomis.  

   Būtina įvertinti, ar 
pareiškėjas yra 
perkančioji organizacija 
pagal Lietuvos 
Respublikos viešųjų 
pirkimų įstatymą (Žin., 
1996, Nr. 84-2000; 
2006, Nr. 4-102) arba 
gavęs projekto 
finansavimo lėšų ja 
taps; jei taip, tokiu 
atveju, ar tikėtina, kad 
projekto veiklų plane 
numatyta veiklų trukmė 
nustatyta įvertinant 
pirkimų terimus. 
(Šaltinis: A dalies 1 
punktas ir B dalies 3.1 
punktas). 

6.1.2. Projektas 
suderinamas su 
Europos Bendrijų 
aplinkosaugos 
politikos nuostatomis. 

   Būtina įvertinti, ar: 
atsižvelgiant į projekto 
veiklas ir vadovaujantis 
Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio 
aplinkai vertinimo 
įstatymu (Žin., 1996, 
Nr. 82-1965; 2005, Nr. 
84-3105), būtinas 
poveikio aplinkai 
vertinimas; jei būtinas 
– ar poveikio aplinkai 
vertinimas yra atliktas. 
(Šaltinis: B dalies 3.7 
punktas (jeigu 
taikoma). 

6.1.3. Projektas 
suderinamas su 
Europos Bendrijų 
konkurencijos 
politikos nuostatomis.  

   Vertinant projektus, 
reikia įsitikinti, ar 
projektai finansuojami 
nepažeidžiant 
konkurencijos politikos 
nuostatų. Taip pat, 
vertinant projektus, 
reikia įsitikinti, ar 
projekto finansavimas 
nereiškia neteisėtos 
valstybės pagalbos 
suteikimo.  
(Šaltinis: paraiškos 
priedai). 

6.2. Projektas 
suderinamas 
su tam tikrų 
sektorių ES 
bendrųjų 
politikos sričių 
nuostatomis. 

6.2.1. Projektas 
suderinamas su 
konkretaus 
sektoriaus ES 
politikos sričių 
nuostatomis. 

   Netaikoma. 
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7. Pareiškėjas 
organizaciniu 
požiūriu yra 
pajėgus 
tinkamai ir 
laiku 
įgyvendinti 
teikiamą 
projektą. 
 

7.1. 
Pareiškėjas 
(partneriai) 
atitinka 
formaliuosius 
reikalavimus. 
 

7.1.1. Pareiškėjas 
(partneriai) atitinka 
tinkamų pareiškėjų 
sąrašą, nustatytą 
Apraše.  

   Būtina įsitikini, kad 
pareiškėjas (partneriai) 
atitinka Aprašo 10, 12 
punktuose nustatytus 
reikalavimus.  
(Šaltinis: A dalies 1 ir 3 
punktai). 

7.1.2. Pareiškėjas turi 
(ar turi galimybių įgyti) 
teisinį  
pagrindą užsiimti ta 
veikla (atlikti 
funkcijas), kuriai 
sukurti ir (arba) 
vykdyti, ir (arba) 
plėtoti skirtas 
projektas.  

   Būtina įsitikini, kad 
pareiškėjas turi (ar turi 
galimybių įgyti) teisę 
užsiimti ta veikla (atlikti 
funkcijas), kuriai sukurti 
ir (arba) vykdyti, ir 
(arba) plėtoti skirtas 
projektas (Šaltinis: A 
dalies 1 ir 3 punktai, B 
dalies priedai). 

7.1.3. Pareiškėjui gali 
būti skirtos ES fondų ir 
Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžeto 
lėšos, jei: 
7.1.3.1. jam nėra 
iškelta byla dėl 
bankroto arba jis nėra 
likviduojamas;  
7.1.3.2. yra įvykdęs su 
mokesčių 
 ir socialinio draudimo 
įmokų mokėjimu 
susijusius 
įsipareigojimus pagal 
Lietuvos Respublikos 
teisės aktus (ši 
nuostata gali būti 
netaikoma įstaigoms, 
kurių veikla 
finansuojama iš 
valstybės arba 
savivaldybių biudžeto, 
ir juridiniams 
asmenims, kuriems 
Lietuvos Respublikos 
teisės aktų nustatyta 
tvarka yra atidėti 
mokesčių arba 
socialinio draudimo 
įmokų mokėjimo 
terminai); 
7.1.3.3. paraiškoje dėl 
projekto finansavimo 
arba jos prieduose jis 
nepateikė klaidinančios 
informacijos;  
7.1.3.4. nėra 
įsiteisėjusio teismo 
sprendimo dėl 
pareiškėjo kitos 
paramos skyrimo iš ES 
arba Lietuvos 
Respublikos biudžeto 
lėšų sutarties 
pažeidimo;  

   Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas (partneriai) 
atitinka 7.1.3 punkte 
nustatytus 
reikalavimus. Jei 
pareiškėjas (partneriai) 
yra biudžetinės 
įstaigos, jos atitinka šio 
kriterijaus 7.1.3.1, 
7.1.3.2 punktuose 
išdėstytus 
reikalavimus, įrodantys 
dokumentai gali būti 
neteikiami ir 
netikrinami. 
Partneriams 
netaikomas 7.1.3.2 
punkto reikalavimas. 
(Šaltinis: A dalis ir B 
dalies priedai). 
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7.1.3.5. jis nebandė 
gauti konfidencialios 
informacijos arba 
daryti įtakos vertinimą 
atliekančiai institucijai 
dabartinio arba 
ankstesnio paraiškų 
dėl projekto 
finansavimo vertinimo 
arba atrankos 
proceso metu. 

   Duomenys tikrinami 
pagal paraiškoje 
pateiktą informaciją ir 
pareiškėjo veiksmus 
projekto vertinimo 
metu. 
 

7.2. 
Pareiškėjas 
yra pajėgus 
įgyvendinti 
projektą.  
 

7.2.1. Pareiškėjas turi 
pakankamai patirties 
įgyvendinti projekte 
numatytas veiklas. 
 

   Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas turi 
pakankamai patirties 
vykdyti veiklas, kurioms 
tobulinti, vystyti ir pan. 
yra skirtas projektas. 
(Šaltinis: B dalies 2.1 
punktas). 

7.2.2. Pareiškėjas turi 
(turi užtikrinti) 
pakankamus 
administravimo 
gebėjimus vykdyti 
projektą (pakankama 
komanda). 
 

   Pareiškėjas užtikrina 
būtinus administruoti 
projektą gebėjimus – 
suformuoja komandą, 
užtikrina reikiamos 
kompetencijos 
darbuotojų įtraukimą, 
numato paslaugų 
įsigijimą ir pan. 
(Šaltinis: A dalies 5 
punktas ir B dalies 2.2 
punktas bei priedai). 

7.2.3. Pareiškėjas gali 
įgyvendinti projekto 
tikslus, veiklas ir 
uždavinius per 
projekto įgyvendinimo 
laikotarpį. Projekto 
įgyvendinimo trukmė, 
vieta, parengtumas 
atitinka Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. 
 

   Įsitikinti, kad projekto 
įgyvendinimo 
organizavimas (planas) 
atitinka projekto veiklų 
apimtis, yra realus ir 
racionaliai suplanuotas 
(pvz., įvertinant turimus 
išteklių, iš ES fondų 
finansuojamų projektų 
specifiką, sezoniškumą 
ir pan.).  
Būtina įsitikinti, kad 
projekto trukmė ir 
įgyvendinimo vieta 
atitinka Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. 
(Šaltinis: A dalies 7 
punktas ir B dalies 3.1, 
3.2 ir 3.4 punktai). 

7.2.4. Partnerystė 
projekte yra pagrįsta 
ir turi 
pridėtinę vertę (jei 
taikoma). 

   Siekiama įsitikinti, ar 
partneriai įtraukti 
pagrįstai, t. y. ar 
partnerystė sukuria 
papildomą pridėtinę 
vertę pagal projektą 
(pvz., naudosis 
rezultatais ir pan.) 
(Šaltinis: A dalis ir B 
dalies priedai) 

7.2.5. Projektas 
atitinka kitus, su 

   Būtina įsitikinti, kad 
projektas įvardytas 
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reikalavimais 
pareiškėjams 
susijusius,  
specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir Apraše 
nustatytus 
reikalavimus: 
7.2.5.1. Projektas turi 
būti įvardytas regiono 
plėtros tarybos 
patvirtintame regiono 
projektų sąraše. 
 

regiono plėtros tarybos 
patvirtintame regiono 
projektų sąraše.  
(Šaltinis: regiono 
plėtros tarybos 
sudarytas ir patvirtintas 
regiono projektų 
sąrašas, pateiktas 
įgyvendinančiajai 
institucijai). 

8. Projektas 
turi aiškų 
finansavimo 
paketą, t. y. 
apibrėžtus, 
aiškius ir  
užtikrintus 
projekto 
išlaidų 
finansavimo 
šaltinius. 

8.1. Užtikrintas 
projekto 
finansavimas. 
  

8.1.1. Pareiškėjo 
įnašas atitinka 
nustatytus 
reikalavimus. 

   Būtina įsitikinti, kad 
tenkinami Aprašo 33 
punkte nustatyti 
reikalavimai pareiškėjo 
įnašui, taip pat 
įvertinant projekto 
grynųjų pajamų 
finansavimo poreikį; 
numatyti projekto 
išlaidų finansavimo 
šaltiniai, atsižvelgiant į 
projekto tinkamų 
finansuoti išlaidų dalį ir 
išlaidų  

      apmokėjimo būdą, yra 
aiškiai apibrėžti, 
patikimi, tinkamai 
išdėstyti per tam tikrą 
laikotarpį. 
(Šaltinis: A dalies 8, 9 
ir 10 punktai ir B dalies 
priedai). 

8.1.2. Užtikrintas 
netinkamų finansuoti 
su projektu susijusių 
išlaidų padengimas. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekte numatytoms 
netinkamoms 
finansuoti išlaidoms 
(taip pat PVM ir kt.) 
užtikrinamas 
finansavimas; 
netinkamų išlaidų 
finansavimo šaltiniai 
yra aiškiai apibrėžti, 
patikimi, tinkamai 
išdėstyti per tam tikrą 
laikotarpį, t. y. 
netinkamų išlaidų 
finansavimas neturės 
neigiamos įtakos 
projekto įgyvendinimui. 
(Šaltinis: A dalies 11 
punktas ir B dalies 
priedai). 

8.1.3. Užtikrintas 
finansinis projekto 
(veiklų) ir rezultatų 
tęstinumas. 
 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto metu sukurtų 
rezultatų tolesniam 
naudojimui yra 
sudarytos finansinės 
prielaidos, t. y. 
sukurtas turtas bus 
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išlaikomas ir 
užtikrinamas jo 
tinkamas 
eksploatavimas.  
Projekto įgyvendinimo 
metu sukurti rezultatai 
bus naudojami pagal 
numatytą paskirtį.  
(Šaltinis: A dalies 5 
punktas ir B dalies 3.8 
punktas). 

8.1.4. Projektas 
atitinka kitus Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. 

   Netaikoma. Papildomų 
reikalavimų Apraše 
nenustatyta. 

9. Užtikrintas 
efektyvus 
projektui 
įgyvendinti 
reikalingų 
lėšų 
panaudojimas
. 
 

9.1. Sąnaudų 
ir naudos 
analizės 
korektiškumas 
ir rezultatų 
priimtinumas. 
 

9.1.1. Atlikta 
alternatyvų analizė. 

   Aiškiai suformuluoti 
techninio projekto 
sprendimo reikalavimai 
(planuojamo objekto 
techniniai reikalavimai 
pagal jo paskirtį, 
eksploatavimo sąlygas; 
projektavimo, įrengimo 
ir veiklos principai, 
procesai ir pan.). 
Kiekvienam projektui 
pagrįsti turėtų būti 
svarstomos bent dvi 
alternatyvos: 
„nulinė“ alternatyva 
(alternatyva, kai 
projektas nėra 
įgyvendinamas) ir kita 
alternatyva (projektas 
paremtas alternatyvia 
technologija ir pan.). 
Projekte turi būti 
atskleista, kad visos 
realios projekto 
įgyvendinimo 
galimybės buvo 
svarstytos arba kad 
kitos alternatyvos, be 
jau nagrinėjamų, nėra 
tikslinga svarstyti. 
Jeigu projekto  

      įgyvendinimo 
alternatyvų vertinimo 
metu išskiriamos kelios 
alternatyvos projekto 
įgyvendinimui, 
vertinimo metu 
kiekvienai alternatyvai 
turi būti naudojami tie 
patys vertinimo 
kriterijai. Alternatyvos 
įvertintos išsamiai ir 
korektiškai. Pasirinkta 
alternatyva turi būti 
optimali, atsižvelgiant į 
esamus apribojimus. 
(Šaltinis: galimybių 
studija ir (ar) kiti su 
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paraiška pateikti 
dokumentai (B dalies 
priedai). 

9.1.2. Projekto 
prielaidos (susijusios 
su būsimomis 
pajamomis ir 
sąnaudomis) yra 
pagrįstos. 

   Projekto skaičiavimai 
remiasi pagrįstomis 
būsimų pajamų ir 
sąnaudų prognozavimo 
prielaidomis.  
(Šaltinis: projekto 
pajamų skaičiavimo 
lentelė (B dalies 8 
priedas). 

9.1.3. Taikomas 
pagrįstas analizės 
laikotarpis. 

   Sąnaudų ir naudos 
analizės laikotarpis 
atitinka Europos 
Komisijos parengtame 
dokumente 
„Ekonominės naudos 
analizės atlikimo 
metodikos gairės“ 
(angl. Guide to cost-
benefit analysis of 
investment projects) 
rekomenduojamą 
laikotarpį; jei analizėje 
imamas kitas 
laikotarpis, tai projekte 
yra pateiktas 
paaiškinimas, kuris, 
vertintojo nuomone, 
pagrindžia sprendimą 
taikyti kitą analizės 
laikotarpį. 

9.1.4. Taikoma 
pagrįsta diskonto 
norma. 

   Taikoma diskonto 
norma atitinka Europos 
Komisijos parengtame 
dokumente 
„Ekonominės naudos 
analizės atlikimo 
metodikos gairės“ 
rekomenduojamą 
normą; jei neatitinka, 
pateiktas paaiškinimas, 
kuris, vertintojo 
nuomone, pagrindžia 
sprendimą taikyti 
kitokią diskonto normą. 

9.1.5. Teisingai 
apskaičiuotos ir 
pagrįstos finansinių 
rodiklių reikšmės. 

   Teisingai apskaičiuoti 
finansiniai rodikliai 
(FGDV, FVGN ir 
sąnaudų/naudos 
santykis). Jų reikšmės 
pagrindžia prašomų 
lėšų apimtis. 

9.1.6. Teisingai 
apskaičiuotos ir 
pagrįstos ekonominių 
rodiklių reikšmės. 

   Netaikoma. 

9.1.7. Įvertintos 
rizikos. 

   Įvertintos pagrindinės 
projekto rizikos, 
numatyti jų valdymo 
veiksmai. 
(Šaltinis:B dalies 3.5 
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punktas). 

9.1.8. Projekto 
teikiama nauda 
atitinka 
planuojamiems 
rezultatams pasiekti 
reikalingas sąnaudas. 

   Vertinama 
(vadovaujantis 
analogiškais projektais, 
veiklomis ir pan.) 
projekto rezultatų 
atitiktis investicijoms. 
(Šaltinis: B dalies 3.2 
punktas). 

9.2.  Atitiktis 
Vykdomų 
pagal Lietuvos 
2007–2013 m. 
ES 
struktūrinės 
paramos 
panaudojimo 
strategiją ir ją 
įgyvendinančia
s veiksmų 
programas 
projektų išlaidų 
ir finansavimo  
reikalavimų 
atitikties 
taisyklėse, 
patvirtintose 
Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 
2007 m. spalio 
31 d. nutarimu 
Nr. 1179 (Žin., 
2007, Nr. 117-
4789) (toliau – 
Išlaidų 
atitikties 
finansavimo 
reikalavimams 
taisyklės), ir 
Apraše 
nustatytiems 
projekto veiklų 
ir išlaidų 
apribojimams. 
 

9.2.1. Projekte 
numatytos veiklos ir 
išlaidos atitinka 
tinkamoms finansuoti 
veikloms ir jų 
apimtims nustatytus 
reikalavimus. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklos ir 
išlaidos yra tinkamos 
finansuoti pagal Išlaidų 
atitikties finansavimo 
reikalavimams 
taisyklėse ir Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. Taip pat 
būtina įvertinti projekto 
riziką, susijusią su 
dvigubu finansavimu, t. 
y. įvertinant pareiškėjo 
(partnerio) 
įgyvendintus ir (arba) 
įgyvendinamus 
projektus būtina 
įsitikinti, kad toms 
pačioms veikloms ir 
išlaidoms finansavimas 
nebus skiriamas 
pakartotinai. 
(Šaltinis: A dalies 8 
punktas, B dalies 1.5, 
3.1, 3.2, 3.9 punktai ir 
B dalies 9, 10 priedai). 

9.2.2. Veiklos ir 
išlaidos suplanuotos 
efektyviai ir pagrįstai.  

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklos 
suplanuotos efektyviai, 
o išlaidos yra būtinos 
projekto veikloms atlikti 
ir atitinka rinkos kainas. 
(Šaltinis: B dalies 3.2 
punktas). 

9.2.3. Užtikrinama 
lėšų panaudojimo 
sparta. 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklų 
suplanavimas užtikrins 
numatomą lėšų 
panaudojimo spartą. 
(Šaltinis: B dalies 3.1 
punktas). 

9.2.4. Projektas 
atitinka kryžminio 
finansavimo 
reikalavimus  

   Netaikoma. 

9.2.5. Teisingai 
pritaikyta vienodo 
dydžio norma (angl. 
Flat-rate), 
vadovaujantis 
Netiesioginių projekto 
išlaidų nustatymo ir 
apmokėjimo 
naudojant vienodo 

   Netaikoma. 
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dydžio normą 
taisyklėmis, 
patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2008 
m. kovo 27 d. 
įsakymu Nr. 1K-112 
(Žin., 2008, Nr. 37-
1348)  

9.2.6. Projektas 
atitinka kitus 
specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir Apraše 
nustatytus 
reikalavimus. 

   Netaikoma. Papildomų 
reikalavimų Apraše 
nenustatyta. 

9.3. Projektui 
reikiamas 
finansavimas 
nustatytas 
atsižvelgiant į 
reglamento 
(EB) Nr. 
1083/2006 55 
straipsnyje 
išdėstytus 
reikalavimus.  
 

9.3.1. Paraiškoje dėl 
projekto finansavimo 
teisingai nurodyta, 
kuriai kategorijai 
priklauso projektas, t. 
y. iš kurio: 
negaunama pajamų; 
gaunama pajamų, bet 
jų neįmanoma 
nustatyti iš anksto 
(reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 55 
straipsnio 3 dalis); 
gaunama pajamų ir 
jos yra įvertinamos iš 
anksto (reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 
55 straipsnio 2 dalis). 

   Būtina įsitikinti, kad 
projekto vykdytojas 
teisingai priskyrė savo 
projektą prie vienos iš 
išvardytų kategorijų. 
Detalios metodologinės 
rekomendacijos 
Europos Komisijos 
(toliau – EK) pateiktos 
Metodinės 
rekomendacijose dėl 
Tarybos reglamento 
Nr. 1083/2006 55 
straipsnio: pajamas 
duodantys projektai 
(angl. Guidance note 
on Art. 55, Council 
Regulation (EC) 
1083/2006: Revenue 
Generating Projects). 
(Šaltinis: B dalies 3.3 
punktas). 

9.3.2. Iš projekto 
planuojamos gauti 
pajamos (taip pat ir 
grynosios pajamos) 
teisingai 
apskaičiuotos ir 
teisingai nustatytas 
projektui reikiamo 
finansavimo dydis.  

   Būtina įsitikinti, kad iš 
projekto planuojamos 
gauti grynosios 
pajamos apskaičiuotos 
ir priskirtos prie 
tinkamų ir netinkamų 
projekto išlaidų 
teisingai. Taip pat 
būtina įsitikinti, kad 
projektui reikiamo 
finansavimo dydis yra 
apskaičiuotas grynųjų 
pajamų dydžiu 
sumažinus projekto EK 
tinkamų deklaruoti 
išlaidų sumą taip, kaip 
nustatyta reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006 55 
straipsnio 2 dalyje. 
Detalios metodologinės 
rekomendacijos EK 
pateiktos Metodinėse 
rekomendacijose dėl 
Tarybos reglamento 
Nr. 1083/2006 55 
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straipsnio: pajamas 
duodantys projektai 
(angl. Guidance note 
on Art. 55, Council 
Regulation (EC) 
1083/2006: Revenue 
Generating Projects). 
(Šaltinis: B dalies 3.3 
punktas ir B dalies 8 
priedas). 

______________ 


