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METODINIAI NURODYMAI VERTINTOJAMS DĖL PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS 

STEBĖSENOS KOMITETO PATVIRTINTIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Metodiniai nurodymai vertintojams dėl projektų atitikties bendriesiems Veiksmų programų 
stebėsenos komiteto (toliau – Stebėsenos komitetas) patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo (toliau – 
metodiniai nurodymai) nustato rekomendacijas ir reikalavimus, kuriais turi vadovautis ministerijos ir (arba) 
kitos valstybės institucijos, kurioms Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 
Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų 
programas, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 
1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2012, Nr. 90-4698) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp 
institucijų taisyklės), pagal kompetenciją priskirta atsakomybė už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų 
lėšų bendrai finansuojamus ūkio sektorius, veiksmų programų prioritetų ir jų įgyvendinimo priemonių 
planavimą ir įgyvendinimą (toliau – ministerija ir (arba) kita valstybės institucija), rengdamos metodinius 
nurodymus iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vertintojams dėl specialiųjų 
atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų, ir įgyvendinančiosios institucijos, atlikdamos projektų tinkamumo 
finansuoti vertinimą. 

2. Metodiniuose nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 
Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo 
taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 
2008, Nr. 4-132) (toliau – Projektų finansavimo ir administravimo taisyklės). 

 
II. PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMAS IR BENDRŲJŲ 

KRITERIJŲ DETALIZAVIMAS 
 

3. Kaip nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, bendruosius projektų atrankos 
kriterijus turi atitikti visi projektai, kuriuos ketinama finansuoti iš ES fondų lėšų. Projekto atitiktį bendriesiems 
atrankos kriterijams tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato įgyvendinančioji institucija. 

4. Projektų atitiktis bendriesiems atrankos kriterijams vertinama vadovaujantis šių metodinių 
nurodymų priede išdėstytais vertinimo teiginiais ir (arba) klausimais pagal nustatytus bendrųjų atrankos 
kriterijų vertinimo aspektus (toliau – vertinimo aspektai), atsižvelgiant į pateikiamus paaiškinimus.  

5. Atsižvelgdama į veiksmų programų įgyvendinimo priemonės specifiką, ministerija ir (arba) kita 
valstybės institucija Projektų finansavimo sąlygų apraše gali patikslinti vertinimo teiginius ir (arba) klausimus 
ir nustatyti jų taikymo reikalavimus.  

6. Specialieji atrankos kriterijai gali detalizuoti bendruosius atrankos kriterijus ir (arba) jų vertinimo 
aspektus. Ministerija ir (arba) kita valstybės institucija savo patvirtintame Projektų finansavimo sąlygų apraše 
nustato metodinius nurodymus projektų vertintojams dėl specialiųjų atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų 
(toliau – metodiniai nurodymai dėl specialiųjų kriterijų). 

7. Reikalavimai, susiję su projektų atitiktimi atrankos kriterijams, nustatomi Projektų finansavimo 
sąlygų apraše, siekiant išaiškinti ir patikslinti atitinkamų atrankos kriterijų taikymą.  

8. Projektų atitiktis bendriesiems atrankos kriterijams vertinama vadovaujantis šiomis nuostatomis: 
8.1. Projekto atitiktis bendrajam atrankos kriterijui turi būti įvertinama pagal visus projektui taikomus 

šio kriterijaus vertinimo aspektus. Tik teigiamai įvertinus projektą pagal visus projektui taikomus bendrojo 
atrankos kriterijaus vertinimo aspektus galima patvirtinti, kad projektas atitinka bendrąjį atrankos kriterijų.  

8.2. Naudodamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 78 punkte numatyta derybų 
galimybe, įgyvendinančioji institucija siekia, kad pareiškėjas pateiktų kuo geriau atrankos kriterijus atitinkantį 
projektą.  

8.3. Kai specialieji atitikties atrankos kriterijai detalizuoja bendruosius atrankos kriterijus, ministerija ir 
(arba) kita valstybės institucija metodiniuose nurodymuose dėl specialiųjų kriterijų detalizuoja minimalius 
reikalavimus, nustatydama atvejus, kada projektas pagal šį kriterijų vertinamas teigiamai.  

8.4. Tais atvejais, kai projektai yra atrenkami projektų konkurso būdu, šių metodinių nurodymų 
priede nustatyti bendrųjų atrankos kriterijų atitinkami vertinimo aspektai gali būti papildomai vertinami 
projektų naudos ir kokybės vertinimo metu suteikiant balus. Tuo atveju ministerija ir (arba) kita valstybės 
institucija, rengdamos metodinius nurodymus dėl specialiųjų kriterijų, nustato balų skyrimo šiems kriterijams 



principus. 
 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

9. Ministerija ir (arba) kita valstybės institucija Projektų finansavimo sąlygų apraše gali tikslinti arba 
detalizuoti Stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus, bet negali nustatyti naujų atrankos kriterijų. 
Visi projektai vertinami pagal Stebėsenos komiteto patvirtintus atrankos kriterijus, kurie vertinimo metu negali 
būti keičiami. Įgyvendinančioji institucija, sudarydama projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (arba) 
vertindama šios sutarties keitimo galimybes, turi įvertinti įtaką projektui taikytiniems atrankos kriterijams.  

______________ 
 

Metodinių nurodymų vertintojams dėl projektų 
atitikties bendriesiems Stebėsenos komiteto 
patvirtintiems atrankos kriterijams vertinimo 
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PROJEKTŲ ATITIKTIES BENDRIESIEMS ATRANKOS KRITERIJAMS VERTINIMO METODIKA 
 

Bendrasis 
kriterijus 

Kriterijaus vertinimo 
aspektai 

Vertinimo klausimai ir 
(arba) teiginiai 

Požymis Paaiškinimai 

1 2 3 4 5 

1. Iš Europos 
Sąjungos (toliau – 
ES) fondų lėšų 
bendrai 
finansuojamas 
projektas (toliau – 
projektas) atitinka 
bent vieną 
veiksmų 
programos ir jos 
prioriteto tikslą, 
uždavinį, taip pat 
apima pagal tam 
tikrą prioritetą 
numatomas remti 
veiklas. Pagal 2006 
m. liepos 11 d. 
Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1083/2006, 
nustatančio 
bendrąsias 
nuostatas dėl 
Europos regioninės 
plėtros fondo, 
Europos socialinio 
fondo ir Sanglaudos 
fondo bei 
panaikinančio 
Reglamentą (EB) 
Nr. 1260/1999 (OL 
2006 L 210, p. 25) 
(toliau – 
Reglamentas Nr. 
(EB) 1083/2006), 2 
straipsnį projektas 
turi sudaryti sąlygas 

1.1. Pagrįstas projekto 
tikslų ir uždavinių ryšys 
su tam tikros veiksmų 
programos prioriteto 
tikslu ir bent vienu 
uždaviniu. 

1.1.1. Projekto tikslai ir 
uždaviniai aiškiai siejasi 
su tam tikros veiksmų 
programos prioriteto tikslu 
ir bent vienu uždaviniu. 

A Būtina įsitikinti, kad 
projekto tikslai ir uždaviniai 
atitinka veiksmų programos 
prioriteto tikslą ir uždavinį, 
ryšys yra akivaizdus ir 
priežastinis. 

1.1.2. Įgyvendinto 
projekto poveikis veiksmų 
programos prioriteto 
tikslui ir uždaviniui bus 
teigiamas. 

A, P Galima teigti, kad 
įgyvendinus projektą 
pasiekimų ir rezultatų 
poveikis veiksmų 
programos prioriteto tikslui 
ir uždaviniui, atsižvelgiant į 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemonės specifiką, bus 
teigiamas. Taip pat įrodytas 
projekto aktualumas ir 
poveikis tikslinių grupių 
problemų sprendimui. 

1.2. Pagrįstas projekto 
tikslų ir uždavinių ryšys 
su veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemone ir bent viena 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše 
numatyta veikla. 

1.2.1. Projekto veiklos yra 
suderintos su veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės 
aprašyme pateiktu 
atitinkamos veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės 
bent vienos veiklos 
aprašymu. 

A Būtina įsitikinti, ar 
numatytos vykdyti projekto 
veiklos atitinka bent vieną 
veiklą, nurodytą veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės 
aprašyme. 

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

A Būtina įsitikinti, ar projekte 
numatyti tikslai, uždaviniai 
ir planuojamos vykdyti 
veiklos atitinka bent vieną 
iš Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nurodytų 
veiklų. 



pasiekti ES 
struktūrinės 
paramos 
panaudojimo 
prioritetinės 
krypties, su kuria 
yra susijęs, tikslus. 
Projektas turi atitikti 
tam tikros veiksmų 
programos prioriteto 
tikslus ir uždavinius, 
veiksmų programos 
prioriteto 
įgyvendinimo 
priemonės, pagal 
kurią jis yra 
pateiktas, aprašymą 
ir bent vieną iš 
Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše numatytų 
veiklų. 

1.2.3. Projektas atitinka 
veiksmų programoje, 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemonės aprašyme ir 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus, susijusius 
su paramos pagal kitas iš 
ES finansuojamas 
programas, kitas veiksmų 
programas, kitus veiksmų 
programos prioritetus 
atskyrimu 
(„demarkacinius 
reikalavimus“). 

A Būtina įsitikinti, ar 
tenkinami visi reikalavimai, 
susiję su paramos pagal 
kitas iš ES finansuojamas 
programas, kitas veiksmų 
programas, kitus veiksmų 
programos prioritetus 
atskyrimu, nurodyti 
veiksmų programoje, 
veiksmų programos 
prioriteto įgyvendinimo 
priemonės aprašyme ir 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše. 

1.2.4. Projektas atitinka 
kitus su reikalavimais 
projekto veikloms 
susijusius specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše nustatytus 
reikalavimus (jei taikoma). 

A, P Šių kriterijų įvertinimo 
metodiką Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. Jei 
specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

2. Projektas 
atitinka 
nacionalinius 
strateginius 
dokumentus. 
Vienas iš 
pagrindinių ES 
struktūrinės 
paramos naudojimo 
principų – 
papildomumas. 
Todėl Reglamente 
(EB) Nr. 1083/2006 
teigiama, kad ES 
veiksmai turėtų 
papildyti valstybių 
narių vykdomus 
veiksmus arba jais 
turėtų būti siekiama 
prisidėti prie 
valstybių narių 
vykdomų veiksmų. 
Paramos lėšos turi 
prisidėti prie jau 
nustatytų valstybės 
socialinės 
ekonominės plėtros 
uždavinių 
įgyvendinimo. Todėl 
veiksmų programos 
buvo rengiamos 
remiantis 
nacionalinių 
strategijų ir 
programų tikslais, ir 
visi projektai turi 
atitikti jų tikslus. Už 
tam tikrus sektorius 

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

2.1.1. Teisės aktuose ar 
valdymo srities plėtros 
strategijoje arba 
strategijos įgyvendinimo 
priemonių plane 
nustatytas projekto 
vykdytojas ir veiklos 
(taikoma tik planuojant iš 
ES fondų lėšų bendrai 
finansuojamus valstybės 
projektus ir iš ES fondų 
lėšų bendrai 
finansuojamus regionų 
projektus). 

A Būtina įsitikinti, kad 
projektas yra susijęs su 
strateginių tikslų 
įgyvendinimu. Galimos trys 
alternatyvos: 
teisės akte aiškiai 
nustatytas (-i) projekto 
vykdytojas (-ai) ir turimos 
atlikti veiklos;  
patvirtintas detalus 
nacionalinės arba 
regioninės strategijos 
įgyvendinimo priemonių 
planas (t. y. aiškiai 
nurodytos priemonės, 
vykdytojai), kuris aiškiai 
nurodo į projektą; 
patvirtinta tam tikro 
sektoriaus programa, 
kurioje galima nustatyti 
projekto vykdytoją ir jam 
numatytas projekto veiklas.  
Ministerija ir (ar) kita 
valstybės institucija 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nurodo, prie 
kurių strateginių 
dokumentų įgyvendinimo 
turi prisidėti projektai. 

2.1.2. Pagrįsta, kad 
projekto įgyvendinimas 
prisidėtų prie atitinkamų 
teisės aktų, strategijų 
nuostatų įgyvendinimo 
(taikoma tik projektų 
konkurso būdu 
atrenkamiems 
projektams). 

A, P Būtina įsitikinti, kad 
projektas prisideda prie 
strateginiuose 
dokumentuose numatytų 
tikslų siekimo ir priemonių 
įgyvendinimo. Ministerija ir 
(ar) kita valstybės institucija 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nurodo, prie 



atsakingos 
institucijos nustatys, 
kokius nacionalinius 
strateginius 
dokumentus 
projektai turės 
atitikti. 

kokių strateginių 
dokumentų įgyvendinimo 
turi prisidėti projektai. 

3. Projektu 
siekiama aiškių ir 
realių kiekybinių 
uždavinių, 
atitinkančių 
veiksmų 
programoje 
nustatytus tikslus. 
Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 37 
straipsnis nustato 
reikalavimą, kad 
veiksmų programų 
prioritetinės kryptys 
privalo turėti 
skaičiais išreikštus 
uždavinius ir tikslus 
(įgyvendinimo 
rodiklius), pagal 
kuriuos bus 
vertinama 
įgyvendinimo eiga ir 
išsikeltų tikslų ir 
uždavinių 
pasiekimas. Būtina 
įsitikinti, kad 
kiekvienas 
projektas prisideda 
ir kiek prisideda prie 
veiksmų programos 
tikslų (uždavinių) 
pasiekimo. Todėl 
kiekvienas 
projektas turi turėti 
kiekybiškai 
išreikštus tikslus ir 
uždavinius, kurie 
bus matuojami 
projekto produkto ir 
rezultatų rodikliais. 

3.1. Projektas prisideda 
prie veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo, 
priemonės rodiklių 
įgyvendinimo. 

3.1.1. Projektas prisideda 
prie bent vieno veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės 
aprašyme numatyto 
produkto ir (arba) 
rezultato rodiklio 
pasiekimo. 

A Būtina įsitikinti, kad 
projektas prisideda prie 
bent vieno veiksmų 
programos prioriteto 
įgyvendinimo priemonės 
aprašyme numatyto 
produkto ir (arba) rezultato 
rodiklio pasiekimo ir 
įgyvendinus numatytas 
projekto veiklas šie rodikliai 
bus pasiekti. 

3.2. Nuosekli vidinė 
projekto logika ir 
kokybiški projekto 
uždaviniai. 

3.2.1. Išlaikyta nuosekli 
vidinė projekto logika. 

A, P 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. 

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

A, P 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. tapatūs 
vykdomoms projekto 
veikloms; 
iškelti laiku, t. y. aiški 
pradžios ir pabaigos data. 

4. Projektas 
atitinka darnaus 
vystymosi 
principą. Darnus 
vystymasis yra 
vienas iš 
pagrindinių ES 
sanglaudos 
politikos principų. 
Darnaus vystymosi 
tikslas – užtikrinti 
ekonominių, 
socialinių ir 
aplinkosauginių 
aspektų sinergiją. 

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

4.1.1. Aplinkosaugos 
srityje (aplinkos kokybė ir 
gamtos ištekliai, klimato 
kaita, aplinkos apsauga). 

A Būtina įsitikinti, ar projekto 
įgyvendinimas neturi 
neigiamo poveikio darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimui. 
Su paraiška finansuoti 
projektą (toliau – paraiška) 
pateiktos pareiškėjo 
deklaracijos pasirašymas 
teikiant techninę paramą 
yra pakankamas pagrindas 
papildomai nevertinti šio 
kriterijaus vertinimo metu. 

4.1.2. Socialinėje srityje 
(užimtumas, skurdas ir 
socialinė atskirtis, 
sveikata, švietimas ir 
mokslas, kultūros 
savitumas). 

A 

4.1.3. Ekonomikos srityje 
(darnus pagrindinių ūkio 
šakų ir regionų vystymas). 

A 

4.1.4. Regionų vystymo 
srityje (aplinkosauginių, 

A 



Ekonomikos 
augimas turi būti 
derinamas su 
aplinkos apsauga ir 
socialine plėtra. Šis 
kriterijus 
detalizuojamas 
remiantis 
Nacionaline 
darnaus vystymosi 
strategija, patvirtinta 
Lietuvos 
Respublikos 
Vyriausybės 2003 
m. rugsėjo 11 d. 
nutarimu Nr. 1160 
(Žin., 2003, Nr. 89-
4029; 2009, Nr. 
121-5215). 

socialinių ir ekonominių 
skirtumų mažinimas) (jei 
taikoma). 

4.1.5. Informacinės ir 
žinių visuomenės srityje 
(jei taikoma). 

A 

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 
(jeigu taikoma). 

A, P Projekte numatyti 
konkretūs veiksmai 
(pademonstruotas 
proaktyvus požiūris), kurie 
prisideda prie darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimo (pvz., 
statoma gamykla, tačiau 
statybos proceso metu yra 
rūšiuojamos atliekos, 
naudojami atsinaujinantys 
energijos ištekliai ir pan.). 

4.2.2. Projektas atitinka 
kitus su darnaus 
vystymosi principo 
įgyvendinimo 
reikalavimais susijusius 
specialiuosius projektų 
atrankos kriterijus ir 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus (jeigu 
taikoma). 

A, P Šių kriterijų vertinimo 
metodiką Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. Jei 
specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

5. Projektas 
atitinka lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principus. 
Lyčių lygybė yra 
horizontalioji sritis, 
todėl į ją taip pat 
privaloma 
atsižvelgti visais ES 
struktūrinės 
paramos etapais – 
užtikrinti moterų ir 
vyrų lygybę ir lyčių 
lygybės principo 
įgyvendinimą visose 
srityse ir 
nediskriminavimą 
dėl lyties, rasės 
arba etninės kilmės, 
religijos arba 
tikėjimo, negalios, 
amžiaus arba 
seksualinės 
orientacijos gaunant 
paramą ir (arba) 
naudojantis jos 
rezultatais. Kriterijui 
detalizuoti 
rekomenduojama 
remtis šiais teisės 
aktais: Lietuvos 
Respublikos lygių 

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

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

A Būtina įsitikinti, ar projekto 
įgyvendinimas neturi 
neigiamo poveikio lyčių 
lygybės ir nediskriminavimo 
principų įgyvendinimui. Su 
paraiška pateiktos 
pareiškėjo deklaracijos 
pasirašymas teikiant 
techninę paramą yra 
pakankamas pagrindas 
papildomai nevertinti šio 
kriterijaus vertinimo metu. 

5.2. Projekte nurodytos 
pastangos skatinti lyčių 
lygybės ir 
nediskriminavimo 
principų įgyvendinimą. 

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

A, P Projekte numatyti 
konkretūs veiksmai 
(pademonstruotas 
proaktyvus požiūris), kurie 
prisideda prie lyčių lygybės 
principo įgyvendinimo 
(pvz., parengta viešinimo 
kampanija, akcija ir pan.). 

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 (jeigu 
taikoma). 

A, P Projekte numatyti 
konkretūs veiksmai 
(pademonstruotas 
proaktyvus požiūris), kurie 
prisideda prie 
nediskriminavimo principo 
įgyvendinimo. 

5.2.3. Projektas atitinka 
kitus su lyčių lygybės ir 

A, P Šių kriterijų vertinimo 
metodiką Projektų 



galimybių įstatymu 
(Žin., 2003, Nr. 114-
5115; 2008, Nr. 76-
2998); Europos 
Komisijos 2006-03-
01 dokumentu Nr. 
COM(2006) 92 
„Moterų ir vyrų 
lygybės gairės 
2006–2010“ (angl. 
A roadmap for 
equality between 
women and men 
2006–2010). 

nediskriminavimo principų 
įgyvendinimo 
reikalavimais susijusius 
specialiuosius projektų 
atrankos kriterijus ir 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus (jeigu 
taikoma). 

finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. Jei 
specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

6. Projekto 
įgyvendinimas yra 
suderinamas su 
kitų aktualių ES 
politikos sričių 
nuostatomis. 

6.1. Projektas 
suderinamas su 
horizontaliųjų ES 
bendrųjų politikos sričių 
nuostatomis. 

6.1.1. Projektas 
suderinamas su ES 
viešųjų pirkimų politikos 
nuostatomis. 

A Būtina įvertinti, ar 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai yra perkančiosios 
organizacijos pagal 
Lietuvos Respublikos 
viešųjų pirkimų įstatymą 
(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 
2006, Nr. 4-102) arba gavę 
projekto finansavimo lėšų 
jomis taps; jei taip, ar 
tikėtina, kad projekto veiklų 
plane numatyta veiklų 
trukmė nustatyta įvertinant 
pirkimų terminus. Jei 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai nėra 
perkančiosios 
organizacijos, šis vertinimo 
aspektas vertinamas kaip 
atitinkantis nustatytus 
reikalavimus. 
Tais atvejais, kai 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai, pateikę 
paraišką, jau yra įvykdę 
pirkimus, skirtus projekto 
veikloms įgyvendinti, arba 
juos įvykdo tinkamumo 
finansuoti vertinimo metu, 
būtina įvertinti šių pirkimų 
tinkamumą, vadovaujantis 
teisės aktais, 
reglamentuojančiais vidaus 
procedūras, ir (arba) ES 
struktūrinės paramos 
administravimo procedūrų 
vadovuose nustatyta tvarka 
ir apimtimi. 

6.1.2. Projektas 
suderinamas su ES 
aplinkosaugos politikos 
nuostatomis. 

A 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 



vertinimas aplinkai yra 
atliktas; 
ar planuojama ūkinė veikla 
(arba planų ar programų 
įgyvendinimas) susijusi (-
ęs) su įsteigtomis ar 
potencialiomis „Natura 
2000“ teritorijomis ar artima 
tokių teritorijų aplinka; 
jei taip, ar atliktas „Natura 
2000“ teritorijų 
reikšmingumo nustatymas, 
vadovaujantis Planų ar 
programų ir planuojamos 
ūkinės veiklos 
įgyvendinimo poveikio 
įsteigtoms ar potencialioms 
„Natura 2000“ teritorijoms 
reikšmingumo nustatymo 
tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministro 2006 m. 
gegužės 22 d. įsakymu Nr. 
D1-255 (Žin., 2006, Nr. 61-
2214), nuostatomis. 
Vertinant techninės 
paramos projektus ir 
projektus, finansuojamus 
Žmogiškųjų išteklių plėtros 
veiksmų programai 
įgyvendinti skirtomis 
lėšomis, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) gali 
būti netaikomas. 

6.1.3. Projektas 
suderinamas su ES 
konkurencijos politikos 
nuostatomis. 

A Vertinant projektus, reikia 
įsitikinti, ar projektai 
finansuojami nepažeidžiant 
konkurencijos politikos 
nuostatų (pvz., 
finansuojami pagal 
suderintą valstybės 
pagalbos schemą, laikantis 
ten nustatytų reikalavimų).  
Taip pat vertinant projektus 
reikia įsitikinti, ar projekto 
finansavimas nereiškia 
neteisėtos valstybės 
pagalbos suteikimo. Jei 
projektas yra valstybės 
pagalbos objektas, tai turi 
būti įvertintas projekto 
tinkamumas finansuoti 
pagal valstybės pagalbai 
taikomus apribojimus.  
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

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

6.2.1. Projektas 
suderinamas su 
konkretaus sektoriaus ES 
politikos sričių 

A, P Gali būti detalizuojamas 
nustatant specialųjį 
projektų atrankos kriterijų, 
kurio vertinimo metodiką 



nuostatomis. nuostatomis (jeigu 
taikoma). 

Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustato 
ministerija ir (ar) kita 
valstybės institucija. 
Jei specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

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

7.1. Pareiškėjas ir 
(arba) partneriai atitinka 
formaliuosius 
reikalavimus. 

7.1.1. Pareiškėjas ir 
(arba) partneriai atitinka 
tinkamų pareiškėjų 
sąrašą, nustatytą Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše. 

A Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai atitinka 
finansavimo sąlygų apraše 
nustatytus reikalavimus. 

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

A Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai turi (ar turi 
galimybių įgyti) teisę 
užsiimti ta veikla (atlikti 
funkcijas), kuriai pradėti ir 
(arba) vykdyti, ir (arba) 
plėtoti skirtas projektas 
(pvz., reikiamos licencijos ir 
kt.). 

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 
restruktūrizavimo, nėra 
pradėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl ūkinės 
komercinės veiklos arba 
jis nėra likviduojamas; 
7.1.3.2. yra įvykdęs su 
mokesčių ir socialinio 
draudimo įmokų 
mokėjimu susijusių 
įsipareigojimų 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 arba 
jos prieduose jis 
nepateikė klaidinančios 
informacijos; 
7.1.3.4. pareiškėjo 
vadovas, ūkinės bendrijos 
tikrasis narys (-iai) ar 
mažosios bendrijos 

A Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai atitinka 7.1.3 
punkte nustatytus 
reikalavimus. Jei 
pareiškėjas ir (arba) 
partneriai yra biudžetinės 
įstaigos, jos atitinka šio 
kriterijaus 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 
punktuose išdėstytus 
reikalavimus, įrodymo 
dokumentai gali būti 
neteikiami ir netikrinami. 
Jei pareiškėjo veikla 
finansuojama iš Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžeto ir (arba) 
savivaldybių biudžetų, ir 
(arba) valstybės pinigų 
fondų, jiems nėra taikomas 
7.1.3.4 punktas. 
Jei pareiškėjas ir (arba) 
partneriai yra viešieji 
juridiniai asmenys, jie 
atitinka šio kriterijaus 
7.1.3.6 ir 7.1.3.7 punktuose 
išdėstytus reikalavimus, 
įrodymo dokumentai gali 
būti neteikiami ir 
netikrinami. 
Jei pareiškėjas ir (arba) 
partneriai neužsiima 
gamybine veikla, jam nėra 
taikomas 7.1.3.6 punktas. 
Jei teikiant techninę 
paramą pareiškėjas atitinka 
7.1.3 punkte išdėstytus 
reikalavimus, įrodymo 
dokumentai gali būti 



atstovas, turintis (-ys) 
teisę juridinio asmens 
vardu sudaryti sandorį, ar 
buhalteris (-iai), ar kitas (-
i) asmuo (-ys), turintis (-
ys) teisę surašyti ir 
pasirašyti pareiškėjo 
apskaitos dokumentus, 
neturi neišnykusio arba 
nepanaikinto teistumo 
arba dėl pareiškėjo per 
paskutinius 5 metus 
nebuvo priimtas ir 
įsiteisėjęs apkaltinamasis 
teismo nuosprendis pagal 
veikas, nustatytas 
Finansinės paramos, 
išmokėtos ir (arba) 
panaudotos pažeidžiant 
teisės aktus, grąžinimo į 
Lietuvos Respublikos 
valstybės biudžetą 
taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2005 m. 
gegužės 30 d. nutarimu 
Nr. 590 „Dėl Finansinės 
paramos, išmokėtos ir 
(arba) panaudotos 
pažeidžiant teisės aktus, 
grąžinimo į Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžetą taisyklių 
patvirtinimo“ (Žin., 2005, 
Nr. 69-2469; 2010, Nr. 
33-1570), priedo 
„Apribojimų skirti Europos 
Sąjungos finansinę 
paramą, Europos 
ekonominės erdvės ir 
Norvegijos finansinių 
mechanizmų, Lietuvos ir 
Šveicarijos 
bendradarbiavimo 
programos finansinę 
paramą aprašas“ 2 
punkte; 
7.1.3.5. jis nebandė gauti 
konfidencialios 
informacijos arba daryti 
poveikio vertinimą 
atliekančiai institucijai 
dabartinio arba 
ankstesnio paraiškų 
vertinimo arba atrankos 
proceso metu; 
7.1.3.6. įmonėms, 
perkėlusioms gamybinę 
veiklą valstybėje narėje 
arba į kitą valstybę narę, 
nėra taikoma arba nebuvo 
taikoma išieškojimo 
procedūra; 

neteikiami ir netikrinami. 



7.1.3.7. nėra Lietuvos 
Respublikos valstybinės 
darbo inspekcijos priimto 
sprendimo dėl teisės gauti 
subsidijas, išmokas ar kitą 
valstybės pagalbą, ES 
fondų ir (arba) Lietuvos 
Respublikos valstybės 
biudžeto paramą 
atėmimo. 

7.2. Pareiškėjas yra 
pajėgus įgyvendinti 
projektą. 

7.2.1. Pareiškėjas turi 
pakankamai patirties 
įgyvendinti projekte 
numatytas veiklas (jei 
taikoma). 

A, P Būtina įsitikinti, kad 
pareiškėjas turi 
pakankamai patirties, 
nurodomos Projektų 
finansavimo sąlygų apraše, 
vykdyti veiklas, kurioms 
tobulinti, plėtoti ir kt. yra 
skirtas projektas. 

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

A, P Pareiškėjas užtikrina 
būtinus gebėjimus 
administruoti projektą – 
suformuoja komandą, 
užtikrina reikiamos 
kompetencijos darbuotojų 
įtraukimą, numato 
paslaugų įsigijimą ir pan. 

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

A, P Įsitikinti, kad projekto 
įgyvendinimo 
organizavimas (planas) 
atitinka projekto veiklų 
apimtis, yra realus ir 
racionaliai suplanuotas 
(pvz., įvertinant turimus 
išteklius, iš ES fondų 
finansuojamų projektų 
specifiką, sezoniškumą ir 
pan.). Būtina įsitikinti, kad 
projekto trukmė ir 
įgyvendinimo vieta atitinka 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus. 

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

A, P Siekiama įsitikinti, ar 
partneriai įtraukti pagrįstai, 
t. y. ar partnerystė sukuria 
papildomą pridėtinę vertę 
pagal projektą (pvz., 
partneris turi patirties, 
prisideda finansiškai, vykdo 
projekto veiklas, naudosis 
rezultatais ir pan.). 

7.2.5. Projektas atitinka 
kitus su reikalavimais 
pareiškėjams susijusius 
specialiuosius projektų 
atrankos kriterijus ir 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus (jei taikoma). 

A, P Šių kriterijų vertinimo 
metodiką Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. Jei 
specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

8. Projektas turi 
aiškų finansavimo 

8.1. Užtikrintas projekto 
finansavimas. 

8.1.1. Pareiškėjo 
(partnerių) įnašas atitinka 

A Būtina įsitikinti, ar 
tenkinami Projekto 



paketą: 
apibrėžtus, aiškius 
ir užtikrintus 
projekto išlaidų 
finansavimo 
šaltinius. 
Projekto 
finansavimo šaltinių 
užtikrinimas yra 
būtina sąlyga 
projektui įgyvendinti 
ir veiksmų 
programų tikslams 
pasiekti. Kadangi 
ES fondai padengia 
tik dalį projekto 
išlaidų, pareiškėjas 
turės užtikrinti 
likusią projekto 
finansavimo dalį 
(ES fondo 
maksimalūs ir 
minimalūs dydžiai 
nustatyti 
Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 53–
54 straipsniuose ir 
III priede, be to, 
finansavimo lėšų 
dalis mažinama 
projektams, iš kurių 
gaunamos 
pajamos, ir 
projektams, kuriems 
taikomas Sutarties 
dėl ES veikimo (OL 
2010 C 83, p. 47) 
107 straipsnis dėl 
valstybės 
pagalbos). 

nustatytus reikalavimus. finansavimo sąlygų apraše 
nustatyti pareiškėjo ir 
(arba) partnerių įnašo 
reikalavimai, įvertinant ir 
projekto grynųjų pajamų 
finansavimo poreikį; 
tenkinami pareiškėjų įnašo 
reikalavimai pagal atskiras 
išlaidų kategorijas (jei 
skiriama valstybės 
pagalba); 
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. 
Kai pareiškėjui netaikomas 
reikalavimas prisidėti prie 
projekto finansavimo ir jis 
savo iniciatyva nenumatęs 
skirti įnašo bei neketina 
gauti grynųjų pajamų, šis 
kriterijus atitinka nustatytus 
reikalavimus. 

8.1.2. Užtikrintas 
netinkamų finansuoti su 
projektu susijusių išlaidų 
padengimas. 

A Būtina įsitikinti, ar 
užtikrinamas numatytų 
netinkamų finansuoti 
projekto išlaidų (tarp jų ir 
netinkamo finansuoti PVM 
ir kt.) finansavimas; 
netinkamų išlaidų 
finansavimo šaltiniai yra 
aiškiai apibrėžti, patikimi, 
tinkamai išdėstyti per tam 
tikrą laikotarpį, t. y. 
netinkamų finansuoti 
išlaidų finansavimas 
neturės neigiamo poveikio 
projekto įgyvendinimui. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

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

A Būtina įsitikinti, kad 
projekto metu sukurtų 
rezultatų tolesniam 
naudojimui yra sudarytos 
finansinės prielaidos, t. y. 
sukurtas turtas bus 
išlaikomas ir užtikrinamas 
jo tinkamas 
eksploatavimas. 
Projekto įgyvendinimo 
metu sukurti rezultatai bus 
naudojami pagal numatytą 
paskirtį.  
Projektai, kurių tęstinumas 
nėra aktualus (pvz., 
Europos socialinio fondo 



mokymų, techninės 
paramos projektai ir pan.), 
tenkina šį kriterijų. 

8.1.4. Projektas atitinka 
kitus Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus (jei taikoma). 

A, P Šių reikalavimų vertinimo 
metodiką Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija.  
Jei specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

9. Užtikrintas 
efektyvus 
projektui 
įgyvendinti 
reikalingų lėšų 
panaudojimas. 
Naudojant ES 
struktūrinę paramą, 
bus siekiama, kad 
šios lėšos būtų 
naudojamos 
efektyviai, t. y. kad 
finansuojamas 
projektas duotų kuo 
didesnę ekonominę, 
socialinę naudą ir 
kad finansavimo 
lėšų būtų skirta tiek, 
kiek būtina projektui 
įgyvendinti. 

9.1. Sąnaudų ir naudos 
analizės tinkamumas ir 
rezultatų priimtinumas. 

9.1.1. Atlikta alternatyvų 
analizė. 

A, P 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 
alternatyvios galimybės: 
nulinė alternatyva 
(alternatyva, kai projektas 
nėra įgyvendinamas) ir kita 
alternatyva (projektas 
paremtas alternatyvia 
technologija ar 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 galimybių 
vertinimo metu išskiriamos 
kelios projekto 
įgyvendinimo alternatyvos 
galimybės, vertinant 
kiekvieną iš alternatyvų turi 
būti taikomi tie patys 
vertinimo kriterijai. 
Alternatyvos įvertintos 
išsamiai ir tinkamai. 
Pasirinkta alternatyva turi 
būti optimali, atsižvelgiant į 
esamus apribojimus. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

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

A, P Projekto skaičiavimai 
remiasi pagrįstomis būsimų 
pajamų ir sąnaudų 
prognozavimo prielaidomis. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 



(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.3. Taikomas pagrįstas 
analizės laikotarpis (jei 
taikoma). 

A Sąnaudų ir naudos 
analizės laikotarpis atitinka 
Europos Komisijos 
parengtame darbo 
dokumente Nr. 4 
„Ekonominės naudos 
analizės atlikimo metodikos 
gairės“ (angl. Guidance on 
the methodology for 
carrying out cost-benefit 
analysis, Working 
Document No. 4) ir 
dokumente „Investicinių 
projektų kaštų naudos 
analizės gairės“ (angl. 
Guide to cost-benefit 
analysis of investment 
projects) rekomenduojamą 
laikotarpį; jei analizuojant 
imamas kitas laikotarpis, tai 
projekte yra pateikiamas 
paaiškinimas, kuris, 
vertintojo nuomone, 
pagrindžia sprendimą 
taikyti kitą analizės 
laikotarpį. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.4. Taikoma pagrįsta 
diskonto norma (jei 
taikoma). 

A Taikoma diskonto norma 
atitinka Europos Komisijos 
parengtame darbo 
dokumente Nr. 4 
„Ekonominės naudos 
analizės atlikimo metodikos 
gairės“ (angl. Guidance on 
the methodology for 
carrying out cost-benefit 
analysis, Working 
Document No. 4) ir 
dokumente „Investicinių 
projektų kaštų naudos 
analizės gairės“ (angl. 
Guide to cost-benefit 
analysis of investment 
projects) rekomenduojamą 
normą; jei neatitinka, 
pateiktas paaiškinimas, 
kuris, vertintojo nuomone, 
pagrindžia sprendimą 
taikyti kitokią diskonto 
normą. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.5. Teisingai 
apskaičiuotos ir pagrįstos 

A, P Teisingai apskaičiuoti 
finansiniai rodikliai 



finansinių rodiklių 
reikšmės (jei taikoma). 

(finansinė grynoji dabartinė 
vertė (angl. financial net 
present value, FNPV), 
finansinė grąžos norma 
(angl. financial rate of 
return, FRR) ir sąnaudų ir 
naudos santykis (angl. 
benefit/cost ratio). Jų 
reikšmės pagrindžia 
prašomų lėšų apimtis. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.6. Teisingai 
apskaičiuotos ir pagrįstos 
ekonominių rodiklių 
reikšmės (jei taikoma). 

A, P Ekonominiai rodikliai – 
ekonominė grynoji 
dabartinė vertė (angl. 
economic net present 
value, ENPV), ekonominė 
grąžos norma (angl. 
economic rate of return, 
ERR) ir sąnaudų ir naudos 
santykis (angl. benefit/cost 
ratio) – apskaičiuoti 
tinkamai, remiamasi 
pagrįstomis socialinės ir 
ekonominės naudos ir 
sąnaudų prognozavimo 
prielaidomis. Rodiklių 
reikšmės įrodo projekto 
ekonominį pagrįstumą 
atsižvelgiant į projekto 
investicijas ir būsimas 
sąnaudas.  
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.7. Įvertintos rizikos. A, P Įvertintos pagrindinės 
projekto rizikos, numatyti jų 
valdymo veiksmai. 
Jautrumo analizės 
rezultatai (jei taikoma) 
rodo, kad, esant rizikoms, 
projekto finansinių ir 
ekonominių rodiklių 
reikšmės (nuokrypiai) vis 
tiek yra priimtinos. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.1.8. Projekto teikiama 
nauda atitinka 
planuojamiems 
rezultatams pasiekti 
reikalingas sąnaudas (jei 
taikoma). 

A, P Vertinama (vadovaujantis 
analogiškais projektais, 
veiklomis ir pan.) projekto 
rezultatų atitiktis 
investicijoms. Šis kriterijus 
gali būti netaikomas, kai 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše reikalaujama 



atlikti detalią sąnaudų ir 
naudos analizę ir yra 
taikomos 9.1.1–9.1.7 
punktų nuostatos. 

9.2. Atitiktis Vykdomų 
pagal Lietuvos 2007–
2013 metų Europos 
Sąjungos struktūrinės 
paramos panaudojimo 
strategiją ir ją 
įgyvendinančias 
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 Projekto 
finansavimo sąlygų 
apraše nustatytiems 
projekto veiklų ir išlaidų 
apribojimams. 

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

A Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklos ir išlaidos 
yra tinkamos finansuoti 
atsižvelgiant tiek į Išlaidų ir 
finansavimo reikalavimų 
atitikties taisyklėse, tiek į 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše nustatytus 
reikalavimus. 
Taip pat būtina įvertinti 
projekto riziką, susijusią su 
dvigubu finansavimu, t. y. 
vertinant pareiškėjo ir 
partnerių įgyvendintus ir 
(arba) įgyvendinamus 
projektus būtina įsitikinti, 
kad toms pačioms veikloms 
ir išlaidoms finansavimas 
nebus skiriamas 
pakartotinai. 

9.2.2. Veiklos ir išlaidos 
suplanuotos efektyviai ir 
pagrįstai. 

A Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklos 
suplanuotos efektyviai, o 
išlaidos yra būtinos 
projekto veikloms atlikti ir 
atitinka rinkos kainas arba 
įkainius, nustatytus 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše, jei tokie yra 
nustatyti. 

9.2.3. Užtikrinama lėšų 
panaudojimo sparta. 

A P Būtina įsitikinti, kad 
projekto veiklų 
suplanavimas užtikrins 
numatomą lėšų 
panaudojimo spartą. 

9.2.4. Projektas atitinka 
kryžminio finansavimo 
reikalavimus (jei taikoma). 

A Būtina įsitikinti, ar 
projektui gali būti 
numatytas kryžminis 
finansavimas; 
kryžminiam finansavimui 
numatomos tinkamos 
veiklos ir išlaidos; 
šios veiklos ir išlaidos 
būtinos projekto tikslams 
pasiekti ir turės pridėtinę 
vertę; 
kryžminiam finansavimui 
nustatytas dydis yra 
tinkamas pagal Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustatytus reikalavimus. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.2.5. Teisingai pritaikyta 
vienodo dydžio norma 

A Būtina įsitikinti, ar 
prie tiesioginių išlaidų nėra 



(angl. flat-rate), 
vadovaujantis 
Netiesioginių projekto 
išlaidų nustatymo ir 
apmokėjimo naudojant 
vienodo dydžio normą 
taisyklėmis, patvirtintomis 
Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2008 m. 
kovo 27 d. įsakymu Nr. 
1K-112 (Žin., 2008, Nr. 
37-1348; 2011, Nr. 78-
3826) (taikoma tik 
įgyvendinant Europos 
socialinio fondo 
projektus). 

priskirta netiesioginių 
išlaidų; 
teisingai pasirinkta 
projektui taikoma vienodo 
dydžio norma. 
Vertinant techninės 
paramos projektus šis 
vertinimo klausimas 
(teiginys) gali būti 
netaikomas. 

9.2.6. Tinkamai taikomi 
fiksuotieji projekto išlaidų 
vieneto įkainiai ir (ar) 
fiksuotosios projekto 
išlaidų sumos (jeigu 
taikoma) vadovaujantis 
Fiksuotųjų projekto išlaidų 
vieneto įkainių ir 
fiksuotųjų projekto išlaidų 
sumų nustatymo ir 
taikymo taisyklėmis, 
patvirtintomis Lietuvos 
Respublikos finansų 
ministro 2011 m. 
rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. 
1K-264 (Žin., 2011, Nr. 
102-4795). 
 

A Jeigu projektui yra 
ketinama taikyti 
fiksuotuosius projekto 
išlaidų vieneto įkainius ir 
(ar) fiksuotąsias projekto 
išlaidų sumas, būtina 
įsitikinti: 
- ar naudojami Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
(ar kituose teisės aktuose, 
jei tokia galimybė nustatyta 
Projektų finansavimo 
sąlygų apraše) nustatyti 
fiksuotieji projekto išlaidų 
vieneto įkainiai ir (ar) 
fiksuotosios projekto išlaidų 
sumos, arba pareiškėjas 
pakankamai pagrindė 
fiksuotųjų projekto išlaidų 
vieneto įkainių ir (ar) 
fiksuotųjų projekto išlaidų 
sumų dydį (jei nėra iš 
anksto nustatyta Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše); 
- ar fiksuotųjų projekto 
išlaidų vieneto įkainių ir (ar) 
fiksuotųjų projekto išlaidų 
sumų taikymas atitinka 
teisės aktą, 
reglamentuojantį fiksuotųjų 
projekto išlaidų vieneto 
įkainių ir (ar) fiksuotųjų 
projekto išlaidų sumų 
nustatymo ir taikymo 
tvarką. 

9.2.7. Projektas atitinka 
kitus specialiuosius 
projektų atrankos 
kriterijus ir Projektų 
finansavimo sąlygų 
apraše nustatytus 
reikalavimus (jei taikoma). 

A P Šių kriterijų vertinimo 
metodiką Projektų 
finansavimo sąlygų apraše 
nustato ministerija ir (ar) 
kita valstybės institucija. Jei 
specialieji reikalavimai 
nenustatyti, šis vertinimo 
klausimas (teiginys) 
netaikomas. 

9.3. Projektui reikiamas 
finansavimas 

9.3.1. Paraiškoje teisingai 
nurodyta, kokios 

A Būtina įsitikinti, ar projekto 
vykdytojas teisingai 



nustatytas atsižvelgiant 
į Reglamento (EB) Nr. 
1083/2006 55 
straipsnyje išdėstytus 
reikalavimus. 

kategorijos yra projektas, 
t. y. projektas, iš kurio: 
– negaunama pajamų;  
– gaunama pajamų, bet jų 
dydžio neįmanoma 
nustatyti iš anksto;  
– gaunama pajamų ir jos 
yra įvertinamos iš anksto. 
(Vertinant techninės 
paramos projektą, taip pat 
projektą, kuriam taikomos 
valstybės pagalbos teikimo 
taisyklės, kaip nustatyta 
Sutarties dėl ES veikimo 
107 straipsnyje, įskaitant 
de minimis pagalbą, arba iš 
Europos regioninės plėtros 
fondo arba Sanglaudos 
fondo lėšų bendrai 
finansuojamą projektą, kai 
projekto išlaidų bendra 
suma neviršija 1000 000 
eurų, šis vertinimo teiginys 
(klausimas) gali būti 
netaikomas.) 

priskyrė savo projektą prie 
vienos iš išvardytų 
kategorijų. Detalios 
metodologinės 
rekomendacijos pateiktos 
Bendrai finansuojamų iš 
Europos Sąjungos fondų 
lėšų projektų pajamų 
skaičiavimo ir priežiūros 
metodikoje, patvirtintoje 
Lietuvos Respublikos 
finansų ministro 2010 m. 
birželio 16 d. įsakymu Nr. 
1K-195 (Žin., 2010, Nr. 71-
3581; 2012, Nr. 138-7073), 
ir Iš Europos socialinio 
fondo bendrai 
finansuojamų projektų 
pajamų skaičiavimo ir 
priežiūros metodikoje 
(Rekomendacijų dėl 
projektų išlaidų atitikties 
Europos socialinio fondo 
finansavimo reikalavimams 
18 priede). 
 

9.3.2. Iš projekto 
planuojamos gauti 
pajamos (taip pat ir 
grynosios pajamos) 
teisingai apskaičiuotos ir 
teisingai nustatytas 
projektui reikiamo 
finansavimo dydis. 
(Vertinant techninės 
paramos projektą, taip pat 
projektą, kuriam taikomos 
valstybės pagalbos teikimo 
taisyklės, kaip nustatyta 
Sutarties dėl ES veikimo 
107 straipsnyje, įskaitant 
de minimis pagalbą, arba iš 
Europos regioninės plėtros 
fondo arba Sanglaudos 
fondo lėšų bendrai 
finansuojamą projektą, kai 
projekto išlaidų bendra 
suma neviršija 1000 000 
eurų, šis vertinimo teiginys 
(klausimas) gali būti 
netaikomas.) 

A Būtina įsitikinti, kad iš 
projekto planuojamos gauti 
grynosios pajamos 
apskaičiuotos ir priskirtos 
prie tinkamų ir netinkamų 
finansuoti projekto išlaidų 
teisingai. Taip pat būtina 
įsitikinti, kad projektui 
reikiamo finansavimo dydis 
yra apskaičiuotas grynųjų 
pajamų dydžiu sumažinus 
projekto tinkamų finansuoti 
išlaidų sumą taip, kaip 
nustatyta Reglamento (EB) 
Nr. 1083/2006 55 straipsnio 
2 dalyje arba Išlaidų 
atitikties finansavimo 
reikalavimams taisyklių 18

2 

punkte. Detalios 
metodologinės 
rekomendacijos pateiktos 
Bendrai finansuojamų iš 
Europos Sąjungos fondų 
lėšų projektų pajamų 
skaičiavimo ir priežiūros 
metodikoje ir Iš Europos 
socialinio fondo bendrai 
finansuojamų projektų 
pajamų skaičiavimo ir 
priežiūros metodikoje. 
 

P – šis vertinimo aspektas gali būti vertinamas kaip prioritetinis kriterijus suteikiant balus.  
A – šis vertinimo aspektas gali būti vertinamas kaip atitikties kriterijus (Taip/Ne). 

______________ 


