
 
PATVIRTINTA 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 
2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 

 
METODINIAI NURODYMAI DĖL PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Metodiniai nurodymai dėl projektų finansavimo sąlygų aprašo (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 iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų 
(toliau – projektai) finansavimo sąlygų aprašus. 

2. Metodiniuose nurodymuose vartojamos sąvokos atitinka 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), ir 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 
ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės), vartojamas sąvokas. 

3. Projektų finansavimo sąlygų aprašas turi būti rengiamas vadovaujantis atitinkama veiksmų 
programa bei veiksmų programos priedu ir negali jiems prieštarauti. Ministerija ir (arba) kita valstybės 
institucija Projektų finansavimo sąlygų apraše turi detalizuoti veiksmų programos ir veiksmų programos 
priedo nuostatas. 

 
II. PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO STRUKTŪRA IR TURINYS 

 
4. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Projektų finansavimo sąlygų apraše ministerija ir (arba) kita valstybės institucija turi pateikti 
pareiškėjui visą informaciją, reikalingą parengti paraišką finansuoti projektą (toliau – paraiška). Jei dalis 
pareiškėjui aktualios informacijos pateikiama kituose teisės aktuose (pavyzdžiui, veiksmų programos priede, 
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir 
pan.), Projektų finansavimo sąlygų apraše pateikiamos nuorodos į atitinkamus teisės aktus arba gali būti 
nurodomos svarbiausios atitinkamų teisės aktų nuostatos. 

5. Projektų finansavimo sąlygų aprašą turėtų sudaryti šie skyriai: 
5.1. Bendrosios nuostatos; 
5.2. Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams; 
5.3. Reikalavimai projektams; 
5.4. Reikalavimai projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ir projekto finansavimo dydžiui; 
KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 
5.5. Paraiškų priėmimas, vertinimas ir atranka; 
KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 



5.6. Projektų įgyvendinimo nuostatos; 
5.7. Baigiamosios nuostatos. 
6. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Bendrosios nuostatos“ turi būti nurodyta: 
6.1. Projektų finansavimo sąlygų aprašo paskirtis, veiksmų programos pavadinimas, veiksmų 

programos prioritetas ir veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė (toliau – veiksmų programos 
priemonė), pagal kurią yra parengtas Projektų finansavimo sąlygų aprašas, ir nurodyti teisės aktai, kuriais 
buvo patvirtinta atitinkama veiksmų programa ir veiksmų programos priemonė, turi būti apibrėžtos Projektų 
finansavimo sąlygų apraše vartojamos sąvokos, jeigu šios sąvokos nėra apibrėžtos kituose teisės aktuose. 
Jeigu numatoma rengti kelis projektų finansavimo sąlygų aprašus pagal vieną veiksmų programos priemonę, 
rekomenduojama nurodyti pagal veiksmų programos priemonę numatomų rengti projektų finansavimo sąlygų 
aprašų skaičių; 

6.2. pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą remiamos veiklos, jų tikslas, planuojama skirti iš 
valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose joms yra numatytos ES fondų lėšos ir (arba) 
bendrojo finansavimo lėšos, skirtos veiksmų programų priemonių įgyvendinimui finansuoti, lėšų suma (toliau 
– projektų finansavimas) ir kita reikiama informacija; 

6.3. tuo atveju, jeigu projektai pagal atitinkamą veiksmų programos priemonę atrenkami projektų 
konkurso (toliau – konkursas) būdu, rekomenduojama nurodyti planuojamą kvietimų teikti paraiškas skaičių ir 
numatomo (-ų) kvietimo (-ų) teikti paraiškas planuojamą paskelbimo laiką metų ir ketvirčių tikslumu. Tuo 
atveju, jeigu pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma skelbti kelis kvietimus teikti 
paraiškas, turėtų būti nurodoma pagal kiekvieną kvietimą teikti paraiškas planuojama projektams skirti lėšų 
suma. Jeigu Projektų finansavimo sąlygų apraše tokia informacija nėra pateikta, ministerija ir (arba) kita 
valstybės institucija turi užtikrinti, kad tokią informaciją galimi pareiškėjai žinotų iš anksto; 

6.4. informacija apie numatomą iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų (toliau – 
valstybės projektai) ir (arba) iš ES fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų (toliau – regionų 
projektai) sąrašo (-ų) sudarymo ir patvirtinimo laiką tuo atveju, jeigu pagal atitinkamą veiksmų programos 
priemonę bus finansuojami valstybės ir (arba) regionų projektai; 

6.5. teisės aktai, kuriais remiantis bus teikiama valstybės pagalba tuo atveju, jei pagal Projektų 
finansavimo sąlygų aprašą numatoma ją teikti. Į valstybės pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatas turi būti atsižvelgiama rengiant visas Projektų finansavimo sąlygų aprašo dalis (pavyzdžiui, 
nustatant reikalavimus pareiškėjams ir partneriams, projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms, nustatant 
maksimalų galimą projekto finansavimą ir lyginamąją projektui skiriamų lėšų dalį ir pan.); 

6.6. kur bus paskelbta Projektų finansavimo sąlygų apraše nenurodyta informacija, kurią privalo 
žinoti pareiškėjas rengdamas projektą ir teikdamas paraišką, t. y. ES struktūrinės paramos svetainė 
www.esparama.lt (papildomai gali būti nurodyti ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos ir (arba) 
įgyvendinančiosios institucijos interneto adresai). 

7. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai pareiškėjams ir partneriams“ turi būti 
nurodyti: 

7.1. vadovaujantis veiksmų programos priedu galimi pareiškėjai ir partneriai. Tuo atveju, jeigu pagal 
veiksmų programos priemonę yra numatoma rengti kelis projektų finansavimo sąlygų aprašus, atsižvelgiant į 
pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatomų remti veiklų specifiką, apraše gali būti 
nurodyta, kad paraiškas gali teikti tik dalis pareiškėjų ir (arba) partnerių, numatytų atitinkamame veiksmų 
programos priede; 

7.2. detalus pareiškėjams ir partneriams keliami reikalavimai, kurie nustatomi siekiant įsitikinti 
pareiškėjų ir partnerių patikimumu ir pajėgumu tinkamai įgyvendinti projektą ir užtikrinti projekto tęstinumą 
(pavyzdžiui, pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, 
neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams, 
pareiškėjas ir (arba) pareiškėjo vadovas neturi neišnykusio teistumo už pažeidimus profesinėje veikloje, 
detalūs reikalavimai, susiję su pareiškėjo patirtimi įgyvendinti panašius projektus, detalūs reikalavimai, susiję 
su pareiškėjo turimais projektui įgyvendinti būtinais finansiniais ištekliais, ir pan.). Dokumentai, įrodantys 
pareiškėjų ir partnerių atitiktį jiems keliamiems reikalavimams, kuriuos kartu su paraiška turi pateikti 
pareiškėjas, nurodomi paraiškos specialiojoje (B) dalyje. 

8. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai projektams“: 
8.1. turi būti nurodyti reikalavimai: 
8.1.1. susiję su projekto atitiktimi atitinkamo veiksmų programos prioritetui ir atitinkamos veiksmų 

programos priemonei; 
8.1.2. projekto trukmei; 
8.1.3. remtinoms veikloms; 
8.1.4. susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu; 



8.1.5. susiję su horizontaliųjų sričių (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) 
įgyvendinimu: 

8.1.5.1. pagrindinės problemos, kurios susijusios su horizontaliųjų sričių įgyvendinimu (t.y. kokios yra 
horizontaliųjų sričių įgyvendinimo kliūtys, kokiems horizontaliųjų sričių aspektams turėtų būti skiriamas 
didesnis dėmesys, kur galima imtis aktyvesnių veiksmų) tame sektoriuje, pagal kurį įgyvendinama priemonė; 

8.1.5.2. kokiomis priemonėmis planuojama spręsti pagrindines problemas arba paraiškos pildymo 
instrukcijoje pateikta keletas pavyzdžių, o priemonių pasiūla palikta pareiškėjų iniciatyvai; 

8.1.6. taikomi priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimui ir matavimui. Projektų 
finansavimo sąlygų aprašo priede turi būti pateikta konkrečios priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių 
skaičiavimo ir matavimo metodika, jeigu, vadovaujantis Veiksmų programų administravimo ir finansavimo 
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1225 (Žin., 2008, 
Nr. 137-5429), 102 punktu, ji nebuvo patvirtinta iki atitinkamo Projekto finansavimo sąlygų aprašo 
patvirtinimo dienos. Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo ir matavimo metodika 
rengiama vadovaujantis Veiksmų programų įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo 
rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. 
1K-159 (Žin., 2009, Nr. 59-2309); 

KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 

 
8.2. gali būti nurodyti: 
8.2.1. reikalavimai projekto parengtumui (pavyzdžiui, turi būti parengta techninė dokumentacija, 

būtina infrastruktūros plėtros projektams įgyvendinti, parengta galimybių studija, pagrindžianti projekto 
poreikį ir pasirinktą problemos sprendimo būdo veiksmingumą, įvykdyti viešieji pirkimai ir pan.); 

8.2.2. kiti projektams taikomi reikalavimai, kurie padėtų užtikrinti didesnį projektų efektyvumą ir 
rezultatų kokybę siekiant veiksmų programose nustatytų tikslų (pavyzdžiui, dėl projektų tikslinių grupių, 
projekto įgyvendinimo vietos, detalizuojami projektų pasiekimų, rezultatų kokybės ir pan. reikalavimai). 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 
9. 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 

(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
 

Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Reikalavimai projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ir 
projekto finansavimo dydžiui“ turi būti nurodyti reikalavimai, taikomi: 

9.1. projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms, t. y.: 
9.1.1. detalūs reikalavimai, keliami projekto tinkamoms finansuoti išlaidoms ir joms taikomi 

apribojimai, nustatyti Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse. Projektų finansavimo sąlygų 
apraše ministerija ir (arba) kita valstybės institucija gali nustatyti griežtesnius išlaidų ir finansavimo 
reikalavimų atitikties apribojimus, negu nustatyti Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse; 

9.1.2. reikalavimai, susiję su 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1783/1999 (OL 2006 
L 210, p. 1) 7 straipsnio 3 dalyje, 2006 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1081/2006 dėl Europos socialinio fondo ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1784/1999 (OL 2006 L 210, p. 
12) 11 straipsnio 4 dalyje ir 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 (EB) Nr. 
1083/2006), 34 straipsnio 2 dalyje nurodyta galimybe Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio 
fondo lėšomis finansuoti projekto veiklas, patenkančias į kito fondo paramos taikymo sritį (tuo atveju, jei tokia 
galimybė bus taikoma); 

9.1.3. detalūs reikalavimai, keliami tiesioginėms projekto išlaidoms, ir vienodo dydžio norma, taikoma 
apskaičiuojant netiesiogines arba pridėtines projekto išlaidas, jei skiriamos Europos socialinio fondo lėšos; 

9.1.4. reikalavimai dėl leidžiamų naudoti fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių ir fiksuotųjų 
projekto išlaidų sumų (jei taikoma). 

9.2. projekto finansavimo dydžiui, t. y.: 
9.2.1. projekto finansavimo dydžio nustatymo principai, kokią projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį 

gali sudaryti projekto finansavimas, maksimali ir minimali galima projekto finansavimo suma (jei taikomi tokie 
apribojimai), reikalavimai pareiškėjui prie projekto įgyvendinimo prisidėti nuosavomis lėšomis; 

9.2.2. projekto pajamų skaičiavimams keliami reikalavimai ir nuostatos, susijusios su projekto išlaidų 
finansavimu, jeigu pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma finansuoti projektus, iš kurių 



gaunamos pajamos, kaip apibrėžta reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje arba Išlaidų ir finansavimo 
reikalavimų atitikties taisyklių 182 punkte. 

10. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Paraiškų dėl projektų finansavimo priėmimas, 
vertinimas ir atranka“ turi būti nurodyta: 

10.1. paraiškų priėmimas ir registravimas, t. y. nurodyta: 
10.1.1. kad paraiškos yra priimamos ir registruojamos Projektų administravimo ir finansavimo 

taisyklėse nustatyta tvarka; 
10.1.2. informacija apie galimus paraiškos pateikimo budus; 
10.1.3. kad paraiškos yra priimamos kvietime (-uose) teikti paraiškas nurodytais terminais; 
10.1.4. informacija apie paraiškos formą ir kartu su paraiška privalomus pateikti dokumentus, 

reikalaujamas paraiškos ir kartu su paraiška privalomų pateikti dokumentų kopijų skaičius ir reikalavimas 
pateikti elektroninę užpildytos paraiškos formos kompiuterinėje laikmenoje versiją. Paraiškos specialiosios 
(B) dalies forma ir (arba) jos pildymo instrukcija gali būti rengiamos ir tvirtinamos kaip Projektų finansavimo 
sąlygų aprašo priedas (-ai) arba kaip atskiras (-i) dokumentas (-ai). Spręsdama dėl paraiškos specialiosios 
(B) dalies turinio, struktūros ir priedų skaičiaus, ministerija ir (arba) kita valstybės institucija privalo atsižvelgti 
į Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 22 punktą; 

10.1.5. informacija apie vieno pareiškėjo galimų pateikti paraiškų skaičių (netaikoma valstybės ir 
regionų projektų planavimo atvejais); 

KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
10.1.6. informacija apie pareiškėjo ir paraiškos duomenis, kurie bus skelbiami viešai; 
10.1.7. informacijos pareiškėjams teikimo tvarka; 
10.2. paraiškų vertinimas ir atranka, t. y. nurodyta: 
10.2.1. kad paraiškų vertinimas ir atranka yra atliekami Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse nustatyta tvarka; 
10.2.2. paraiškų vertinimo etapai bei institucija (-os), atliksianti (-čios) paraiškų vertinimą ir atranką; 
10.2.3. pateikiamos kiekvienam paraiškų vertinimo etapui taikomos vertinimo lentelės ir metodiniai 

nurodymai projektų vertintojams dėl specialiųjų atitikties ir prioritetinių atrankos kriterijų; 
10.2.4. trūkstamos informacijos paraiškos vertinimo metu teikimo tvarka ir informacija apie tai, kad 

vertinimą atliekanti institucija vertinimo metu gali pareiškėją pakviesti pokalbio ir (arba) apsilankyti 
planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Projektų finansavimo sąlygų apraše gali būti nustatyti atvejai, 
kada paraiška atmetama neprašius pareiškėjo pateikti papildomų duomenų ar dokumentų, papildyti ar 
patikslinti paraiškoje pateiktos informacijos (nurodant, kokių konkrečių dokumentų ir (arba) informacijos 
nepateikus paraiška atmetama); 

KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
10.3. sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimas ir projekto finansavimo ir administravimo 

sutarties sudarymas, t. y. nurodyta: 
10.3.1. institucija, atsakinga už sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimą; 
10.3.2. informacija apie tai, ar konkurso būdu pateiktos paraiškos, kurios naudos ir kokybės 

vertinimo metu surinko Projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytą privalomą balų sumą (jei toks 
reikalavimas buvo nustatytas), tačiau jų finansavimui nepakako lėšų, galės konkuruoti kitame kvietime teikti 
paraiškas ir kokiomis sąlygomis (pavyzdžiui, ar tokios paraiškos galės dalyvauti kitame konkurse, ar tokios 
paraiškos turės būti pateiktos ir (arba) vertinamos iš naujo, ar dalyvaus kitame konkurse su jau surinktu balų 
skaičiumi ir pan.) tuo atveju, jeigu pagal atitinkamą Projektų finansavimo sąlygų aprašą numatoma skelbti 
kelis kvietimus teikti paraiškas; 

10.3.3. informacija apie projekto finansavimo ir administravimo sutarties formą, sutarties sudarymą ir 
sutarties šalis; 

KEISTA: 
2013 05 07 įsakymu Nr. 1K-170 (nuo 2013 05 12) 
(Žin., 2013, Nr. 48-2395) 
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1
.5 punktuose nustatyta informacija, 

kai taikoma tęstinė projektų konkurso organizavimo procedūra. 
KEISTA: 
2011 05 31 įsakymu Nr. 1K-201 (nuo 2011 06 05) 
(Žin., 2011, Nr. 68-3258) 
 
11. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Projektų įgyvendinimo nuostatos“ turi būti nurodyta: 



11.1. kad projekto išlaidos apmokamos ir projektų finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra 
atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse ir projekto finansavimo ir administravimo 
sutartyje nustatyta tvarka; 

11.2. galimas (-i) taikyti projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) ir nuostatos dėl avanso mokėjimo; 
11.3. reikalavimai dėl projekto audito, jeigu projektai yra atrenkami konkurso būdu (jeigu tokie 

reikalavimai nustatomi); 
11.4. specialūs projektų vykdytojams keliami reikalavimai (pavyzdžiui, susiję su iš paramos lėšų 

įsigyjamo turto draudimu, ir pan.); 
11.5. projektų vykdytojams keliami reikalavimai, susiję su projektų tęstinumo užtikrinimu. 
12. Projektų finansavimo sąlygų aprašo skyriuje „Baigiamosios nuostatos“ turi būti nurodyta: 
12.1. informacija apie projektų finansavimo sąlygų aprašo keitimą; 
12.2. kad pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti įgyvendinančiosios institucijos, 

ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba 
neveikimą, susijusius su paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo 
priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka. 

 
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
13. Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos, rengdamos ir tvirtindamos projektų finansavimo 

sąlygų aprašus, gali pasirinkti kitą, nei metodinių nurodymų 5 punkte nurodytą, Projektų finansavimo sąlygų 
aprašo struktūrą tuo atveju, jeigu tai padėtų aiškiau išdėstyti pareiškėjams ir projektų vykdytojams aktualią 
informaciją, tačiau turi užtikrinti, kad Projektų finansavimo sąlygų apraše būtų pateikta visa informacija, 
nurodyta metodinių nurodymų 6–12 punktuose. 

14. Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos Projektų finansavimo sąlygų apraše gali pateikti 
dar ir kitą nei metodinių nurodymų 6–12 punktuose nurodytą informaciją, kuri padėtų pareiškėjams ir projektų 
vykdytojams geriau suprasti pagal Projektų finansavimo sąlygų aprašą remiamų veiklų tikslus ir uždavinius, 
pareiškėjui ir projektui keliamus reikalavimus, parengti kokybišką paraišką ir tinkamai įgyvendinti projektą. 

______________ 
 


