LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO 2016 M.
GEGUŽĖS 4 D. ĮSAKYMO NR. 4-337 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ
INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 5 PRIORITETO „APLINKOSAUGA, GAMTOS
IŠTEKLIŲ DARNUS NAUDOJIMAS IR PRISITAIKYMAS PRIE KLIMATO KAITOS“
PRIEMONĖS NR. 05.4.1-LVPA-R-821 „SAVIVALDYBES JUNGIANČIŲ TURIZMO TRASŲ
IR TURIZMO MARŠRUTŲ INFORMACINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ PROJEKTŲ
FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 1 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2020 m. kovo 6 d. Nr. 4-148
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821 „Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų
informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. 4-337 „Dėl 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių
darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-R-821
„Savivaldybes jungiančių turizmo trasų ir turizmo maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto
įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų
ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių
stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);“.
2. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.2. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos
projektų sutartys, pagal regionus:
Regiono
ES lėšų suma, Eur
pavadinimas
2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m.
Iš viso
konkrečiam
regionui per
2014–2020 m.
Alytaus
189540
611420
421880
Kauno
376965 2430
825953
446558
Klaipėdos
933220
352280
556009
24931
Marijampolės
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus

396887
193080
395303
277948
448895

96540
289620
1584
226205
282623 543330
269792

396887
289620
289620
396887
504153
825953
718687

2
Iš viso
regionams
konkrečiais
metais:

2535944

556009

945668 1754779 5792400“

3. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„9.3. Priemonei skirtos ES struktūrinių fondų lėšos, kurios kasmet turi būti pripažįstamos
deklaruotinomis, pagal regionus:
Regiono
ES lėšų suma, Eur
pavadinimas 2015 2016 2017 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2022 m. 2023 m.
Iš viso
m.
m.
m.
konkrečia
m regionui
per 2015–
2023 m.
Alytaus
97323
64882
611420
54886 290076 41738 62515
Kauno
101 32691 218006 90092 134939 210074 140050 825953
Klaipėdos
59829 27125
13255 198545 309098 206065 933220
8
Marijampol
144962 96642
396887
62168 93115
ės
Panevėžio
89939
59959
289620
12124 31256
38571 57771
Šiaulių
105783 70522
289620
45366 67949
Tauragės
58060
38707
396887
14092 97004
24899 37294
3
Telšių
83550
55700
504153
57963 217442 35831 53667
Utenos
12937 193780 301678 201119 825953
6
Vilniaus
683 22013 176547 80402 120425 187479 124986 718687
5
Iš viso
693 38042 105745 68100 102000 158794 105863 5792400“
regionams
6
2
6
9
6
1
0
konkrečiais
metais:
4. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:
„12. Pagal Apraše nurodytas remiamas veiklas regionų projektų sąrašą (-us) numatoma sudaryti
2016 m. III ketvirtį ir 2019 m. I ketvirtį. Regionų projektų sąraše (-uose) nurodomas paraiškų finansuoti
projektą pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminas – ne ilgesnis nei iki 2020 m. birželio 1 d.
Regionų projektų sąrašas (-ai) visam Priemonės lėšų limitui turi būti sudarytas iki 2020 m. balandžio 1
dienos.“
5. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:
„24. Projektu turi būti siekiama:
24.1. stebėsenos rodiklio „Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai“, kodas P.N.817, minimali
siektina rodiklio reikšmė – 4230;
24.2. projektu turi būti siekiama Aprašo 24.1 papunktyje nustatyto Priemonės įgyvendinimo
stebėsenos rodiklio reikšmių, atsižvelgiant į pateiktoje lentelėje konkrečiam regionui nustatytas tarpines
ir galutines stebėsenos rodiklio reikšmes:
Regionas
Įrengti ženklinimo infrastruktūros objektai (P.N.817)
Tarpinė reikšmė 2018 m. pab. Galutinė reikšmė 2023 m. pab.
Alytaus
84
444
Kauno
114
604
Klaipėdos
129
681
Marijampolės
55
291

3
Panevėžio
Šiaulių
Tauragės
Telšių
Utenos
Vilniaus
Iš viso:

40
40
55
70
114
99
800

211
211
291
368
605
524
4230“

6. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:
„33. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 543 330 Eur (penki šimtai
keturiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai trisdešimt eurų). Mažiausia galima skirti finansavimo lėšų suma
yra 1 584 Eur (tūkstantis penki šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai).“
7. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:
„45. Pareiškėjas kvietime teikti projektinį pasiūlymą nustatyta tvarka regiono plėtros tarybai turi
pateikti projektinį pasiūlymą pagal formą, nustatytą Regionų projektų atrankos tvarkos aprašo 1 priede.
Projektiniai pasiūlymai teikiami iki kvietime teikti projektinius pasiūlymus nurodyto termino. Pareiškėjas
privalo pateikti vieną projektinio pasiūlymo originalą ir jo priedus bei skenuotą projektinį pasiūlymą ir
elektronines jo priedų versijas.“
8. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:
„51. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti
paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija
paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus
pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, o
pareiškėjus informuoja papildomai paraiškoje nurodytais kontaktais.“
9. Pakeičiu 52.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„52.8. pareiškėjo ir partnerio (-ių) patvirtintus paskutinių finansinių metų metinių finansinių
ataskaitų rinkinius (netaikoma pareiškėjui (partneriui), kuris yra pateikęs metinių finansinių ataskaitų
rinkinius Juridinių asmenų registrui);“.
10. Pakeičiu 53 punktą ir jį išdėstau taip:
„53. Paraiškų pateikimo paskutinė diena, ne vėlesnė nei nurodyta Aprašo 12 punkte, nustatoma
regionų projektų sąraše, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
11. Pakeičiu 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai Projekto tikslai ir uždaviniai turi (Viešoji įstaiga
atitinka
bent
vieną atitikti veiksmų programos 5 Lietuvos verslo
veiksmų
programos
prioriteto prioriteto „Aplinkosauga, gamtos paramos agentūra
konkretų uždavinį ir siekiamą išteklių darnus naudojimas ir (toliau –
rezultatą.
prisitaikymas
prie
klimato įgyvendinančioji
kaitos“ 5.4.1 konkretų uždavinį institucija), pildydama
„Padidinti kultūros ir gamtos tinkamumo finansuoti
paveldo aktualumą, lankomumą vertinimo lentelę,
ir
žinomumą,
visuomenės perkelia Regioninės
informuotumą apie juos supančią plėtros departamento
aplinką“ ir siekiamą rezultatą.
prie Vidaus reikalų
ministerijos (toliau –
Informacijos šaltinis – paraiška Regioninės plėtros
finansuoti iš Europos Sąjungos departamentas) atlikto
struktūrinių fondų lėšų bendrai projektinio pasiūlymo
finansuojamą projektą (toliau – dėl regiono projekto
paraiška).
įgyvendinimo (toliau –
projektinis pasiūlymas)
vertinimo išvadą ir
skiltyje „Komentarai“
nurodo šios išvados
pavadinimą ir datą.)“
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12. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. Projektas atitinka strateginio Projektas
turi
atitikti
planavimo dokumentų nuostatas.
nacionalinius
strateginio
planavimo
dokumentus,
nurodytus Aprašo 18.1 ir 18.2
papunkčiuose.
Informacijos šaltinis – paraiška.

(Įgyvendinančioji
institucija, pildydama
tinkamumo finansuoti
vertinimo
lentelę,
perkelia
Regioninės
plėtros departamento
atlikto
projektinio
pasiūlymo vertinimo
išvadą
ir
skiltyje
„Komentarai“ nurodo
šios
išvados
pavadinimą ir datą.)“

13. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai
asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės
(toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys,
kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų
apraše.“
14. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra Informacijos
šaltiniai:
paraiška,
apribojimų gauti finansavimą:
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie Lietuvos
Respublikos
finansų
yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl ministerijos ir Valstybinio socialinio
bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas draudimo fondo valdybos prie
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) Socialinės
apsaugos
ir
darbo
ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra ministerijos, Juridinių asmenų registro,
likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras nemokumo valdymo tarnybos prie
vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata Lietuvos
Respublikos
finansų
netaikoma biudžetinėms įstaigoms) arba ministerijos duomenys, taip pat kita
pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra įgyvendinančiajai
institucijai
fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl prieinama
informacija,
Aprašo
bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas 52.8 papunktyje nurodyti dokumentai.
dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;
Vertinant atitiktį šiam vertinimo
5.4.2. paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir aspektui, vadovaujamasi pareiškėjo
partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar (partnerio)
pateikta
deklaracija.
galutiniu administraciniu sprendimu nėra Pareiškėjo (partnerio) deklaracijoje
pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su pateiktų teiginių dėl atitikties šiam
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų vertinimo
aspektui
nurodytų
mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės apribojimų
tikrumas
tikrinamas
aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei atrankiniu būdu vidaus procedūrų
pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje apraše nustatyta tvarka.“
registruoti juridiniai asmenys ar užsienyje
gyvenantys fiziniai asmenys (ši nuostata
netaikoma
įstaigoms,
kurių
veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams,
kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų
nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba
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socialinio draudimo įmokų mokėjimo
terminai);
5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir
partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba
pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai
asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar
savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai),
turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę
surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos
dokumentus,
neturi
neišnykusio
arba
nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir
partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo
nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų
grupėje,
organizuotoje
grupėje,
nusikalstamame
susivienijime,
jų
organizavimą
ar
vadovavimą
jiems,
teroristinius ir su teroristine veikla susijusius
nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų
darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių
nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą
poveikiu,
papirkimą,
piktnaudžiavimą,
tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto
pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos
padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar
sugadinimą,
neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą
disponavimą akcizais apmokestinamomis
prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos
neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą
vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar
profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens
veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo
naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio
asmens
veiklą,
mokesčių
nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės
paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą,
skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą
bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo
priemonės gaminimą, tikros elektroninės
mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą
disponavimą elektronine mokėjimo priemone
arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės
mokėjimo priemonės ar jos duomenų
panaudojimą, neteisingų duomenų apie
pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą,
apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą,
nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar
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turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių
pagaminimą,
laikymą
arba
realizavimą, dokumento suklastojimą ar
disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą,
dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir
(arba) ES finansiniams interesams (šis
apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo arba
partnerio (-ių) veikla yra finansuojama iš
Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės
pinigų fondų, taip pat Europos investicijų
fondui ir Europos investicijų bankui);
5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams), jei jie perkėlė gamybinę
veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę
narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma
išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra
taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);
5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas
(iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl
trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši
nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams
asmenims);
5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir
partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas
gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl
lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo
grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis
apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių
veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir
(arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių
veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013
metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES
struktūrinių fondų techninė parama, Europos
investicijų fondui ir Europos investicijų
bankui);
5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir
partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra
pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių
asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl
Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių
asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši
nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis
asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina rengti pagal
įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui,
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užsienio juridiniam
organizacijai).

asmeniui

ar

kitai

15. Pakeičiu 1 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.
7.1. Projekto įgyvendinimo alternatyvos Informacijos
šaltiniai: (Įgyvendinančioji
pasirinkimas pagrįstas sąnaudų ir naudos projektinis pasiūlymas, institucija,
analizės rezultatais:
investicijų projektas.
pildydama
tinkamumo
finansuoti vertinimo
lentelę,
perkelia
Regioninės plėtros
departamento atlikto
projektinio
pasiūlymo vertinimo
išvadą ir skiltyje
„Komentarai“
nurodo šios išvados
pavadinimą ir datą.)
7.1.1. projekto įgyvendinimo alternatyvai (- Informacijos
šaltiniai:
oms) įvertinti taikomos pajamų, sąnaudų, projektinis pasiūlymas,
finansavimo šaltinių, sukuriamos naudos ir investicijų projektas.
kitos prielaidos yra pagrįstos;
7.1.2. projekto įgyvendinimo alternatyvai (- Informacijos
šaltiniai:
oms) įvertinti taikomas vienodas pagrįstos projektinis pasiūlymas,
trukmės analizės laikotarpis;
investicijų projektas.
7.1.3. projekto įgyvendinimo alternatyvai (- Informacijos
šaltiniai:
oms) įvertinti taikoma vienoda pagrįsto projektinis pasiūlymas,
dydžio diskonto norma;
investicijų projektas.
7.1.4. optimali projekto įgyvendinimo Informacijos
šaltiniai:
alternatyva pasirinkta pagal projekto projektinis pasiūlymas,
įgyvendinimo alternatyvų finansinių ir investicijų projektas.
(arba) ekonominių rodiklių (grynosios
dabartinės vertės, vidinės grąžos normos,
sąnaudų ir naudos santykio) reikšmes;
7.1.5. pasirinktai projekto įgyvendinimo Informacijos
šaltiniai:
alternatyvai realizuoti nėra žinomų teisinių, projektinis pasiūlymas,
techninių ir socialinių apribojimų.
investicijų projektas.
7.2. Projekto įgyvendinimo alternatyvos Informacijos
šaltiniai: (Įgyvendinančioji
pasirinkimas
pagrįstas
sąnaudų projektinis pasiūlymas, institucija,
veiksmingumo analizės rodikliu.
investicijų projektas.
pildydama
tinkamumo
finansuoti vertinimo
lentelę,
perkelia
Regioninės plėtros
departamento atlikto
projektinio
pasiūlymo vertinimo
išvadą ir skiltyje
„Komentarai“
nurodo šios išvados
pavadinimą ir datą.)“
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7.3. Įvertintos pagrindinės projekto rizikos
ir suplanuotos rizikų valdymo priemonės bei
joms įgyvendinti reikalingi ištekliai.
7.4. Numatytos projekto veiklos atitinka
tinkamoms finansuoti veikloms ir jų
apimtims nustatytus reikalavimus. Išlaidos
atitinka nustatytus reikalavimus ir yra
būtinos projektams įgyvendinti. Veiklos ir
išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai,
įvertinus ir iki paraiškos pateikimo pradėtas
ar įvykdytas viešųjų pirkimų procedūras.
Vertinant pareiškėjo ir partnerio (-ių)
įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus
projektus toms pačioms veikloms ir
išlaidoms finansavimas nėra skiriamas
pakartotinai.
7.5. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto
tikslus, veiklas, uždavinius ir pasiekti
rezultatus per projekto įgyvendinimo
laikotarpį; projekto įgyvendinimo trukmė
atitinka projektų finansavimo sąlygų apraše
nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis –
paraiška.
Informacijos šaltinis –
paraiška.

Projekto įgyvendinimo
trukmė (terminas) turi
atitikti Aprašo 21 punkte
nustatytus reikalavimus.

Informacijos šaltinis –
paraiška.
kryžminio Netaikoma.

7.6.
Projektas
atitinka
finansavimo reikalavimus.
7.7. Teisingai pritaikyta fiksuotoji projekto
išlaidų norma, fiksuotieji projekto išlaidų
vieneto įkainiai, fiksuotosios projekto
išlaidų sumos ir (ar) apdovanojimai.

Projektui
taikoma
fiksuotoji norma turi
atitikti
reikalavimus,
nustatytus Aprašo 40
punkte.

Informacijos šaltinis –
paraiška.
7.8. Paraiškoje teisingai nurodyta projekto Netaikoma.
kategorija, iš projekto planuojamos gauti
pajamos (taip pat ir grynosios pajamos)
teisingai
apskaičiuotos
ir
teisingai
nustatytas projektui reikiamo finansavimo
dydis, atsižvelgiant į tai, ar įgyvendinant
projektą:
– negaunama pajamų;
– gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš
anksto;
– gaunama pajamų, bet jų iš anksto
neįmanoma apskaičiuoti.
16. Pakeičiu 1 priedo 8 punktą ir jį išdėstau taip:
„8. Projekto veiklos vykdomos veiksmų programos įgyvendinimo teritorijoje.
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8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos
Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas
vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda
(ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos
finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai
(arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal
reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio
pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka
bent vieną iš šių sąlygų:
8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir
Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto
veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES
teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto
projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal
projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos
reprezentacijai
skirtos
veiklos, informavimo,
komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo
didinimo veiklos;
8.1.2. iš Europos socialinio fondo bendrai
finansuojamo projekto veiklos vykdomos:
– ES teritorijoje;
– ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija
procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų
apraše;
8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų
veiklos.

Projekto
veiklų
vykdymo
teritorija turi atitikti Aprašo 23
punkte nustatytus reikalavimus.
Informacijos šaltinis – paraiška.“

Energetikos ministras, laikinai einantis
ekonomikos ir inovacijų ministro pareigas

Parengė
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos
Europos Sąjungos investicijų koordinavimo departamento
Europos Sąjungos investicijų planavimo skyriaus
vyriausioji specialistė
Renata Čitavičienė

Žygimantas Vaičiūnas

