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Kur gauti paraiškos formą?

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS








Paraiškos formos užsakymas



Paraiškos pateikimas

Per DMS



Paraiškos formatas, pildymo 
techniniai ypatumai



Paraiškos turinys



Paraišką pildome nuosekliai



Skaitome pildymo instrukciją



Išsaugome duomenis ir tikriname 





Pataisome klaidas ir dar kartą 
tikriname



Vadovaujamės

• Projektų finansavimo sąlygų aprašu (PFSA)

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis
(PAFT)

• Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties
Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams

Dokumentus galite rasti čia: www.esinvesticijos.lt

http://www.esinvesticijos.lt/


Rekomendacijos paraiškos 
rengimo komandai

• Paraiškos rengėjai turi pakankamai laiko 
resursų ir kompetencijos

• Paraišką rengia už projekto administravimą 
atsakingi asmenys

• Paraišką rengia komanda

(projekto vadovas,   

finansininkas, viešųjų 

pirkimų specialistas)



Projekto pavadinimas (1 p.)

• Trumpas 

• Aiškus

• Nusakantis projekto esmę



Tikslūs pareiškėjo duomenys (2 p.)

Pilnas oficialus juridinio asmens pavadinimas, 
kaip Valstybės įmonės Registrų centre 
užregistruotas



Projekto veiklos teritorija (4 p.)



Projekto aprašymas (5.1 p.)

• Problema – kas yra negerai?

• Siūlomas sprendimas – kaip išspręsti 
problemą?

• Projekto poreikis - kodėl verta 
investuoti ES struktūrinių fondų lėšas į 
projektą?



Projekto aprašymas (5.3 p.)

• Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti 
projektą



Projekto rizikos (5.4 p.)

Rizika – įvykis, kuris dar neįvyko.

Priežastis Aplinkybės Pasekmės

Numatykite rizikos valdymo priemones bei 
išteklius.





Loginis pagrindimas (6 p.)

Ko 
siekiame?

Kaip 
siekiame?

Ką 
darome?



Projekto loginio pagrindimo schema
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Loginis pagrindimas

Tikslas:
• Gali būti tik vienas
• Atitinka veiksmų programos priemonės tikslus, nurodytus 

PFSA
• Užtikrina problemos sprendimą

Uždavinys:
• Priemonė pasiekti tikslą

Veiklos:
• Konkretūs veiksmai, būtini uždaviniui  įgyvendinti 
• Turi konkretų laikotarpį, biudžetą, aiškų vykdytoją 
ir vykdymo eigą

Rodiklis:
• Kiekybiškai išmatuojamas tiesioginis veiklos rezultatas



Loginio pagrindimo santrauka



Projekto loginis pagrindimas



Veiklų įgyvendinimo grafikas (8 p.)

• Nurodoma veiklų įgyvendinimo trukmė mėnesiais

• Į veiklų trukmę įskaičiuojame pirkimų procedūroms skirtą 
laiką

• Trukmė negali viršyti PFSA numatytos maksimalios 
projekto įgyvendinimo trukmės (Invest LT+ trukmė 18 
mėn.)

• Pagrindžiama veiklos įgyvendinimo trukmė



Pirkimai (9 p.)

Būtina pateikti informaciją apie jau pradėtus ir 
įvykdytus pirkimus





Kai pareiškėjas turi teisę PVM traukti į ataskaitą, 
čia yra nurodomas su projekte planuojamomis 
patirti išlaidomis susijęs PVM.



Stebėsenos rodikliai (13 p.)

• Į sugeneruotą formą rodikliai įkeliami automatiškai

• Aprašoma rodiklio sąsaja su projekto loginiu pagrindimu



Projekto atitiktis horizontaliesiems 
principams (14 p.)

Numatyti Aprašo 28 ir 29 p. 



Informavimas apie projektą (15 p.)

• Privalomos 3 priemonės



Paraiškos priedų sąrašas (20 p.)



Išlaidų pagrindimo pildymo pavyzdys



Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 
pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą 

(7 kategorija) (1)

𝑵𝒆𝒕𝒊𝒆𝒔𝒊𝒐𝒈𝒊𝒏ė𝒔

𝒊š𝒍𝒂𝒊𝒅𝒐𝒔
=

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑛𝑘𝑎𝑚ų
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑢𝑜𝑡𝑖 𝒕𝒊𝒆𝒔𝒊𝒐𝒈𝒊𝒏𝒊ų

𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑ų 𝑠𝑢𝑚𝑎
−

𝐾𝑟𝑦ž𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠
𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑣𝑖𝑚𝑎𝑠

𝑥
Fiksuotoji
norma

÷ 100

Standartinė fiksuotoji norma nustatoma pagal PAFT 10 
priedo 3 punktą



Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 
pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą               

(7 kategorija) (2)

Nustatant projektui taikomą fiksuotąją normą
atsižvelgiama į:

• bendrą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą
(projekto vertę)

• kokią tiesioginių išlaidų dalį (procentais) sudaro
projekto veiklų rangos išlaidos



FN, taikoma ESF projektų netiesioginėms 
išlaidoms nustatyti

Nr. Projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų, išskyrus 

kryžminiam finansavimui 

skirtas lėšas, suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai 

projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. 

(imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų 

nuo 60 proc. iki 

90 proc. (imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų

daugiau kaip 90 

procentų 

tiesioginių 

projekto išlaidų 

1 2 3 4 5

1. iki 85 000 24 24 12

2. nuo 85 001 iki 175 000 24 21 12

3. nuo 175 001 iki 260 000 19 19 12

4. nuo 260 001 iki 435 000 16 16 12

5. nuo 435 001 iki 780 000 13 11 9,3

6. nuo 780 001 iki 1 330 000 9 8 5,4



Veiklų rangos dalis

𝑽𝒆𝒊𝒌𝒍ų 𝒓𝒂𝒏𝒈𝒐𝒔
𝒊š𝒍𝒂𝒊𝒅ų 𝒅𝒂𝒍𝒊𝒔

=

𝑉𝑒𝑖𝑘𝑙ų 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑜𝑠
𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡𝑜 𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖𝑜𝑔𝑖𝑛𝑖ų
𝑖š𝑙𝑎𝑖𝑑ų 𝑠𝑢𝑚𝑎

−
𝐾𝑟𝑦ž𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠

𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑎𝑣𝑖𝑚𝑎𝑠

∗ 100

Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos išlaidos tų
veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto
vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar
rangovai.



Veiklų rangos dalis

Rangos išlaidoms nepriskiriama:

• DU ir projekto veiklas vykdančių fizinių
asmenų, dirbančių pagal autorines ar
paslaugų sutartis, išlaidos

• supaprastintai apmokamos išlaidos







Sėkmės!


