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Įžanga
Tai atviras kvietimas teikti paraiškas, kai visi dokumentai pateikiami vienu etapu. 2007–2013
m. Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programos Jungtinio priežiūros komiteto paskirti Projektų
atrankos komiteto nariai ir vertintojai įvertins kiekvieną paraišką (paraiškos formą, prašomus
priedus ir pridedamus dokumentus).
Įsidėmėkite, kad dokumentą anglų kalba patvirtino Programos Jungtinis priežiūros
komitetas ir jam teikiama pirmenybė prieš tekstą kitomis kalbomis.
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1. BENDROJI INFORMACIJA APIE PROGRAMĄ
1.1 Pagrindiniai faktai
Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorija turi ilgą bendradarbiavimo istoriją. Visai
neseniai bendri projektai buvo remiami įvairiomis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui,
PHARE, INTERREG, TACIS bendradarbiavimo abipus sienos programomis. Jiems buvo
taikomos skirtingos projektų paraiškų teikimo bei projektų įgyvendinimo taisyklės ir
procedūros, kuriomis privalėjo vadovautis paramos gavėjai ir projektų partneriai.
Ši Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa (toliau – Programa) – tai viena iš devynių
sausumos sienų programų, kurias finansuoja naujas šaltinis, t. y. Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonė (toliau – EKPP). Nuo 2007 m. EKPP pakeitė finansines priemones,
skirtas bendradarbiavimui su šalimis partnerėmis (įskaitant TACIS bendradarbiavimo abipus
sienos programą), ir pasiūlė bendrus tikslus bei vienodas projektų paraiškų teikimo ir
projektų įgyvendinimo procedūras, taikomas tiek Europos Sąjungos (ES) valstybių narių
institucijoms, tiek šalių partnerių institucijoms. Tikimasi, kad bendros taisyklės ir procedūros
padės užtikrinti bendrų projektų nuoseklumą, sinergiją bei geresnį koordinavimą ir dėl to
tarpvalstybinio bendradarbiavimo iniciatyvos turėtų tapti dar efektyvesnės.

1.2 Teisinė sistema
Programa veikia pagal šiuos teisinius dokumentus:
•

Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
bendradarbiavimo per sieną programa, patvirtinta 2008 m. gruodžio 18 d. Europos
Komisijos sprendimu Nr. K(2008) 8113 (Programos dokumentas);

•

2007 m. rugpjūčio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2007, nustatantis
tarpvalstybinio bendradarbiavimo programų, finansuojamų pagal Europos
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1638/2006, išdėstantį bendrąsias nuostatas,
kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, įgyvendinimo taisykles
(Įgyvendinimo taisyklės);

•

2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1638/2006,
išdėstantis bendrąsias nuostatas, kurios nustato Europos kaimynystės ir partnerystės
priemonę;

•

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam
biudžetui taikomo Finansinio reglamento;

•

Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos
reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui
taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles;

•

2007–2013 m. Europos kaimynystės ir partnerystės bendradarbiavimo per sieną
strategijos dokumentas;

•

2008 m. Praktinis EB išorės veiksmų sutarčių procedūrų vadovas (PRAG taisyklės) su
pakeitimais, atliktais 2009 m. birželio 15 d.;

•

Pareiškėjo paketas ir kiti Programos dokumentai;
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Taikytini nacionaliniai teisės aktai ir ES reglamentai, direktyvos bei horizontaliosios
temos, ypač apie tvarų vystymąsi, aplinką, konkurenciją ir valstybės pagalbą,
viešuosius pirkimus, lyčių lygybę.

1.3

Programos valdymo struktūra

Programos valdymą ir koordinavimą vykdo šios bendros struktūros:
•

Jungtinis priežiūros komitetas (toliau – JPK) – sprendimus priimanti institucija, kuri prižiūri
ir stebi Programos įgyvendinimą. JPK atlieka Projektų atrankos komiteto funkcijas ir
priima galutinį sprendimą dėl projektų atrankos bei jiems skiriamos paramos sumos. JPK
sudaro Programoje dalyvaujančių šalių nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios
institucijų atstovai.

•

Bendroji valdymo institucija (toliau – BVI) – vykdomoji institucija, bendrai atsakinga už
Programos valdymą ir JPK priimtų sprendimų įgyvendinimą. Kaip Sutarčių institucija
pasirašo paramos sutartis su paramos gavėjais, tvirtina projektų įgyvendinimo
ataskaitas ir vykdo mokėjimus. BVI yra Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija.

•

Projektų atrankos komitetas (toliau – PAK): institucija, sudaryta iš nelyginio visų trijų
dalyvaujančių valstybių atstovų skaičiaus ir atsakinga už visą paraiškų vertinimo
procesą. PAK patvirtina pateiktų paraiškų administracinio ir tinkamumo vertinimo
rezultatus. Po kokybės vertinimo, kurį atlieka vertintojai, PAK sudaro paraiškų, teiktinų
paramai gauti sąrašą, kurį pateikia tvirtinti JPK.

•

Jungtinis techninis sekretoriatas (toliau – JTS) – bendrai veikianti institucija, padedanti
JPK ir BVI atlikti jų funkcijas. JTS atsakingas už kasdienę projektų priežiūrą ir projektų
finansų valdymą. Sekretoriatas dalyvauja vertinant projektus. Jo personalas yra
tarptautinis. JTS įsikūręs Vilniuje, Lietuvoje. Planuojama įsteigti JTS atstovybes Latvijoje
(Daugpilyje) ir Baltarusijoje (Vitebske) siekiant informuoti šių šalių potencialius paramos
gavėjus apie Programos remiamą veiklą.

•

Nacionalinės institucijos – institucijos, bendradarbiaujančios su BVI Programos rengimo
ir įgyvendinimo laikotarpiu, atsakingos už programavimo proceso koordinavimą. Tai –
Latvijos Respublikos regioninės plėtros ir savivaldybių ministerija, Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerija, Baltarusijos Respublikos užsienio reikalų ministerija kartu su ES
techninės paramos programų nacionaliniu koordinavimo biuru. Dalyvaujančios šalys
gali steigti nacionalines patariamąsias institucijas, t. y. nacionalinius pakomitečius.
Nacionalinių pakomitečių tikslas – užtikrinti nacionalinių ir suinteresuotų šalių dalyvavimą
Programos rengimo ir priežiūros procese bei didinti informuotumą. Nacionaliniai
pakomitečiai veikia kaip forumai, kuriuose diskutuojama ir apibrėžiama nacionalinė
nuomonė sprendimų priėmimui; taip pat forumuose platinama informacija apie
Programos teikiamas finansavimo galimybes bei Programos rezultatus. Nacionalinių
pakomitečių darbą organizuoja ir finansuoja kiekviena dalyvaujanti šalis. Nacionaliniai
pakomitečiai nedalyvauja vertinant paraiškas.

1.4

Programos tikslai ir prioritetai

Bendrasis strateginis Programos tikslas – stiprinti teritorinę Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos
pasienio regiono sanglaudą, užtikrinti aukšto lygio aplinkos apsaugą, kelti ekonominę ir
socialinę gerovę bei skatinti tarpkultūrinį dialogą ir kultūrinę įvairovę.
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Tikimasi, kad projektai, teikiami pagal šiuos du prioritetus, padės pasiekti bendrąjį strateginį
Programos tikslą:
1 prioritetas: Tvari ekonominė ir socialinė plėtra
2 prioritetas: Bendrieji iššūkiai
Prioritetai suskirstyti į priemones, kurios plačiau paaiškinamos 2.1.1.2.4 punkte Veiklų rūšys.
Programa finansuoja tas veiklas, kurios yra (arba stengiasi išlikti) išimtinai tarpvalstybinio
(abipus sienos) pobūdžio ir skirtos tik klausimams abejose sienos pusėse spręsti. Programa
svarbi tuo, kad papildo esamas ir numatomas Programos teritoriją apimančias
nacionalines, regionines ir sektorines iniciatyvas abipus sienos aspektu. Programos teritorijos
plėtra numatoma žvelgiant iš plačios socialinės, ekonominės, aplinkosauginės ir kultūrinės
perspektyvos.

1.5

Finansiniai asignavimai

Šiame kvietime teikti pasiūlymus numatytoms veikloms (projektams) iš viso skirta 8 000 000
eurų. JPK sprendimu suma gali būti padidinta. Jungtinis priežiūros komitetas pasilieka teisę
neskirti paramai visų turimų lėšų.
Paramos dydžiai
Bet kokia paramos suma, kurios kreipiamasi pagal šį kvietimą teikti paraiškas, turi būti ne
mažesnė ir ne didesnė kaip:
•

Mažiausia paramos suma: 50 000 eurų.

•

Didžiausia paramos suma: 1 500 000 eurų.

•

Didžiausia paramos suma pagal 1 prioriteto 1.5 priemonę „Socialinių ir kultūrinių tinklų
kūrimas bei bendruomenių stiprinimas“ yra 225 000 eurų.

Parama negali viršyti 90 % visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
Pareiškėjo ir/ar partnerio (-ių) indėlis į projektą turi būti ne mažesnis kaip 10 % visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų ir jis turi būti finansuojamas jų ar kitų nei Europos Bendrijos
biudžetas ir Europos vystymo fondas šaltinių lėšomis. Pareiškėjas ir jo partneriai patys turi
nuspręsti dėl tokio indėlio sumų ir preliminaraus jų paskirstymo, numatomo paraiškos
formoje ir partnerystės pareiškime.
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2. ANTROJO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS TAISYKLĖS
Šios Gairės nustato projektų, finansuojamų pagal šį kvietimą teikti paraiškas, pateikimo,
atrankos ir įgyvendinimo taisykles, kurios atitinka šiam kvietimui teikti paraiškas taikomų
PRAG
taisyklių
nuostatas,
skelbiamas
EuropeAid
tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/practical_guide/index
_en.htm.

2.1 Tinkamumas
2.1.1 Tinkamumo kriterijai
Nustatytos trys tinkamumo kriterijų grupės, susijusios su:
-

pareiškėju (-ais), kuris (-ie) gali prašyti paramos (Gairių 2.1.1.1 punktas), ir jo partneriais
(Gairių 2.1.1.1 punktas);

-

projektais, kuriems gali būti skiriama parama (Gairių 2.1.1.2 punktas);

-

išlaidų rūšimis, į kurias gali būti atsižvelgta nustatant tinkamas išlaidas, pagal kurias bus
paskaičiuotas paramos dydis (Gairių 2.1.2 punktas).

2.1.1.1

Pareiškėjų ir partnerių tinkamumas

(1) Pareiškėjai, norintys gauti paramą, privalo atitikti šiuos kriterijus:
a) būti juridiniai asmenys; ir
b) būti pelno nesiekiančiomis organizacijomis; ir
c) priklausyti šių tipų organizacijoms:
- nacionalinėms arba regioninėms institucijoms;
- decentralizuotiems valdymo organams šalyse partnerėse, pavyzdžiui, regionai,
departamentai ir savivaldybės;
- bendriems subjektams, įsteigtiems šalių partnerių bei regionų ir Europos Sąjungos;
- tarptautinėms organizacijoms 1 , įskaitant regionines organizacijas, JT įstaigas,
departamentus ir misijas, tarptautines finansų institucijas bei plėtros bankus tiek, kiek
jie prisideda prie šios Programos tikslų;
- Europos Sąjungos agentūroms;
- viešoms ar pusiau valstybinėms įstaigoms,
administracijoms ir jų konsorciumams;

vietos

valdžios

institucijoms

ar

- šiems nevalstybiniams subjektams:
 nevyriausybinėms organizacijoms;
 tautinėms ir (arba) etninėms mažumoms atstovaujančioms organizacijoms;

1 Tarptautinės organizacijos – tai tarptautinės viešojo sektoriaus organizacijos, tarpvalstybiniais

susitarimais įsteigtos specializuotų agentūrų arba viešojo sektoriaus organizacijų; Tarptautinis
Raudonojo Kryžiaus komitetas (TRKK) ir Tarptautinė nacionalinių Raudonojo Kryžiaus ir Raudojo
Pusmėnulio draugijų federacija, Europos investicijų bankas (EIB) ir Europos investicijų fondas (EIF)
taip pat pripažįstamos kaip tarptautinės organizacijos.
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 vietinėms piliečių grupių ir prekybininkų asociacijoms;
 kooperatyvams, profesinėms sąjungoms, ekonominiams ir socialiniams
interesams atstovaujančioms organizacijoms;
 vietos organizacijoms (įskaitant tinklus), dalyvaujančioms decentralizuoto
bendradarbiavimo ir integracijos veikloje;
 vartotojų organizacijoms, moterų ir jaunimo organizacijoms, mokymo,
kultūrinėms, mokslinių tyrimų ir mokslo organizacijoms;
 universitetams;
 tarpvalstybinėms
asociacijoms,
nepriklausomiems fondams.

nevyriausybinėms

asociacijoms

ir

ir
d) būti įsikūrę 2 (užregistruoti ar turintys registruotą veikiančią atstovybę) Programos
teritorijoje:
1 žemėlapis. Programos teritorija

Latvijoje: Latgalos regionas;
Lietuvoje: Utenos, Vilniaus ir Alytaus apskritys;

2 Organizacijos įstatai arba jiems prilygstantys dokumentai pagal nacionalinius teisės aktus turėtų

įrodyti, kad organizacija įsteigta pagal Programoje dalyvaujančios šalies nacionalinių teisės aktų
reglamentuojamą priemonę. Šiuo atžvilgiu bet koks juridinis asmuo, kurio įstatai arba jiems
prilygstantys dokumentai pagal nacionalinius teisės aktus sudaryti kitoje šalyje, negali būti
laikomas reikalavimus atitinkančia vietos organizacija net ir tuo atveju, jei įstatai arba jiems
prilygstantys dokumentai pagal nacionalinius teisės aktus užregistruojami vietos lygiu arba buvo
sudarytas susitarimo memorandumas.
Šis
įsipareigojimas
netaikomas
tarptautinėms
organizacijoms.
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Baltarusijoje: Gardino ir Vitebsko sritys.
Ir šioje besiribojančioje Programos teritorijoje 3 :
Lietuvoje: Kauno ir Panevėžio apskritys;
Baltarusijoje: Minsko ir Mogiliovo sritys, Minsko miestas.
Organizacijų ar jų įsteigtų registruotų veikiančių atstovybių tinkamumas turi būti įrodytas
pateikiant registravimo pažymėjimą ar jam prilygstantį dokumentą pagal nacionalinius
teisės aktus. Išimtis dėl registracijos reikalavimo taikoma tik tarptautinėms
organizacijoms.
Jeigu Programos teritorijoje registruota veikianti atstovybė nėra juridinis asmuo,
paraiškos formoje kaip pareiškėjas ar partneris nurodoma ne Programos teritorijoje
Latvijoje, Lietuvoje ar Baltarusijoje esanti centrinė būstinė (juridinis asmuo). Pareiškėjas ir
partneriai turi pateikti dokumentus, pvz. įstatus ar steigimo dokumentus, kurie patvirtina,
kad organizacija turi veikiančią registruotą atstovybę ar teritorinį filialą Programos
teritorijoje. Registruota veikianti atstovybė turi būti įsteigta Programos teritorijoje ne
vėliau kaip prieš vienerius metus ar anksčiau iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.
ir
e) būti tiesiogiai atsakingi už projekto parengimą ir valdymą kartu su partneriais, o ne
veikti kaip tarpininkai.
(2) Partnerių tinkamumas
Partneriai turi atitikti tuos pačius reikalavimus kaip ir pareiškėjai, nurodytus punktuose a) e). Kaip išimtis, pagal b) punktą, partneriais gali būti ir organizacijos, atitinkančios
pareiškėjams keliamus reikalavimus, tačiau dalinai pramoninio ar komercinio pobūdžio ir
įsteigtos specialiems viešojo intereso poreikiams tenkinti, bei
 didžiąja dalimi finansuojamos valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų ar kitų
viešojo administravimo įstaigų; arba
 kurioms taikoma tų įstaigų valdymo priežiūra; arba
 kurios turi administracinį, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių
yra skiriami valstybės, regiono ar vietos valdžios institucijų arba kitų viešojo
administravimo įstaigų;
 ir kurios dalyvauja nekomercinio pobūdžio veiklos įgyvendinimo tikslais.
Paraiškų skaičius ir parama, skiriama vienam pareiškėjui
Pareiškėjui gali būti suteikiama ne daugiau kaip viena parama pagal vieną prioritetą
šiame kvietime teikti paraiškas.
Tuo pačiu metu pareiškėjas gali būti partneriu kitoje (-ose) paraiškoje (-ose).

3 Besiribojančioms teritorijoms skiriamas finansavimas negali viršyti 20 % visų Programos lėšų.
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Partneriai gali dalyvauti daugiau nei vienoje paraiškoje.
Pareiškėjai turi veikti kartu su partneriais, kaip aprašyta toliau.
Partnerystės reikalavimai
Partnerystę turi sudaryti bent viena organizacija iš Programos teritorijos Lietuvoje ir (arba)
Latvijoje ir bent viena organizacija iš Programos teritorijos Baltarusijoje. Viena iš šių
organizacijų yra pareiškėjas (kuri pasirašiusi paramos sutartį, taps paramos gavėju), o kita
(kitos) – partneris (-iai). Projekte gali dalyvauti iki 15 organizacijų (įskaitant pareiškėją).
Kiekvienas partneris, norintis dalyvauti projekte, turi pasirašyti partnerystės pareiškimą (žr.
šių Gairių 2.2.2 punktą), kuris turi būti pateikiamas kartu su paraiška, ir partnerystės sutartį,
kuri turi būti pateikiama prieš pasirašant paramos sutartį. Šis partnerystės susitarimas nėra
paramos sutarties dalis ar jos priedas.
Partneriai turi dalyvauti rengiant ir įgyvendinant projektą, o išlaidos, kurias jie patiria, yra
laikomos tinkamomis taip pat kaip pareiškėjo (paramos gavėjo) patiriamos išlaidos.
Asocijuotieji nariai
Kitos organizacijos taip pat gali dalyvauti projekte kaip asocijuotieji nariai. Asocijuotieji
nariai nėra partneriai ir neturi pasirašyti partnerystės pareiškimo ir partnerystės sutarties.
Tokie asocijuotieji nariai iš tikrųjų dalyvauja projekte, tačiau negauna paramos lėšų, išskyrus
kompensuojamas apgyvendinimo ir kelionių išlaidas. Asocijuotieji nariai neprivalo atitikti šių
Gairių 2.1.1.1 punkte numatytų tinkamumo kriterijų. Asocijuotieji nariai turi būti nurodyti
atitinkamoje paraiškos formos skiltyje. Be to, asocijuotieji nariai turi pateikti patvirtinimo
raštą, kuriame paaiškinamas jų vaidmuo projekte.
Atkreipkite dėmesį, kad asocijuotieji nariai nėra vertinami tikrinant partnerystės atitikimą
tinkamumo kriterijams !
(2) Galimi pareiškėjai ir partneriai negali dalyvauti kvietime teikti paraiškas ir jiems negali
būti suteikiama parama, jei jie yra patekę į vieną iš situacijų išvardintų Praktinio EB išorės
veiksmų sutarčių procedūrų vadovo 2.3.3 punkte (galima atsisiųsti tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm):
a) yra bankrutavę arba likviduojami, jų reikalus administruoja teismas, yra sudarę
susitarimą su kreditoriais, yra sustabdę savo verslo veiklą, jiems iškelta byla dėl šių reikalų
arba jie yra atsidūrę analogiškoje padėtyje, susidariusioje dėl panašių nacionalinės
teisės aktuose arba reglamentuose nustatytų procedūrų;
b) buvo pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla,
sprendimu, turinčiu res judicata galią (t. y. kurio atžvilgiu negalima pateikti jokios
apeliacijos);
c) apkaltinti rimtu profesiniu nusižengimu, įrodytu priemonėmis, kurias Sutarčių institucija
gali pagrįsti;
d) neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis, mokesčių mokėjimu
pagal šalies, kurioje yra įsisteigę, arba įpareigojimus suteikiančio pareigūno šalies, arba
šalies, kurioje turi būti vykdoma sutartis, teisines nuostatas;
e) kitoje viešųjų pirkimų procedūroje arba subsidijų, finansuojamų iš Bendrijos biudžeto,
skyrimo procedūroje buvo pripažinta, kad jie rimtai pažeidė sutarties sąlygas
nesilaikydami savo sutartinių įsipareigojimų. Tokiems atvejams priskiriami:
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i.

sukčiavimo atvejai, kaip nurodyta 1995 m. liepos 26 d. Tarybos aktu parengtos
Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;

ii.

korupcijos atvejai, kaip nurodyta 1997 m. gegužės 26 d. Tarybos aktu sudarytos
Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais arba
Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje;

iii.

dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje, kaip apibrėžta Tarybos bendrųjų
veiksmų 98/733/TVR 2 straipsnio 1 dalyje;

iv.

pinigų plovimo atvejai, kaip apibrėžta Tarybos direktyvos 91/308/EEB 1 straipsnyje.

f) šiuo metu jiems taikoma Finansinio reglamento (taikomo biudžetui) 96 straipsnio 1
dalyje / 10-ojo EPF finansinio reglamento 99 straipsnyje nurodyta administracinė
nuobauda.
Sutartys gali būti nesudarytos su pareiškėjais, kurie paraiškų teikimo ir sutarčių sudarymo
procedūrų metu:
1. pateko į interesų konfliktą;
2. teikdami Sutarčių institucijos reikalaujamą informaciją, kuri yra būtina sutarčių
sudarymo procedūros sąlyga, pateikė melagingus duomenis arba tokios reikalaujamos
informacijos apskritai nepateikė;
3. yra patekę į vieną iš viešųjų pirkimų procedūroje neleidžiančių dalyvauti situacijų,
nurodytų pateiktuose a–f punktuose.
Pasirašydami paraiškos formoje pateiktą pareiškėjo deklaraciją, pareiškėjai privalo
pareikšti, kad jie nėra patekę į nė vieną iš šių situacijų. Tą turi patvirtinti ir partneriai,
pasirašydami partnerystės pareiškimą.

2.1.1.2

Projektų tinkamumas

2.1.1.2.1 Trukmė
Numatoma projekto trukmė (įgyvendinimo laikotarpis) negali būti ilgesnė kaip 24 mėnesiai.
Tinkamai pagrįstais atvejais, projekto įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęsiamas BVI
sprendimu, jeigu paramos gavėjas pateikia prašymą ne vėliau kaip mėnuo iki numatytos
projekto įgyvendinimo pabaigos datos.

2.1.1.2.2 Vieta
Projektai turi būti vykdomi Programos teritorijoje (žr. šių Gairių 2.1.1.1 punktą). Išskirtiniais
atvejais ir jei tai būtina norint pasiekti projekto tikslus, dalis projektų veiklų gali būti
vykdomos už Programos teritorijos ribų. Tokios veiklos turi būti nurodytos paraiškos formoje;
jei projekto įgyvendinimo laikotarpiu partneriai išsiaiškina, kad veiklą ar dalį veiklos būtina
organizuoti už Programos teritorijos ribų, paramos gavėjas privalo gauti išankstinį rašytinį BVI
sutikimą.

2.1.1.2.3 Projektų tipai
Projektai gali būti trijų tipų:
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a) integruotasis projektas – kai kiekvienas partneris savo teritorijoje įgyvendina dalį bendro
projekto veiklų;
b) simetrinis projektas – kai tuo pat metu tinkamoje teritorijoje Latvijoje, ir (ar) Lietuvoje, ir
Baltarusijoje vykdoma panaši veikla;
c) paprastasis projektas – kuris yra vykdomas daugiausia arba tiktai tinkamoje Latvijos ir
(ar) Lietuvos teritorijoje arba tinkamoje Baltarusijos teritorijoje, bet visų arba dalies
Programos šalių tinkamų teritorijų naudai.
Projektai turi būti ne komercinio pobūdžio. Nei pareiškėjai, nei partneriai negali gauti pelno
iš paramos. Veiklos, numatytos vykdyti Latvijoje ir Lietuvoje, negali būti priskiriamos
valstybės pagalbos veikloms.

2.1.1.2.4 Veiklų tipai
Veiklų, kurios gali būti finansuojamos pagal šį kvietimą teikti paraiškas, pavydžiai pateikiami
toliau, apibūdinant kiekvieną prioritetą ir priemonę.
1 prioritetas: Tvari ekonominė ir socialinė plėtra
1 prioritetu siekiama paskatinti bendradarbiavimą, kuris vienytų žmones, regionines ir
sektorines organizacijas, sudarant galimybę plėtoti stipriąsias regiono puses. Prioritetas
turės įtakos ekonominei ir socialinei plėtrai bei padės skatinti žmonių tarpusavio
bendradarbiavimą.
Priemonės
1.1. Socialinės ir ekonominės
plėtros rėmimas bei verslo ir
verslumo skatinimas

Numatomos veiklos
• Verslo
plėtra
ir
verslo
institucijų
bendradarbiavimas, MVĮ ir prekybos plėtra.
• Bendros iniciatyvos tarpinėms paramos MVĮ
struktūroms.
• Verslininkų ryšių ir tinklų plėtra.
• Bendras
specializuotų
programų
verslo
poreikiams rengimas, keitimasis verslo žiniomis
bei patirtimi.
• Tyrimų ir plėtros, inovacinių tinklų stiprinimas,
siekiant geresnių ryšių su įmonėmis, keitimosi
praktine patirtimi skatinimas.
• Bendros iniciatyvos gerinant darbo rinkos sąlygas
abipus sienos ir susijusias užimtumo priemones
(užimtumo sąlygų
gerinimas, ekonomiškai
neaktyvių žmonių integravimo į darbo rinką
skatinimas ir t. t.).
• Socialiniai ir ekonominiai projektai / iniciatyvos
vietos bendruomenių reikmėms.

1.2. Vietos ir regiono strateginės
plėtros ir planavimo stiprinimas

• Bendrų plėtros ir planavimo koncepcijų abipus
sienos identifikavimas ir rengimas, siekiant didinti
regiono konkurencingumą.
• Bendros vietos ir regiono plėtros planavimas su
partneriais abipus sienos.
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• Strateginės plėtros ir planavimo administracinių
gebėjimų stiprinimas, parama bendrų strateginio
planavimo
dokumentų
įgyvendinimo
stebėsenai.
1.3. Prieinamumo abipus sienos
gerinimas plėtojant transporto ir
susisiekimo tinklus bei su jais
susijusias paslaugas

• Nedidelio masto investicijos į sienos link
vedančią ir (arba) šalia sienos esančią
transporto / susisiekimo infrastruktūrą.
• Transporto / susisiekimo plėtros studijų ir planų
rengimas bei įgyvendinimas;
• Bendri veiksmai siekiant gerinti prieinamumą,
integruoti įvairias transporto rūšis ir teikti geresnės
kokybės paslaugas.
• Bendri veiksmai siekiant gerinti eismo saugumą ir
diegti aplinkai nekenksmingus sprendimus.
• Nedidelio masto investicijos į sienos link
vedančią ir (arba) šalia sienos esančią
transporto / susisiekimo / logistikos infrastruktūrą /
su ja susijusias paslaugas.

1.4. Kultūrinio ir istorinio paveldo
apsauga bei rėmimas, turizmo
abipus sienos skatinimas

• Nedidelio masto kultūrinės / istorinės / turistinės
infrastruktūros ir abipus sienos svarbių paveldo /
turizmo objektų atnaujinimas.
• Bendros kultūrinės, istorinės studijos ir tiriamoji
veikla, bendrų kultūros, istorijos paminklų ir (arba)
objektų duomenų bazių sudarymas.
• Turistinių maršrutų abipus sienos, naujų turizmo
produktų, naujų turizmo strategijų kūrimas,
keitimosi patirtimi ir naujų ryšių plėtojimo turizmo
srityje skatinimas.

1.5. Socialinių ir kultūrinių tinklų
kūrimas bei bendruomenių
stiprinimas

• Bendri veiksmai skatinant vietos ir regiono
bendruomenių iniciatyvas, pavyzdžiui, vietinės
demokratijos plėtojimą, socialinę aprėptį,
socialinių paslaugų teikimą, lygių galimybių
užtikrinimą,
tautinių
mažumų
gyventojų
integravimą, skatinimą į sprendimų priėmimo
procesą įtraukti platesnę suinteresuotųjų asmenų
dalį.
• Įvairių vietos ir regiono valdžios institucijų bei
NVO kompetencijos ugdymas ir tarpusavio
bendradarbiavimas,
bendrų
iniciatyvų
skatinimas, elektroninių paslaugų plėtra.
• Bendri veiksmai skatinant kaimiškųjų vietovių
plėtrą.
• Bendruomenių tinklų kūrimas.
• Ilgalaikio pobūdžio bendri kultūros ir sporto
renginiai abipus sienos.
• Bendrų
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įgyvendinimas, apsilankymai ir keitimasis patirtimi
žmogiškųjų išteklių plėtros, sporto, kultūros,
sveikatos priežiūros, švietimo bei socialinių reikalų
srityse.
• Jaunimo bendradarbiavimas, moksleivių
studentų mainai, vasaros stovyklos ir t. t.).

/

• Žmonių tarpusavio bendradarbiavimas.
2 prioritetas: Bendrieji iššūkiai
2 prioritetu siekiama gerinti aplinkos sąlygas, spręsti įvairius klausimus socialinėje, švietimo ir
sveikatos srityse. Prioritetas skirtas spręsti bendruosius iššūkius ir prisidėti prie sienų saugumo
užtikrinimo.
Priemonės
2.1. Aplinkos ir gamtos išteklių
apsauga bei tvari plėtra

2.2. Švietimo, sveikatos ir
socialinės apsaugos sektorių
plėtros skatinimas

Gairės pareiškėjams, versija 2.0

Numatomos veiklos
•

Nedidelio masto aplinkosaugos infrastruktūros
plėtra / gerinimas.

•

Bendras gamtos išteklių ir saugomų teritorijų
tvarkymas bei stebėsena, ekologiniai koridoriai,
keitimosi aplinkosaugos duomenimis abipus
sienos sistemų kūrimas.

•

Bendri veiksmai siekiant mažinti ūkinės veiklos
(pavyzdžiui, ūkių, turizmo infrastruktūros) taršą.

•

Bendri veiksmai sprendžiant geliančių mašalų
problemą.

•

Aplinkosaugos standartų įdiegimas.

•

Strategijos / bandomieji projektai užterštoms
vietoms atkurti.

•

Bendri
veiksmai
skatinant
atsinaujinančią energiją.

•

Energijos taupymo strategijų kūrimas bei įrangos
įsigijimas.

•

Bendri veiksmai tobulinant rizikos valdymą
aplinkosaugos srityje, skatinant aplinkosaugos
organizacijų bendradarbiavimą ir stiprinant
vietovių bei regionų parengtį gamtos ir aplinkos
nelaimių atvejais.

•

Viešosios kampanijos siekiant kelti gyventojų
aplinkosaugos sąmoningumą.

•

Bendri veiksmai, skirti gamtos išteklių apsaugai ir
tausojančiam naudojimui užtikrinti (pavyzdžiui,
turizmo abipus sienos infrastruktūra).

•

Bendradarbiavimas
užkrečiamųjų
ligų
ir
priklausomybės nuo alkoholio / narkotikų,
rūkymo prevencijos, stebėsenos ir gydymo
srityje.

•

Bendri veiksmai, skirti visuomenės sąmoningumui

ir

naudojant
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kelti ir švietimui bei sveiko gyvenimo būdui
skatinti.
•

Bendri veiksmai mažinant Černobylio katastrofos
poveikį.

•

Bendri veiksmai, skirti švietimui, sveikatai ir
socialinėms paslaugoms gerinti, šias paslaugas
teikiančių institucijų bei specialistų tarpusavio
bendradarbiavimui skatinti.
Pagalbos pažeidžiamiems, pagyvenusiems,
neįgaliems žmonėms, našlaičiams, paliktiems
vaikams bei jų adaptavimosi strategijos /
bandomieji projektai.

•

2.3. Su pasienio kontrolės punktais
susijusios infrastruktūros ir įrangos
atnaujinimas

2.4. Sienos valdymo procesų ir
muitinės procedūrų tobulinimas

2.1.1.3

•

Nedidelės investicijos į pasienio kontrolės punktų
infrastruktūrą (kontrolę, muitines, veterinarijos /
fitosanitarijos tarnybas).

•

Nedidelės investicijos į terminalus ir logistikos
patalpas bei kitą infrastruktūrą (transporto
priemonių stovėjimo vietas, sanitarines patalpas
vairuotojams ir t. t.), susijusią su pasienio
kontrolės punktais.

•

Nedidelės investicijos į pasienio kontrolės punktų
įrangos modernizavimą.

•

Vietos lygmens sienos kontrolės ir muitinės
administracijų bendri veiksmai, skirti sienos
saugumui ir valdymui tobulinti.

•

Bendri veiksmai kovojant su organizuotu
nusikalstamumu ir nelegalia migracija.

•

Bendri gelbėjimo veiksmai.

•

Sienos kontrolės ir muitinės administracijų (taip
pat vietos lygmens) mokymai, keitimasis
patirtimi ir tinklų kūrimas.

Netinkami projektai

Šių tipų projektai yra netinkami:
•

projektai, kurių artimiausio laikotarpio tikslas yra komercinis arba siekiantis pelno; veiklos
Latvijoje ir Lietuvoje kurios gali būti laikomos valstybės pagalba;

•

projektai, susiję vien arba visų pirma su individualaus dalyvavimo praktiniuose
seminaruose, seminaruose, konferencijose, kongresuose rėmimu;

•

projektai, susijęs vien ar visų pirma su individualių studijų ar mokymo kursų rėmimu;

•

politinio, ideologinio ar religinio pobūdžio veiklos;

•

grynai akademinės ir į mokslinius tyrimus orientuotos veiklos;

•

projektai, kuriais siekiama tik parengti galimybių studijas ir techninius dokumentus;
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veiklos, kurias jau finansuoja kitos Europos Bendrijos iniciatyvos, kiti pagalbos teikėjai ar
viešojo sektoriaus šaltiniai.

Paramos teikimas antriniams paramos gavėjams
Programoje nenumatytas paramos teikimas antriniams paramos gavėjams.

2.1.1.4

Tinkamos išlaidos

Tik tinkamos išlaidos gali būti įtraukiamos skaičiuojant paramos dydį. Projekto biudžetas yra
tiek tinkamų išlaidų sąmata, tiek viršutinė tinkamų išlaidų riba. Atkreipkite dėmesį, kad
tinkamos išlaidos privalo būti realios, pagrįstos jas patvirtinančiais dokumentais (išskyrus
komandiruotės išlaidas, jeigu jos mokamos fiksuotu dydžiu, ir netiesiogines išlaidas).
Tinkamos išlaidos yra faktinės paramos gavėjo ir (arba) jo partnerių išlaidos, kurios atitinka
šiuos kriterijus:
a) patiriamos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, kaip nurodyta paramos sutarties
specialiųjų sąlygų 2 punkte, išskyrus išlaidas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis, išlaidų
patikrinimu ir projekto įvertinimu, neatsižvelgiant į paramos gavėjo ir (arba) jo partnerių
faktinio išlaidų patyrimo laiką, bet iki pateikiant galutinę ataskaitą. Procedūros,
taikomos sudarant subrangos sutartis dėl naudojamų prekių / teikiamų paslaugų /
įvykdytų darbų, kaip numatyta paramos sutarties bendrųjų sąlygų 1.3 punkto 3 dalyje,
gali būti pradėtos, tačiau sutartys su paramos gavėju ir jo partneriu gali nebūti
sudarytos iki projekto įgyvendinimo laikotarpio pradžios, jei paisoma paramos sutarties
IV priedo nuostatų;
b) nurodytos detaliame projekto biudžete;
c) būtinos projektui, kuriam skiriama parama, įgyvendinti;
d) identifikuotinos ir patikrinamos, visų pirma įtrauktos į paramos gavėjo ir partnerių
apskaitą ir apskaičiuotos pagal taikytinus šalies, kurioje įsteigtas paramos gavėjas /
partneriai, apskaitos standartus ir įprastus paramos gavėjo / partnerių išlaidų apskaitos
principus;
e) racionalios, pagrįstos ir atitinkančios gero finansinio valdymo, ypač ekonomiškumo ir
veiksmingumo, reikalavimus.

2.1.1.5

Netinkamos išlaidos

Šios išlaidos yra netinkamos:
•

skolos ir atidėjimai nuostoliams ar skoloms padengti;

•

mokėtinos palūkanos;

•

pagal kitą programą jau finansuojamos išlaidos;

•

žemės ir pastatų pirkimas, išskyrus atvejus, kai tai būtina tiesiogiai projektui įgyvendinti, o
tokiu atveju nuosavybė perleidžiama galutiniam naudos gavėjui ir (arba) vietos
partneriams vėliausiai iki projekto pabaigos;

•

valiutos keitimo nuostoliai;
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•

mokesčiai, įskaitant PVM, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas (ar paramos gavėjo
partneriai) negali jų susigrąžinti ir jei pagal taikomus teisės aktus nedraudžiama juos
padengti;

•

baudos, finansinės nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

•

kreditai trečiosioms šalims;

•

nepiniginis įnašas.

Nepiniginis įnašas nelaikomas faktinėmis išlaidomis ir nėra tinkamos išlaidos. Nepiniginis
įnašas negali būti laikomas paramos gavėjo / partnerių įnašu projektui bendrai finansuoti.
Darbuotojų, dirbančių projekte darbo užmokesčio išlaidos nėra nepiniginis įnašas ir gali būti
laikomos bendruoju finansavimu projekto biudžete, kai tas išlaidas apmoka paramos
gavėjas ar jo partneriai.
Nepaisant to, kas išdėstyta anksčiau, jei paramos gavėjo pateikto projekto aprašyme
numatytas nepiniginis įnašas, jis turi būti užtikrintas bei už jį turi būti atsiskaitoma projekto
įgyvendinimo metu.

2.1.2 Biudžeto lentelė ir biudžeto kategorijų aprašymas
Išsamus projekto biudžeto detalizavimas pateikiamas paraiškos formos 1 priede „Detalus
biudžetas“ ir jis turi sutapti su apibendrintu biudžetu pateikiamu paraiškos formoje. Šis
detalizavimas apima visas tinkamas finansuoti projekto išlaidas, kurias sudaro Programos
parama ir pareiškėjo bei partnerių įnašas. Visoms į biudžetą įtrauktoms išlaidoms galioja
išlaidų tinkamumo taisyklės, pateikiamos paramos sutarties bendrųjų sąlygų 14 punkte.
Projekto biudžetas yra suskirstytas į 8 biudžeto kategorijas, o biudžeto kategorijos toliau
skirstomos į sub-kategorijas bei biudžeto eilutes.
Skirti paramą rekomenduojama tada, kai patikrinimo proceso metu, kuris vyksta prieš
sutarties pasirašymą, neišaiškėjo jokios problemos, dėl kurių reikia keisti biudžetą
(pavyzdžiui, aritmetinės klaidos, netikslumai, nerealios ir netinkamos išlaidos). Tikrinant gali
būti išsiųsti prašymai pateikti paaiškinimus, o BVI gali būti priversta atlikti pakeitimus ar
sumažinti biudžetą siekiant ištaisyti klaidas ar netikslumus. ES paramos suma ir procentinė ES
paramos dalis dėl tokių pataisymų negali būti padidinta, o biudžeto pakeitimai turėtų būti
tokie patys kaip ir pateikto projekto biudžeto pakeitimai. Todėl pareiškėjas turėtų pateikti
realų ir ekonomiškai efektyvų biudžetą.
Į projekto biudžetą gali būti įtraukiamos tokios tinkamos finansuoti išlaidos:
1 biudžeto kategorija „Žmogiškieji ištekliai“
Ši biudžeto kategorija apima paramos gavėjo ir partnerių priskirto dirbti projekte personalo
išlaidas, atitinkančias faktinį bruto atlyginimo dydį, įskaitant socialinius mokesčius ir kitas su
atlygiu susijusias išlaidas; atlyginimas ir išlaidos neturi viršyti įprastų paramos gavėjo ir jo
partnerių atlyginimo dydžių ir išlaidų, nebent pagrindžiama įrodant, jog tai būtina, kad
būtų įvykdytas projektas. Priskirtų dirbti projekte darbuotojų išlaidos nėra nepiniginis įnašas ir
gali būti laikomos bendruoju finansavimu projekto biudžete, kai jas apmoka paramos
gavėjas arba jo partneriai.
Darbuotojai, įskaitant specialiai projektui pasamdytus darbuotojus, dirba pagal darbo
sutartis. Kiti darbuotojai, jau dirbantys organizacijoje pagal darbo sutartis, gali būti
deleguoti dirbti projekte organizacijos įgalioto asmens įsakymu.
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Valstybės tarnautojų darbas, projekte vertinamas pinigine išraiška, taip pat gali būti
priskiriamas projektui pagal nacionalinius teisės aktus.
Kiekvienas projekte dirbantis asmuo privalo pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius
nurodydamas dirbtas valandas ir atliktas užduotis, – juos pasirašo asmuo ir jo priežiūrą
vykdantis darbuotojas. Paramos gavėjas ir partneriai turi įrodyti, kad personalo išlaidos
nėra užskaitomos du kartus. Todėl, jeigu darbuotojai dirba projekte ne pilną darbo laiką,
turi būti nustatyta patikima darbo laiko apskaitos sistema visam darbo laikui (100 %), kurioje
atsispindėtų to asmens skirtas laikas kitiems projektams ar jo pareiginėms užduotims atlikti.
Paraiškos biudžete nenurodomi darbuotojų vardai ir pavardės, o tik jų pareigos.
Pastaba: biudžeto kategorijoje negali būti nurodyti jokie subrangovai. Visi konsultantai (tiek
juridiniai asmenys, tiek pavieniai asmenys), dirbantys pagal subrangos sutartis, turėtų būti
išvardijami 5 biudžeto kategorijoje „Kitos išlaidos ir išorės paslaugos“.
2 biudžeto kategorija „Kelionės“
Šioje kategorijoje numatomos kelionių į projekto veiklų vietas ir renginius, išlaidos. Šios
išlaidos apima transporto išlaidas, pavyzdžiui, kelionės lėktuvu, traukiniu, autobusu,
automobilio nuomos ir kitas su kelionėmis susijusias išlaidas (draudimo, visų, degalų išlaidas
ir pan.). Tinkamomis laikomos tik projekto darbuotojų ir projekto dalyvių kelionių išlaidos.
Būtina rinktis ekonomiškiausią transportą (ekonomine klase). Automobilio naudojimas
turėtų būti pagrįstas ir ekonomiškai veiksmingas.
Ši biudžeto kategorija apima ir komandiruotės išlaidas. Komandiruotės išlaidos mokamos
už keliones į užsienį ir paramos gavėjo bei partnerių šalyje. Apmokamos tik projekto
darbuotojų, nurodytų 1 biudžeto kategorijoje „Žmogiškieji ištekliai“, asocijuotųjų narių
darbuotojų ir renginių dalyvių komandiruotės išlaidos. Komandiruotės išlaidos apima
apgyvendinimo, maitinimo, vietos transporto išlaidas ir kitas susijusias įvairias išlaidas.
Komandiruotės išlaidos, įskaitant nustatyto dydžio mokėjimus, ir taikomos normos
apskaičiuojamos pagal įprastai organizacijos taikomas normas vadovaujantis
nacionaliniais teisės aktais, ir negali viršyti sutarties pasirašymo metu galiojusių nustatytų
normų
ribų,
kurias
sutarties
pasirašymo
metu
EK
paskelbė
tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.ht
m
Išorinių ekspertų kelionių ir maitinimo išlaidos turi būti įtrauktos į atitinkamas paslaugų
sutartis, nurodytas 5-oje biudžeto kategorijoje.
Renginių dalyvių kelionių ir apgyvendinimo išlaidas būtina pagrįsti pagrindžiančiais
dokumentais tokiais kaip sąskaitos, kvitai ir mokėjimo dokumentai bei su renginiu susijusiais
dokumentais, t. y. dalyvių sąrašu su parašais kiekvienai dienai, kvietimais, registracijos
sąrašu, renginio darbotvarke ir pan.
Pastaba: dalyvių, kurie nėra partnerių ar asocijuotųjų narių darbuotojai, dalyvavimo
renginiuose išlaidos gali būti padengiamos tik tuo atveju, jei gali būti įrodyta, kad jie
aktyviai prisideda prie projekto, t. y. yra pranešėjai, darbo grupės nariai, tam tikros tikslinės
grupės nariai, nurodyti paraiškos formoje, kurių atranka turi būti aiškiai apibrėžiama ir
numatyta dokumentuose.
Neįtraukite į biudžetą tų pačių išlaidų du kartus, pvz., neįtraukite dalies komandiruotės
išlaidų į biudžeto sub-kategoriją „Komandiruočių išlaidos (dalyviams)“, jei konferencijos
dalyvių maitinimo išlaidos jau numatytos biudžete.
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3 biudžeto kategorija „Įranga ir prekės“
Įrangos išlaidos (pirkimo arba nuomos) negali viršyti įprastų rinkos kainų. Įrangos ir
transporto priemonėms pirkti / nuomoti taikomos viešųjų pirkimų procedūros, aprašytos
paramos sutarties IV priede. Šioje kategorijoje gali būti numatytos tik būtinos projekto
veikloms įvykdyti įrangos įsigijimo išlaidos. Taipogi, kaip nurodyta paramos sutarties IV
priede, įsigijamai įrangai turi būti taikoma kilmės šalies taisyklė, ir jeigu vykdoma pirkimų
procedūra, tiekėjui turi būti taikoma priklausymo valstybei taisyklė.
4 biudžeto kategorija „Tiesioginės administracinės išlaidos (vietos biuras)“
Ši biudžeto kategorija apima išlaidas, patiriamas už specialiai projektui nuomojamo biuro
nuomą arba tiesiogines administracines (biuro eksploatavimo) išlaidas projekto
įgyvendinimo tikslams. Šioms išlaidoms pateikiamos atskiros projektui skirtos sąskaitos
faktūros.
Atkreipkite dėmesį, kad atskiras biuras priskiriamas projektui ar nuomojamas išskirtiniais
atvejais ir poreikis nuomotis biurą turi būti aiškiai pagrįstas. Jei nenuomojamas ar
priskiriamas atskiras biuras, biuro nuomos ar išlaikymo dalis gali būti numatyta 10-oje
biudžeto kategorijoje „Netiesioginės administracinės išlaidos“.
5 biudžeto kategorija „Kitos išlaidos ir išorės paslaugos“
Tik tos išlaidos, kurios visiškai arba iš dalies patiriamos pagal subrangos sutartis (t. y.
paramos gavėjas / partneriai sudaro subrangos sutartis su trečiąja organizacija / išoriniais
paslaugų teikėjais, laikantis taikytinų pirkimų procedūrų), gali būti įtraukiamos į šią biudžeto
kategoriją. Pavyzdžiui, konsultantų, tyrimų, leidinių, išlaidų patikrinimo, vertimo,
organizacinės renginio išlaidos (pvz., patalpų nuoma, maitinimas, vertimas žodžiu,
medžiagos atspausdinimas) ir pan. Į šią biudžeto eilutę įtraukiamos ir išorinių paslaugų
teikėjų teikiamos projekto valdymo išlaidos..
5.1 biudžeto sub-kategorijoje „Išoriniai ekspertai“ apgyvendinimo ir komandiruotės išlaidos
/ kelionių išlaidos, kurias patiria išoriniai paslaugų teikėjai, turi būti įtraukiamos į jų sutarties
kainą. Biudžete negalima nurodyti konsultantų vardų ir pavardžių, o tik užduotis, nes
konsultantų / ekspertų / išorinių paslaugų teikėjų atrankai taikomos paramos sutarties IV
priede aprašytos pirkimų procedūros ir priklausymo valstybei taisyklės. Atkreipkite dėmesį,
kad tais atvejais, kai planuojama sudaryti paslaugų sutartis su lektoriais, su jais sudarytos
sutartys turėtų būti nurodomos atskirai pagal 5.1 biudžeto sub-kategoriją „Išoriniai
ekspertai“.
Esant būtinybei, tokios išlaidos kaip banko mokesčiai už projekto sąskaitą, rinkliavos už
bankinius pervedimus, banko garantijas gali būti įtraukiama į 5.6 biudžeto sub-kategoriją
„Finansinės paslaugos“.
Kiekvieno projekto išlaidų patikrinimo išlaidos turi būti įtraukiamos į biudžetą remiantis
rinkos kainomis.
6 biudžeto kategorijoje „Darbai (infrastruktūra)“
Šioje biudžeto kategorijoje turėtų būti nurodomos darbų, susijusių su infrastruktūros statyba,
renovavimu, įrengimu, išlaidos bei statybos darbų priežiūros, su statybos darbais susijusių
paslaugų išlaidos. Paramos gavėjas privalo pateikti išsamų darbų ir į biudžetą įtrauktų
išlaidų aprašymą. Prieš pasirašant paramos sutartį, būtina pateikti išsamią infrastruktūros
statybos ir/ar įrengimo darbų ir išlaidų sąmatą.
Visoms tokioms sutartims taikomos viešųjų pirkimų procedūros, taikant kilmės šalies ir
priklausymo valstybei taisykles, aprašytas paramos sutarties IV priede.
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8 biudžeto kategorija „ Rezervas nenumatytoms išlaidoms“
Projekto biudžete gali būti numatytas rezervas nenumatytos išlaidos, neviršijantis 5 proc.
tiesioginių tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Jis gali būti naudojamas tik gavus išankstinį
raštišką BVI sutikimą.
10 biudžeto kategorija „Netiesioginės administracinės išlaidos“
Netiesioginės administracinės išlaidos yra susijusios su projektui naudojamo biuro išlaikymu.
Netiesioginės išlaidos – tai tokios išlaidos, kurios nėra tiesiogiai susijusios su projektu, bet
būtinos sklandžiam projekto administravimui užtikrinti. Jos apskaičiuojamos taikant
procentinį santykį arba proporcingai, taikant pagrįstą ir aiškų metodą.
Netiesioginės išlaidos, patiriamos vykdant projektą, gali sudaryti iki 7 proc. nuo visos
tinkamų finansuoti išlaidų sumos.
Netiesioginės išlaidos yra tinkamos finansuoti, jei jos neapima išlaidų, priskirtų kitai biudžeto
kategorijai. Jei paramos gavėjas / partneris gauna paramą veiklai, skiriamą iš Bendrijos
biudžeto, projekto biudžete negali būti nurodomos netiesioginės administracinės išlaidos.

2.2

Paraiškų pateikimo procedūra

2.2.1 Pareiškėjo paketas
Šio kvietimo teikti paraiškas pareiškėjo paketą, kurį sudaro paraiškos forma, Gairės
pareiškėjams, paramos sutartis ir kiti tiesiogiai susiję priedai, galima atsisiųsti Programos
svetainėje www.enpi-cbc.eu.
Paraiškos formoje pateikiama informacija turėtų būti aiški, kuri leistų Projektų atrankos
komitetui atlikti objektyvų paraiškos įvertinimą.
Paraiška gali būti atmesta dėl bet kokios klaidos arba reikšmingo neatitikimo, susijusio su
paraiškos formos pildymo instrukcijoje išvardintais punktais arba bet kokio reikšmingo
neatitikimo paraiškos formoje (pvz., biudžete nurodytos sumos neatitinka kitoje paraiškos
formos dalyje nurodytų sumų).
Paaiškinimų gali būti prašoma tik tada, kai pateikta informacija yra neaiški ir neleidžia PAK
atlikti objektyvaus įvertinimo.
Atkreipkite dėmesį, kad bus vertinama tik paraiškos forma ir priedai, kuriuos prašoma
užpildyti. Todėl labai svarbu, kad šiuose dokumentuose būtų visa svarbi informacija apie
projektą. Nereikia siųsti jokių papildomų priedų, išskyrus tuos, kurių reikalaujama.

2.2.2 Paraiškos pateikimas
Paraiška turi būti pateikta popierine versija. Paraiškos forma, detalus biudžetas (1 priedas) ir
preliminari galimybių studija turi būti pateiktos ir elektronine versija (CD-ROM laikmena).
Paraiškos dokumentai turi būti pateikti anglų kalba. Dokumentai, išvardinti 7, 8, 9, 10
punktuose, gali būti pateikiami latvių, lietuvių, rusų ar baltarusių kalbomis. Ranka surašytos
paraiškos bus nepriimamos.
Popierinė versija laikoma oficialiąja paraiška. Ji apima vieną originalą ir vieną pareiškėjo
organizacijos įgalioto asmens patvirtintą originalo kopiją, kurios surišamos atskirai. Kopija
reiškia originalios paraiškos fotokopiją.
Paraiška ir jos kopija turi būti parengtos pateikimui kaip nurodyta žemiau:
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•

Ant paraiškos originalo pirmo lapo turi būti įrašas „originalas“ („original“). Ant pirmo
paraiškos kopijos lapo turi būti pažymima „kopija („copy“).

•

Paraiškos originalas ir jos kopija turi būti surišamos atskirai.

•

Turi būti sunumeruotas kiekvienas lapas.

•

Kitoje paskutinio paraiškos ir jos kopijos lapo pusėje turi būti nurodyta: bendras lapų
skaičius, pasirašiusio asmens vardas, pavardė ir pareigos, parašas, data ir
organizacijos antspaudas bei toks įrašas: „Savo parašu patvirtinu, kad, kiek man yra
žinoma, visa paraiškoje pateikta informacija yra teisinga ir tiksli“ (“I the undersigned
hereby certify that all the information provided in the application is true and
correct to the best of my knowledge”).

•

Be to, kitoje paskutinio paraiškos kopijos lapo pusėje turi būti įrašas: „Kopija tikra“
(„the copy is true“).

Pareiškėjo organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo pasirašo paraiškoje pateiktą
pareiškėjo deklaraciją, nurodo ant jos datą ir patvirtina antspaudu.
Pareiškėjo organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo taip pat pasirašo kitoje
paskutinio paraiškos ir jos kopijos lapo pusėje, nurodo datą ir patvirtina antspaudu.
Atitinkamo partnerio ar asocijuoto nario organizacijos vadovas arba įgaliotas asmuo
pasirašo ir organizacijos antspaudu patvirtina tiesiogiai susijusius priedus, pvz., partnerystės
pareiškimą ar asocijuoto nario patvirtinimo raštą.
Jei pareiškėjo deklaraciją, partnerystės pareiškimus, kitas paskutinio paraiškos ir jos kopijos
lapo puses pasirašo ne organizacijos vadovas, o jo įgaliotas asmuo, įgaliojimo atlikti tokius
veiksmus dokumentas nacionaline kalba pagal nacionalinius teisės aktus turėtų būti
pridedamas atskirai.
Tiek originalai, tiek tų originalų fotokopijos turi būti patvirtintos įskaitomais antspaudais,
parašais ir ant jų turi būti įskaitomai nurodytos datos.
Jei preliminari galimybių studija yra didelės apimties, ji gali būti surišta atskirai.
Paraiška susideda iš šių dokumentų:
Popierinė versija
1. Paraiškos formos, kurią
pareiškėjas.

tinkamai

užpildo,

pasirašo

ir

patvirtina

antspaudu

2. Detalaus biudžeto (1 priedo prie paraiškos formos), kurį tinkamai užpildo pareiškėjas.
3. Juridinio asmens lapo, kurį tinkamai užpildo ir pasirašo pareiškėjas ir kuris
pateikiamas kartu su prašomais papildomais dokumentais.
4. Partnerystės pareiškimų, kuriuos tinkamai užpildo, pasirašo ir antspaudu patvirtina
kiekvienas partneris.
5. Asocijuotųjų narių patvirtinimo raštų, kuriuos tinkamai užpildo, pasirašo ir patvirtina
antspaudu kiekvienas asocijuotasis narys (jei taikytina).
6. Preliminarios galimybių studijos:
a. jeigu 3-ios biudžeto kategorijos „Įranga ir prekės“ suma yra lygi arba viršija 50
000 eurų, arba
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Puslapis 22 iš 53

EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa

Antrasis kvietimas teikti paraiškas

b. jeigu 6-os biudžeto kategorijos „Darbai (infrastruktūra)“ suma yra lygi arba
viršija 50 000 eurų, arba
c. jeigu bendra 3-ios biudžeto kategorijos „Įranga ir prekės“ ir 6-os biudžeto
kategorijos „Darbai (infrastruktūra)“ suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų.
7. Pareiškėjo ir kiekvieno partnerio organizacijos statuto ar įstatų kopijų. Šis reikalavimas
netaikomas tarptautinėms organizacijoms, kurios pasirašė pamatinį susitarimą su
Europos Komisija. Tiesiogiai susijusių pamatinių sutarčių sąrašą galima rasti
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/international_or
ganisations/index_en.htm. Jei pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) yra valstybinė,
savivaldybės ar viešojo administravimo įstaiga, įsteigta pagal įstatymą, būtina
pateikti to įstatymo kopiją.
8. Pareiškėjo ir kiekvienos organizacijos partnerės registracijos pažymėjimo arba jam
prilygstančio dokumento pagal nacionalinius teisės aktus (jei taikytina), kopiją.
9. Kai parama viršija 500 000 eurų, patvirtinto auditoriaus parengtos pareiškėjo
paskutinių praėjusių metų finansinių ataskaitų išorės audito ataskaitos, kopiją. Šis
reikalavimas netaikomas tarptautinėms organizacijoms ir valstybės ar savivaldybės
įstaigoms, viešojo administravimo subjektams.
10. Pareiškėjo paskutinių praėjusių metų finansinių ataskaitų kopiją (pelno (nuostolio)
ataskaitų, balanso ataskaitų). Šis reikalavimas netaikomas tarptautinėms
organizacijoms ir valstybinėms, savivaldybės ir viešojo administravimo įstaigoms.
Paraiškos originale 1–6 punktuose išvardinti dokumentai turėtų būti pateikiami kaip
originalai, o paraiškos dokumentai, išvardinti 7–10 punktuose – kaip kopijos; kopija reiškia
originalo fotokopiją.
Elektroninė paraiškos versija apima šiuos dokumentus:
1. Paraiškos formą.
2. Detalų biudžetą (1 priedą prie paraiškos formos).
3. Preliminarią galimybių studiją.
Elektroninės versijos dokumentai turi būti lygiai tokie patys kaip ir popierinės versijos.
Elektroninė nurodytų dokumentų versija turi būti pateikiama CD-ROM laikmena atskira ir
unikalia rinkmena (pvz., paraiškos forma neturi būti padalinta į kelias skirtingas rinkmenas).
Popierinė ir elektroninė paraiškos versijos turi būti pateikiamos viename voke. Ant voko
turėtų būti užrašyta: „Application for the Latvia, Lithuania and Belarus Cross Border
Cooperation Programme within the European Neighbourhood and Partnership Instrument.
The second Call for Proposals. Not to be opened before the opening session”, bei
nurodytas visas pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
Paraiška turi būti pateikta sandariai užklijuotame ir užantspauduotame voke siunčiant ją
registruotu paštu, per kurjerių tarnybą 4 arba įteikiant asmeniškai (voką pristačiusiam
asmeniui duodamas pasirašytas gavimo patvirtinimas su nurodyta data) toliau nurodytu
adresu:

4 „Kurjeris“, „kurjerių tarnyba“ – tai įmonė, užtikrinanti specialų daiktų pristatymą iš siuntėjo gavėjui

per trumpą laiką. Pristatymą gavėjui tiesiogiai atlieka tos įmonės darbuotojas. Tokios įmonės veikia
už įprastos nacionalinės pašto sistemos ribų; jos neteikia registruoto pašto paslaugų.
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Adresas siunčiant registruotu paštu, per privatų kurjerį ir įteikiant asmeniškai:
Jungtinis techninis sekretoriatas
Konstitucijos pr. 7, 24-as aukštas,
LT-09308 Vilnius, Lietuva
Kai pareiškėjas siunčia keletą skirtingų paraiškų, kiekviena paraiška turi būti siunčiama
atskirame voke.
Be to, pareiškėjas turi išsiųsti pranešimą apie paraiškos pateikimą Programos interneto
svetainėje www.enpi-cbc.eu, skyriuje “Pranešimas apie paraiškos pateikimą”
(“Notification about submission of the application”) iki nustatyto galutinio paraiškų teikimo
termino. Pranešime pareiškėjas turėtų nurodyti TIK pilną pareiškėjo pavadinimą ir adresą
bei paraiškos išsiuntimo datą. Nereikia prisegti jokių su pateikta paraiška susijusių
dokumentų, siekiant užtikrinti konfidencialumą.
Paraiškos, išsiųstos kitomis priemonėmis (pvz., faksu), po galutinio termino arba pateikiamos
kitais adresais, bus atmetamos.
Paraiška bus naudojama
įvertinimui.

pareiškėjo ir partnerių tinkamumui bei projekto kokybės

Paraiškų patvirtinimo atveju, prieš pasirašant paramos sutartį, pareiškėjo prašoma pateikti
šiuos dokumentus:
-

techninę projektinę dokumentaciją statybos/infrastruktūros įrengimo darbams, būtiną
pagal nacionalinius teisės aktus siekiant atlikti suplanuotus darbus / investicijas projekte
(t. y. techninį projektą, poveikio aplinkai tyrimą, statybos leidimą ir pan.), ir išsamią
darbų / investicijų sąnaudų sąmatą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo projekto
patvirtinimo;

-

finansinio identifikavimo formos originalą su paramos gavėjo banko sąskaitos
duomenimis.

Daugiau informacijos apie procedūras, salygas ir dokumentus, susijusius su paramos
sutarties pasirašymu, galite rasti skyriuje 2.5.1 “Paramos sutarties pasirašymas” ir 2.5.11
“Nacionalinės procedūros Baltarusijoje”.

2.2.3 Galutinis paraiškų teikimo terminas
Galutinis paraiškos pateikimo terminas yra 2011 m. vasario 22 d. Pateikimo data laikoma
registruoto laiško išsiuntimo data, pateikimo kurjerių tarnybai 5 data ir gavimo data, jei
pristatoma asmeniškai. Jei pristatoma asmeniškai, galutinis gavimo terminas yra 16.00 val.
GMT +2 (Vilniaus) laiku, šiuo atveju pateikimo data matyti iš pasirašyto kvito su nurodyta
data Jungtiniame techniniame sekretoriate. Bet kokia paraiška, pateikiama praėjus
galutiniam terminui, automatiškai atmetama.
Tačiau, siekiant administracinio veiksmingumo, PAK gali atmesti bet kokią paraišką, gautą
po pirmojo vertinimo etapo patvirtinimo įsigaliojimo dienos (t. y. administracinio
patikrinimo).

5 Termino „kurjeris“ apibrėžimą žr. 4 išnašoje.
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2.2.4 Informavimo veikla
Kvietimo teikti paraiškas galiojimo laikotarpiu Programos teritorijoje vyks keletas
informacinių renginių ir mokymų. Informacijos apie renginių datas ir laiką ieškokite
Programos tinklalapyje www.enpi-cbc.eu ir (arba) užsisakykite naujienas.
Klausimai gali būti siunčiami Jungtiniam techniniam sekretoriatui el. paštu arba faksu toliau
nurodytu adresu:
el. paštas: information@enpi-cbc.eu;
faksas: + 370 5 261 04 98.
Atkreipkite dėmesį, kad klausimai JTS arba BVI gali būti pateikiami iki galutinio paraiškų
teikimo termino likus daugiausiai 21 dienai. Šio kvietimo teikti paraiškas atveju tai reiškia,
kad klausimai gali būti pateikiami ne vėliau kaip iki 2011 m. vasario 1 d.
Atsakymai pateikiami ne vėliau kaip likus 11 dienų iki galutinio paraiškų teikimo termino.
JTS ir BVI negali pateikti papildomų paaiškinimų po šios dienos.
Siekiant užtikrinti vienodas galimybes visiems pareiškėjams, BVI ir JTS negali pateikti
išankstinės nuomonės apie pareiškėjo, partnerio, projekto ar konkrečių veiklų tinkamumą.
Atkreipkite dėmesį, kad klausimai, kurie gali būti susiję su kitais pareiškėjais ir partneriais,
kartu su atsakymais bus spausdinami internetinės Programos svetainės skiltyje „Klausimai ir
atsakymai“ adresu www.enpi-cbc.eu. Todėl ypač rekomenduojama reguliariai skaityti
nurodytą tinklalapį, kad žinotumėte, kokie klausimai ir atsakymai paskelbti.

2.3

Paraiškų vertinimas ir atranka

2.3.1 Paraiškų vertinimas
Paraiškas nagrinėja ir vertina JPK, veikiantis kaip Projektų atrankos komitetas, kartu su
vertintojais, kuriuos JPK paskiria iš JTS darbuotojų ar nepriklausomais vertintojais. JPK,
veikiantis kaip Projektų atrankos komitetas, priima galutinį sprendimą dėl paraiškų atrankos
ir pagal jas skiriamos paramos dydžius. Šis sprendimas priimamas atsižvelgiant į paraiškų
nagrinėjimo ir vertinimo rezultatus.
Vokų atplėšimo procedūrą, administracinio patikrinimo ir tinkamumo finansuoti rezultatus
turi patvirtinti JPK (veikiantis kaip PAK).
Visos pareiškėjų pateiktos paraiškos bus vertinamos etapais pagal toliau nurodytus
kriterijus.

2.3.1.1

1 ETAPAS: Vokų atplėšimo procedūra ir administracinis patikrinimas

Tikrinama:
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Kriterijus

Taip

Ne

1. Paraiškos forma, detalus biudžetas (1 priedas) ir papildomi
dokumentai 6 išsiųsti 7 iki galutinio termino.
2. Popierinė paraiškos formos, detalaus biudžeto (1
papildomų dokumentų versija bei elektroninė
formos, detalaus biudžeto (1 priedo) ir preliminarios
studijos versija (CD-ROM laikmena) pateikta
sandariai užklijuotame ir užantspauduotame voke.

priedo) ir
paraiškos
galimybių
viename

3. Pateikti popierinės užpildytos paraiškos formos, detalaus
biudžeto (1 priedo) ir visų papildomų dokumentų originalai
(papildomų dokumentų – kai taikytina) ir viena patvirtinta
popierinė originalo kopija.
4. Naudota tinkama paraiškos forma ir detalaus biudžeto forma
(1 priedas) paskelbta šiam kvietimui teikti paraiškas.
5. Paraiškos forma užpildyta kompiuteriu ir yra tinkamai užpildyta
anglų kalba.
6. Pareiškėjo deklaracija užpildyta ir įskaitomai pasirašyta bei
patvirtinta antspaudu.
7. Kiekvienas partneris užpildė ant firminio blanko, tinkamai
pasirašė ir patvirtino antspaudu partnerystės pareiškimą bei
pridėti visi partnerystės pareiškimai.
Administracinio patikrinimo metu JPK gali paprašyti pareiškėjo pateikti raštiškus
paaiškinimus. Paaiškinimų prašoma tada, kai vertintojų atsakymas į vieną iš nurodytų
kriterijų neaiškus arba dėl jo abejojama. Dokumentai ar informacija, kurios pareiškėjas
prašo paaiškinimuose, negali pakeisti paraiškos statuso iš netinkamos į tinkamą.
Paaiškinimų bus neprašoma tais atvejais, jeigu su paraiška nebuvo pateikti pareiškėjo
deklaracija, partnerystės pareiškimai (bent kaip kopijos), detalus biudžetas (1 priedas) ir
preliminari galimybių studija, jeigu taikoma. Tokios paraiškos bus atmestos ir jos nebus
teikiamos tolimesniam vertinimui.
Paraiška gali būti atmesta dėl bet kurio vieno atsakymo „Ne“ į išvardintus kriterijus; tokiu
atveju paraiška toliau nevertinama. Ne iki galo užpildytos paraiškos gali būti atmestos.
Po vokų atplėšimo procedūros ir administracinio patikrinimo JTS išsiunčia raštą visiems
pareiškėjams, kuriame nurodoma, ar paraiška buvo pateikta iki galutinio termino, taip pat
nurodomas suteiktas registracijos numeris ir pranešama, ar jie rekomenduojami tolesniam
vertinimui. Jei būtini papildomi paaiškinimai, raštas išsiunčiamas pareiškėjui kartu su

6 Numatyta Gairių pareiškėjams 2.2.2 punkte.
7 Paraiškos forma ir papildomi dokumentai turi būti išsiųsti ne vėliau kaip iki Gairių pareiškėjams 2.2.3
punkte nurodyto galutinio termino – šitai matoma iš išsiuntimo datos siunčiant registruotu paštu,
pristatymo kurjeriui datos ar gavimo datos įteikiant asmeniškai.
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prašymu pateikti būtinus dokumentus ar informaciją. Pareiškėjas privalo pateikti prašomą
informaciją per 15 darbo dienų nuo laiško išsiuntimo faksu / el. paštu. Nepateikus
informacijos per nustatytą terminą, paraiška gali būti atmesta.

2.3.1.2

2 ETAPAS: Pareiškėjo ir partnerių bei veiklų tinkamumo patikrinimas

Tikrinamas tik tų pareiškėjų tinkamumas, kurių paraiškos išlaikė administracinį patikrinimą.
Per tinkamumo patikrinimą pareiškėjo, partnerių ir projekto tinkamumas tikrinamas pagal
šių Gairių 2.1.1.1, 2.1.1.2, 2.1.1.3 punktuose numatytus kriterijus.
Tinkamumo patikrinimą atlieka vertintojai, kuriuos JPK asmeniškai paskiria iš JTS darbuotojų.
Paraiška atmetama jeigu jos nagrinėjimo metu paaiškėja, jog siūlomas projektas neatitinka
šių Gairių 2.1.1.1, 2.1.1.2 ir 2.1.1.3. punktuose numatytų kriterijų.
Tinkamumo patikrinimas atliekamas remiantis
dokumentais, kuriuos pateikia pareiškėjas.

šių

Gairių

2.2.2

punkte

nurodytais

Tikrinama:
Kriterijus

Taip

1.

Pareiškėjas atitinka tinkamumo kriterijus, numatytus šių Gairių
pareiškėjams 2.1.1.1 punkte (jis yra juridinis asmuo, pelno nesiekianti
organizacija, priklauso tinkamam organizacijos tipui ir yra įsikūręs
Programos teritorijoje).

2.

Visi partneriai atitinka tinkamumo kriterijus, nurodytus Gairių
pareiškėjams 2.1.1.1 punkte (jie yra juridiniai asmenys; yra pelno
nesiekiančios organizacijos arba dalinai pramoninio ar komercinio
pobūdžio, bet įsteigti specialiems viešiems poreikiams tenkinti;
priklauso tinkamų tipų organizacijoms ir yra įsikūrę Programos
teritorijoje).

3.

Paraiškos formoje yra bent vienas juridinis asmuo (pareiškėjas ar
partneris) iš Programos teritorijos Latvijoje ar Lietuvoje ir bent vienas
juridinis asmuo (pareiškėjas ar partneris) iš Programos teritorijos
Baltarusijoje.

4.

Projekto trukmė yra ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai.

5.

Prašoma Programos parama yra ne mažesnė kaip 50 000 eurų.

6.

Prašoma Programos parama yra ne didesnė kaip 1 500 000 eurų.
Prašoma Programos parama, kai paraiška teikiama pagal 1
prioriteto 1.5 priemonę „Socialinių ir kultūrinių tinklų kūrimas bei
bendruomenių stiprinimas“, yra ne didesnė kaip 225 000 eurų.

7.

Prašoma Programos parama neviršija 90 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjo ir / ar partnerių įnašas yra ne
mažesnis nei 10% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

8.

Projektas

nepriklauso

netinkamų
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pareiškėjams 2.1.1.3 punkte, kategorijai.
9.

Planuojamos veiklos vyks Programos teritorijoje. 8

Tinkamumo patikrinimo metu JPK gali prašyti pareiškėjo pateikti raštiškus paaiškinimus.
Paaiškinimų prašoma tada, kai vertintojų atsakymas į 1 ir 2 kriterijus yra neaiškus arba dėl jo
abejojama.
Paraiška gali būti atmesta dėl bet kurio vieno atsakymo „Ne“ į išvardintus kriterijus; tokiu
atveju paraiška toliau nevertinama.
Po tinkamumo patikrinimo JTS visiems pareiškėjams išsiunčia raštą, kuriame nurodoma, ar
paraiška perėjo tinkamumo patikrinimą ir ar rekomenduojama tolesniam kokybės
vertinimui. Jei būtini papildomi paaiškinimai, raštas išsiunčiamas pareiškėjui kartu su
prašymu pateikti būtinus dokumentus ar informaciją. Pareiškėjas privalo pateikti prašomą
informaciją per 15 darbo dienų nuo laiško faksu / el. paštu išsiuntimo. Nepateikus
informacijos per nustatytą terminą, paraiška gali būti atmesta.

2.3.1.3

3 ETAPAS: Paraiškos kokybės vertinimas

Paraiškos kokybę įvertina JPK asmeniškai paskirti vertintojai. Paraiškų kokybė, įskaitant
pareiškėjo ir jo partnerių pasiūlytą biudžetą ir gebėjimus, vertinama pagal vertinimo
kriterijus, aprašytus toliau pateiktoje vertinimo lentelėje.
Atrankos kriterijų tikslas – padėti įvertinti pareiškėjo ir partnerio (-ių) finansinius ir veiklos
gebėjimus siekiant užtikrinti, kad jie:
•

turėtų stabilius ir pakankamus finansavimo šaltinius bei šaltinius, būtinus projektui
įgyvendinti;

•

turėtų valdymo gebėjimus, profesinę kompetenciją ir kvalifikaciją, būtiną sėkmingai
įgyvendinti pasiūlytą projektą.

Paramos teikimo kriterijai leidžia įvertinti paraiškų kokybę pagal jų apibrėžtus tikslus bei
atitikimą Programos nustatytiems prioritetams ir priemonėms bei suteikti paramą tiems
projektams, kurie maksimaliai atitinka šio kvietimo teikti paraiškas paskirtį. Kriterijai leidžia
atrinkti paraiškas, kurios atitinka apsibrėžtus tikslus ir numato pasiekti rezultatus bei
garantuoja Bendrijos finansavimo matomumą. Kriterijai apima tokius aspektus kaip
projekto aktualumas, kvietimo teikti paraiškas atitikimas pasirinktai priemonei, projekto
kokybė, laukiamas poveikis, tvarumas ir ekonominis veiksmingumas.
Balai
Vertinimo kriterijai yra suskirstyti į punktus ir papunkčius. Kiekvienas punktas turi savo
didžiausią balų skaičių, kurį sudaro už papunkčius gautų balų suma. Kiekvienam
papunkčiui suteikiama nuo 1 iki 5 balų vadovaujantis šiais principais: 1 = labai blogai; 2 =
blogai; 3 = pakankamai; 4 = gerai; 5 = labai gerai.

8 Žiūrėkite Gairių 2.1.1.2.2 skyrių.
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Vertinimo lentelė

Punktas/ Papunktis

Didžiausia
s balų
skaičius

I. Finansiniai ir veiklos gebėjimai

15

1.

Pareiškėjas turi pakankamai patirties projektų valdymo srityje.
Pareiškėjas ir partneriai turi pakankamus valdymo gebėjimus
5
(įskaitant kvalifikuotus darbuotojus bei gebėjimą tvarkyti projekto
biudžetą).

2.

Pareiškėjas ir partneriai turi pakankamas technines žinias (ypač
5
žinias, reikalingas pasirinktiems klausimams spręsti).

3.

Partnerytė (pareiškėjas ir parteriai) turi stabilius ir pakankamus
šaltinius prisidėti prie projekto bendrojo finansavimo bei galės
finansuoti projekto veiklas iki paskutinės įmokos gavimo.
Pareiškėjas ir visi partneriai nėra situacijose nurodytose Gairių
pareiškėjams 2.1.1.1 punkte – kuriose esant neleidžiama dalyvauti
kvietimuose teikti paraiškas ar gauti paramą.

II. Atitikimas

5

20

4. Projekto problema ir tikslai yra tiesiogiai susiję su pasirinktu prioritetu
5
ir priemone.
5. Projektas yra tarpvalstybinio (abipus sienos) pobūdžio ir turi poveikį
abejose sienos pusėse. Abipus sienos bendradarbiavimas prisideda
5
prie bendros problemos sprendimo, bus pasiekta rezultatų ir, jei
taikytina, sukurti produktai abiejose sienos pusėse.
6. Projektas atitinka konkrečius tikslinių regionų poreikius ir apribojimus
(įskaitant sinergiją su kitomis EB iniciatyvomis ir nesidubliavimą).
Tikslinės grupės ir galutiniai naudos gavėjai yra aiškiai apibrėžti ir
5
strategiškai pasirinkti, jų poreikiai yra aiškiai nurodyti ir į juos tinkamai
atsižvelgta. Akivaizdžiai matomas projekto naujumas ir kuriama
pridėtinė vertė.
7. Projektas turi aiškų poveikį pasienio regionų plėtrai abipus sienos ir
yra suderintas su regioninės plėtros uždaviniais. Jis taip pat
suderintas su tokiomis ES horizontaliosiomis politikomis kaip tvari
plėtra, lygios galimybės ir teritorinė sanglauda bei bendri klausimai,
5
pavyzdžiui, lyčių lygybė, vaiko teisės, mažumų ir vietinių tautų teisės
bei neįgaliųjų teisės. Pasiūlytos projekto veiklos nefinansuojamos
pagal kitas tarptautines, nacionalines, regionines programas ar
Europos Sąjungos finansinius instrumentus arba programas.
III. Metodika ir partnerystė

20

8. Problema aiškiai apibrėžta, atsižvelgiama į išorinius veiksnius.
Numatyta veikla yra tinkama ir atitinka problemą, uždavinius bei
5
laukiamus rezultatus, o pasirinkti įgyvendinimo metodai yra
adekvatūs. Grafikas ir veiklos planas realūs, logiški ir įvykdomi.
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9. Projekte naudojami objektyviai patikrinami ir išmatuojami produktų,
5
rezultatų ir specialiųjų tikslų rodikliai.
10. Siūloma partnerystė yra tinkama, partneriai turi pakankamą
kompetenciją pasirinktame sektoriuje įvykdyti veiklą bei išspręsti
problemą. Pakankamas ir proporcingas pareiškėjo ir partnerių
įsitraukimas į projektą ir dalyvavimas projekte, aiškus užduočių
5*2
paskirstymas tarp partnerių. Paramos gavėjas ir partneriai patys
įgyvendina didžiąją projekto dalį (tinkamai pagrįstais atvejais
subrangos sutarčių sudarymo ribojimas netaikomas investiciniams
projektams).
IV. Projekto rezultatų tvarumas

15

1. Tikėtina, kad projektas turės akivaizdų poveikį tikslinėms grupėms.
Tikėtina, kad projektas turės poveikio daugiklio efektą (įskaitant
5
projekto rezultatų pasikartojamumą ir praplėtimą bei informacijos
sklaidą).
2. Numatomi projekto rezultatai yra tvarūs:
- finansiniu požiūriu (Kaip veikla bus finansuojama pasibaigus
finansavimui?);
- instituciniu požiūriu (Ar bus struktūros, procedūros, veiklos metodai,
kurie ir toliau užtikrins projekto rezultatus jam pasibaigus?);
- politikos lygiu (kai taikytina) (Ar teisės aktai, elgesio kodeksai, 5*2
metodai ir pan. bus pagerinti?);
- aplinkos apsaugos požiūriu (jei taikytina) (Ar projektas turės
teigiamą / neigiamą poveikį aplinkai?)
- tolesnio panaudojimo požiūriu (Kaip fiziniai
naudojami ir išlaikomi pasibaigus projektui?).

produktai

bus

V. Biudžetas ir ekonominis efektyvumas

20

3. Išlaidų ir numatomų pasiekimų bei rezultatų santykis yra tinkamas.

5*2

4. Numatytos išlaidos yra būtinos projektui įgyvendinti, sąnaudos yra
realios ir efektyvios. Numatytos investicijos pagrįstos ir susijusios su 5*2
loginiu projekto pagrindimu.
VI. Valdymas, koordinavimas ir informacijos sklaida

10

5. Numatytos valdymo, koordinavimo irstebėsenos / vertinimo
struktūros bei procedūros yra aiškiai apibrėžtos ir aprašytos.
5
Nustatytas aiškus ir teisingas valdymo bei koordinavimo užduočių
paskirstymas tarp pareiškėjo ir partnerių.
6. Informacijos sklaidos ir platinimo strategija atitinka projekto tikslą ir
yra pakankama. Strategija siekiama efektyviai pasiekti tikslines 5
grupes ir įgalinti jas pasinaudoti projekto rezultatais.
Bendroji didžiausia balų suma

100

Pastaba apie punktą „I. Finansiniai ir veiklos gebėjimai“: jei šio punkto bendroji balų suma
mažesnė nei 9, paraiška atmetama.
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Pastaba apie punktą „II. Atitikimas“: jei bendroji šio punkto balų suma mažesnė nei 16,
paraiška atmetama.
Mažiausia balų suma, kuria turi būti įvertinta paraiška, kad ją būtų galima nagrinėti dėl
finansavimo, yra 65 balai.

2.3.2 Paraiškų atranka
Po įvertinimo sudaroma lentelė, kurioje paraiškos suskirstomos pagal balus.
JPK finansuoti atrenka tas paraiškas, kurių balai didžiausi ir kurios patenka į finansuojamų
projektų sąrašą pagal turimus finansinius asignavimus. Atrankos metu atsižvelgiama ir į šiuos
dalykus:
•

pareiškėjui negali būti suteikiama daugiau kaip viena parama pagal vieną šio
kvietimo teikti paraiškas prioritetą;

•

bendroji paraiškos punktų „I. Finansiniai ir veiklos gebėjimai“ ir (arba) „II. Atitikimas“
balų suma yra ne mažesnė, nei nurodyta;

•

projektas turės įtakos siekiant Programos rodiklių, nurodytų Bendrosios veiklos
programos 6 punkte.

JPK gali prašyti pateikti paaiškinimus arba atlikti smulkius paraiškų, kurios buvo atrinktos
finansuoti, pataisymus. Prašomi paaiškinimai arba smulkūs pataisymai yra susiję su JPK
aiškiai apibrėžtais aspektais ir nekelia abejonių dėl paramos suteikimo sprendimo bei
neprieštarauja vienodų taisyklių taikymo pareiškėjams principui.
Paramos sutartys bus pasirašomos su atrinktų paraiškų pareiškėjais.
Be to, PAK gali sudaryti paraiškų rezervo sąrašą. Tuo atveju, jei su kurio nors finansuoti
atrinkto projekto pareiškėju nebūtų pasirašyta sutartis ar sutartis nebūtų grąžinta laiku,
sprendimas dėl paramos suteikimo pagal šio pareiškėjo paraišką atšaukiamas. Jei
Baltarusijos Vyriausybė nepatvirtina projekto per nustatytą laikotarpį, BVI pasilieka teisę
nepasirašyti paramos sutarties su projekto paramos gavėju. Tokiais atvejais pasirašyti
paramos sutartį gali būti pasiūlyta pareiškėjams, kurių paraiškos rezerviniame sąraše –
atsižvelgiant į tai, kurios gavo daugiausiai balų bei kuriai skiriamas finansavimas yra
pakankamas pagal turimus finansinius asignavimus atitinkamam kvietimui teikti paraiškas.

2.4

Pranešimas apie JPK sprendimą

2.4.1 Sprendimo turinys
Apie JPK sprendimą dėl savo paraiškos, o paraiškos atmetimo atveju apie neigiamo
atsakymo priežastį, pareiškėjai bus informuoti raštu. Laiškai atrinktų projektų pareiškėjams
išsiunčiami per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos, o laiškai neatrinktiems
projektams - per sekančias 15 dienų.
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2.4.2 Skundai
Pareiškėjai, manantys, kad jie patyrė žalą dėl paramos skyrimo procedūros metu
padarytos klaidos arba pažeidimo, gali pateikti skundą BVI per 15 darbo dienų nuo laiško
siuntimo faksu ar el. paštu po kiekvieno atrankos etapo.

2.4.3 Numatomas antrojo kvietimo grafikas
DATA

LAIKAS*

Informaciniai renginiai

žr. www.enpi-cbc.eu

Galutinis terminas pateikti klausimus Bendrajai
valdymo institucijai

2011 m. vasario 1 d.

Paskutinė BVI atsakymų pateikimo diena

2011 m. vasario 11 d.

-

Galutinis paraiškų teikimo terminas

2011 m. vasario 22 d.

16.00 val.

2011 m. balandžio
mėn.

-

Pareiškėjų informavimas apie tinkamumo
patikrinimą (2-asis etapas)

2011 m. gegužės
mėn.*

-

Pareiškėjų informavimas apie visos paraiškos
formos įvertinimą (3-asis etapas)

iki 2011 m. rugsėjo
mėn.*

-

Pranešimas apie paramos suteikimą (po BVI
patvirtinimo) (4-asis etapas)

iki 2011 m. rugsėjo
mėn.*

-

Sutarčių pasirašymas

Vėliausiai 2012 m.
kovo mėn.*

-

Pareiškėjų informavimas apie vokų atplėšimo
procedūrą ir administracinį patikrinimą (1-asis
etapas)

Patvirtintų paraiškų paskelbimas

Savaitė po visų
sutarčių pasirašymo

* Planuojama data. Visas laikas nurodomas pagal JPK šalies laiko zoną.
2.4.4. Kvietimo atšaukimas
JPK gali bet kuriuo etapu atšaukti kvietimų teikti paraiškas procedūrą remiantis PRAG
2.4.13 skyriaus nuostatomis.

2.5

Projektų įgyvendinimas

Paraiškų rengimo etape pareiškėjui ir partneriams patariama atkreipti dėmesį į šiame
punkte pateiktą informaciją, susijusią su projekto rengimo ir įgyvendinimo klausimais bei
sutarčių sudarymu. Tačiau paraišką rengiantys asmenys turėtų atkreipti dėmesį, kad
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išsamios projektų įgyvendinimo taisyklės pateikiamos paramos sutartyje ir jos prieduose,
įskaitant Specialiąsias sąlygas, II priedą „Bendrosios sąlygos“, IV priedą „Pirkimo sutarčių
procedūros“, VII priedą „Pavyzdinė faktinių pastebėjimų ataskaita ir techninės sąlygos dėl
EB išorės veiksmų finansuojamų paramos sutarčių išlaidų patikrinimo“.
Ypač rekomenduojama išstudijuoti šiuos dokumentus rengiant paraišką.

2.5.1 Paramos sutarties pasirašymas
2.5.1.1 Atsakomybė ir paramos sutarties šalys 9
BVI yra Sutarčių institucija, o pareiškėjas tampa paramos gavėju po to, kai pasirašo
paramos sutartį. Pasirašius paramos sutartį, atsiranda Sutarčių institucijos ir paramos gavėjo
sutartiniai santykiai ir įsipareigojimai. Paramos gavėjas tampa išimtinai atsakingas ir
atskaitingas Sutarčių institucijai už veiksmingą projekto įgyvendinimą pagal paramos
sutarties ir paraiškos formos nuostatas.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu paramos gavėjas yra finansiškai atskaitingas Sutarčių
institucijai. Sudarydamas sandorį su Sutarčių institucija jis atstovauja visai partnerystei. Tik
paramos gavėjas gali prašyti ir gauti išmokėjimus pagal paramos sutarties nuostatas;
tačiau, jei nustatomos kokios nors netinkamos finansuoti išlaidos, Sutarčių institucija išskaito
jas iš mokėjimų paramos gavėjui. Paramos gavėjas yra atsakingas už paramos lėšų dalies
apmokėjimą savo partneriams. Jis yra atsakingas už ataskaitų pagal paramos sutartį
parengimą ir pateikimą Sutarčių institucijai. Praktinę projekto įgyvendinimo stebėseną
Sutarčių institucija vykdo per JTS.
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu projekto partneriai nėra paramos sutarties šalys ir nėra
atskaitingi Sutarčių institucijai. Tačiau partneriai turėtų aktyviai padėti paramos gavėjui
veiksmingai įgyvendinti projektą; partnerių ir paramos gavėjo santykius ir atsakomybę
reguliuoja partnerystės susitarimas. Paramos gavėjas užtikrina, kad partneriai laikytųsi
tiesiogiai susijusių paramos sutarties nuostatų. Išlaidos, kurias partneriai patiria projekto
įgyvendinimo laikotarpiu, yra laikomos tinkamomis išlaidomis, kaip ir paramos gavėjo
patirtos išlaidos.

2.5.1.2

Paramos sutarčių pasirašymo sąlygos

Prieš pasirašant paramos sutartį, turi būti atliktos šios procedūros:
•

Pareiškėjas pateikia paaiškinimus / atlieka smulkius pataisymus, apie kuriuos JPK
praneša patvirtinimo rašte (jei taikytina). Paramos sutartis gali būti parengta tik pateikus
paaiškinimus / atlikus smulkius pataisymus.

•

Pareiškėjas pateikia BVI pasirašytą partnerystės susitarimą, sudarytą su savo partneriais.

•

Pareiškėjas turi informuoti BVI apie auditorių (-ius) tam, kad būtų galima patikrinti
paramos gavėjo / partnerių išlaidas, o BVI turi patvirtinti auditorių (-ius) iki paramos
sutarties sudarymo arba iki paramos gavėjo prašymo dėl pirmo avansinio mokėjimo
dalies Sutarčių institucijai.

9 Paramos gavėjo ir partnerių / subrangovų sutartiniai įsipareigojimai numatyti paramos sutarties

Specialiųjų sąlygų 1 punkte.
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•

Jei projektas apima infrastruktūros įrengimą ir statybą, pareiškėjas per tris mėnesius nuo
paraiškos patvirtinimo turi pateikti visą techninę dokumentaciją statybos darbams,
reikalaujamą pagal nacionalinius teisės aktus, tam, kad būtų galima pradėti vykdyti
statybos/infrastruktūros įrengimo darbus (t. y. techninį projektą, statybos leidimą,
poveikio aplinkai tyrimą).

•

Paramos gavėjas pateikia finansinio identifikavimo formos originalą su savo banko
sąskaitos duomenimis.

•

Paramos sutarties rengimo laikotarpiu JTS / BVI tikrins projekto biudžeto tikslumą (pvz.,
ištaisomos aritmetinės klaidos, netikslumai, sumažintos nepagrįstos ir netinkamos
išlaidos). Dėl tokių patikrinimų gali būti išsiųsti prašymai pateikti paaiškinimą, o BVI gali
būti priversta atlikti pakeitimus ar sumažti biudžetą tam, kad būtų ištaisytos klaidos ar
netikslumai. Paramos suma ir procentinė paramos dalis dėl tokių pataisymų negali būti
padidinta.

•

Paramos gavėjas pateikia dokumentą, įrodantį, kad Baltarusijos Vyriausybė patvirtino
projektą pagal Baltarusijos teisės aktus. Projektas turi būti patvirtintas Baltarusijos
Vyriausybės per 6 mėnesius nuo JPK projekto patvirtinimo dienos.

Užbaigus aprašytą procedūrą, pareiškėjui pasiūloma sudaryti paramos sutartį pagal
Programos standartinę paramos sutartį, kurią galima rasti Programos tinklalapyje.
Pasirašydamas paraiškos formą pareiškėjas pareiškia, kad paramos suteikimo atveju jis
sutinka su sutarties sąlygomis, numatytomis standartinėje paramos sutartyje. BVI išsiunčia
pasirašytą paramos sutartį paramos gavėjui ir nurodo galutinį parašu patvirtintos sutarties
grąžinimo BVI terminą.
Jei pareiškėjas, kurio paraiška atrinkta, yra tarptautinė organizacija, vietoj standartinės
paramos sutarties naudojama standartinė Įnašo sutartis, sudaroma su tarptautine
organizacija, arba bet koks kitos sutarties šablonas, dėl kurio susitaria suinteresuota
tarptautinė organizacija ir Sutarčių institucija su sąlyga, kad ši tarptautinė organizacija
pasiūlo garantijas, nurodomas Finansinio reglamento 53 straipsnio 1 dalyje, kaip numatyta
Praktinio EB išorės veiksmų sutarčių procedūrų vadovo 7 punkte.

2.5.1.3

Projekto pradžios ir pabaigos data

Pradžios data svarbi norint apskaičiuoti projekto pabaigos datą, nes projekto
įgyvendinimo laikotarpis negali tęstis ilgiau, nei nurodyta patvirtintoje paraiškos formoje. Be
to, kad išlaidos būtų tinkamos finansuoti, jos turi būti patiriamos projekto įgyvendinimo
laikotarpiu, t. y. nuo projekto pradžios datos iki pabaigos datos, išskyrus išlaidas, susijusias su
galutinėmis ataskaitomis, išlaidų patikrinimu ir projekto įvertinimu.
Projekto pradžios data nustatyta paramos sutarties specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
Projekto pabaigos data nustatoma pagal įgyvendinimo laikotarpį, nurodytą paramos
sutarties specialiųjų sąlygų 2.3 punkte.

2.5.2 Projekto valdymas ir koordinavimas
2.5.2.1

Valdymas ir koordinavimas

Valdymas ir koordinavimas turi būti organizuojamas kaip atskira projekto veiklų grupė ir turi
apimti nuostatas dėl koordinavimo strateginiu ir kasdienio valdymo lygiu, taip pat finansų
valdymą, koordinavimą su partneriais ir kitomis susijusiomis šalimis, vidaus ir išorės ryšių
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viešumo užtikrinimą bei stebėseną, vertinimą ir periodinių ataskaitų teikimą BVI. Todėl
paramos gavėjas ir partneriai turi sukurti efektyvią valdymo ir koordinavimo sistemą,
atitinkančią projekto specifiką. Sistema turi aiškiai apibrėžti partnerio (-ių) atsakomybę ir
pareigas bei procedūras, kuriomis privaloma vadovautis vykdant projekto veiksmus.
Paramos gavėjas turi paskirti arba pagal išorinių paslaugų teikimo sutartį pasamdyti
projekto vadovą ir projekto finansininką. Jie privalo mokėti anglų kalbą, turėti patirties
projektų valdymo ir/ar finansų valdymo srityse. Projekto vadovas turi būti kompetentingu
užtikrinti projekto veiklų koordinavimą ir turėti gebėjimų būti varomąja jėga tarp partnerių.
Projekto finansininkas yra atsakingas už sąskaitas, finansines ataskaitas, paramos tvarkymą
ir bendrąjį finansavimą. Projekto finansininkas turi dirbti glaudžiai bendradarbiaudamas su
projekto vadovu ir partneriu (-iais), kad užtikrintų efektyvų viso projekto finansų valdymą ir
pirkimų taisyklių laikymąsi. Tuo atveju, kai projekto vadovas pasamdomas pagal išorinių
paslaugų teikimo sutartį, iš paramos gavėjo organizacijos turėtų būti paskiriamas
atsakingas kontaktinis asmuo, kuris atsako už vadovo kontrolę projekto įgyvendinimo
laikotarpiu. Paramos gavėjas privalo užtikrinti glaudų pagal išorinių paslaugų teikimo sutartį
pasamdyto projekto vadovo ir paramos gavėjo darbuotojų bendradarbiavimą bei
projekto valdymo kontrolę.
Be to, kad būtų užtikrintas sklandus projekto užbaigimas, paramos gavėjas privalo paskirti
kontaktinį asmenį bent šešių mėnesių laikotarpiui po projekto pabaigos.
Taip pat kiekvienas partneris privalo paskirti vietos koordinatorių, kuris būtų projektų
vadovo kontaktinis asmuo, ir vietos finansų vadovą, kuris būtų atsakingas už projekto
buhalterijos ir finansų valdymo vedimą organizacijoje partnerėje.
Paramos gavėjas kartu su partneriais turi sukurti efektyvią stebėsenos ir vertinimo sistemą
atsižvelgdami į šiuos projekto įgyvendinimo aspektus:
•

pažangos stengiantis pasiekti projekto tikslus stebėseną;

•

projekto įgyvendinimo veiksmingumą ir efektyvumą pagal veiklas ir finansavimą
(ekonomiškumą);

•

valdymo ir koordinavimo kokybę;

•

projekto įgyvendinimo įvertinimą (pvz., kriterijus įvertinti projekto įgyvendinimo
efektyvumą ir pasiekimus, atsakomybės paskirstymą, tokius metodus kaip vertinimo
formos, apklausos, ataskaitos, nepriklausomų ekspertų vertinimas);

•

projekto produktų ir rezultatų kokybę.

2.5.2.2

Sprendimų priėmimas

Paramos gavėjas kartu su partneriu (-iais) turi nustatyti būtinas sprendimų priėmimo ir
koordinavimo procedūras, atitinkančias projekto specifiką. Sudėtingos veiklos atveju
patariama sukurti iniciatyvinę grupę, susidedančią iš suinteresuotų grupių, ypač dalyvių ir
(arba) partnerių atstovų, kurie nėra įtraukti į kasdienį projekto įgyvendinimo procesą. Taip
pat rekomenduojama į iniciatyvinę grupę įtraukti projekte dalyvaujančių darbuotojų
atstovus. Siūlomos iniciatyvinės grupės užduotys galėtų apimti projekto įgyvendinimo
stebėseną ir orientavimą bei darbų ir ataskaitų apžvalgą ir tvirtinimą.
Darbo grupės, specialiosios grupės ir patariamosios grupės gali būti sukurtos tam, kad
koordinuotų kasdienę veiklos eigą, atliktų specialias užduotis, vykdytų tam tikrą veiklą ir
pan.
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Taip pat patariama numatyti sprendimų priėmimo mechanizmus ir mažiems projektams
bei išaiškinti juos paraiškos formoje. Kuriant sprendimų priėmimo ir koordinavimo
mechanizmus turėtų būti paisoma tinkamo atstovavimo bei kartu vengiama per didelio
struktūrų painumo.

2.5.3 Pagrindinės finansavimo taisyklės
2.5.3.1

Dvigubas finansavimas

Kiekvienam atskiram projektui gali būti skiriama tik viena parama iš Europos Bendrijos
biudžeto. Projektai negali gauti finansavimo už veiklas, kurioms jau buvo skirtas
finansavimas.

2.5.3.2

Subrangos sutarčių sudarymas projekto įgyvendinimo laikotarpiu

Paramos gavėjas ir partneriai gali sudaryti subrangos sutartis tik dėl projekto dalies (darbų,
prekių ir paslaugų). Didžiąją projekto dalį turi atlikti paramos gavėjas ir jo partneriai.
Tinkamai pagrįstais atvejais subrangos sutarčių sudarymo
investiciniams projektams, ypač didelės apimties projektams.

ribojimas

netaikomas

Kai įgyvendinant projektą paramos gavėjas arba partneriai turi sudaryti pirkimų sutartis, t.
y. sudaryti subrangos sutartis, privaloma sudaryti sutartį su tuo konkurso dalyviu, kuris siūlo
geriausią kainą ekonominiu požiūriu, t. y. geriausią kainos ir kokybės santykį, vadovaujantis
skaidrumo ir vienodų taisyklių taikymo galimiems subrangovams principais, siekiant išvengti
bet kokio interesų konflikto. Siekdamas šio tikslo, paramos gavėjas privalo vadovautis
procedūromis, numatytomis paramos sutarties IV priede. Paramos gavėjas ir partneriai
privalo taikyti priklausymo valstybei ir kilmės šalies taisykles, numatytas paramos sutarties IV
priede.
Paramos gavėjas ir (arba) partneriai negali sudaryti subrangos sutarčių vieni su kitais ar su
vieni kitų darbuotojais.

2.5.4 Interesų konfliktas ir korupcija
Paramos gavėjas ir partneris (-iai) privalo imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad
išvengtų interesų konfliktų, ir privalo nedelsdami informuoti BVI / JTS apie bet kokią
situaciją, kai atsiranda interesų konfliktas ar dėl kurios gali atsirasti toks interesų konfliktas.
Interesų konfliktas atsiranda tais atvejais, kai dėl priežasčių, susijusių su šeima, emociniu
gyvenimu, politine ir pilietine priklausomybe, ekonominiais interesais ar bet kokiais kitais su
naudos gavėju turimais bendrais interesais, kyla pavojus, kad kuris nors su projektu susijęs
asmuo nebegalės nešališkai ir objektyviai atlikti savo pareigų. Dėl šios priežasties visi
partneriai privalo vadovautis atitinkamais viešųjų pirkimų įstatymais ir pirkimo sutarčių
sudarymo taisyklėmis, idant būtų išvengta situacijų, kai gali atsirasti interesų konfliktas ar
korupcija.
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2.5.5 Projekto rezultatų nuosavybė
Nuosavybė ir nuosavybės teisės, intelektinės ir pramoninės nuosavybės teisės į projekto
rezultatus, ataskaitas ir kitus susijusius dokumentus bei nematerialius produktus suteikiamos
paramos gavėjui ir partneriams, kaip numatyta partnerystės sutartyje.
Tačiau paramos gavėjas suteikia BVI ir Europos Komisijai teisę laisvai ir taip, kaip jų nuožiūra
pridera, naudotis visais dokumentais, parengtais projekto įgyvendinimo laikotarpiu, arba jų
formomis su sąlyga, kad nepažeidžiamos turimos pramoninės ar intelektinės nuosavybės
teisės.
Jei paramos gavėjas neturi buveinės šalyje, kurioje įgyvendinamas projektas, ir paramos
sutarties specialiosiose sąlygose nenurodoma kitaip, įranga, transporto priemonės ir
prekės, už kurias sumokama iš projekto biudžeto, turi būti perduodamos bet kokiems
paramos gavėjo vietos partneriams ir (arba) galutiniams projekto naudos gavėjams
vėliausiai iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Prie galutinės ataskaitos turi būti pridėtos
dokumentų, įrodančių įrangos ir transporto priemonių, kurių pirkimo išlaidos viršijo 5 000
eurų už vienetą, perdavimą, kopijos. Tokie įrodymai turi būti laikomi kontrolės tikslais visais
kitais atvejais.

2.5.6 Visuomeninė nauda ir nekomercinis pobūdis
Projektas turėtų būti nekomercinio pobūdžio. Jis neturi paramos gavėjui ar partneriams
atnešti greito finansinio pelno arba padidinti paramos gavėjo, partnerių ar komercinių
įmonių, sujungtų su jais filialo teisėmis, finansinių pajėgumų.
Projekto tikslai ir rezultatai turi duoti visuomeninę naudą, būti laisvai prieinami plačiajai
visuomenei. Jei projekto įgyvendinimo laikotarpiu išleidžiami kokie nors leidiniai (pvz.,
gairės, mokymo medžiaga, studijos), jie taip pat turi būti laisvai prieinami visuomenei. Visos
investicijos ir projekto rezultatai, kurie bendrai finansuojami pagal Programą, turėtų būti
skirti visuomeniniam naudojimui. Į kitas nuostatas dėl projekto produktų ir rezultatų
prieinamumo atsižvelgiama tik gavus išankstinį Sutarčių institucijos sutikimą.

2.5.7 Reikalavimai, keliami apskaitos sistemai ir banko informacijai
Paramos gavėjas tvarko projekto apskaitos ir buhalterinę sistemą pagal paramos sutarties
bendrųjų sąlygų 16 punktą.
Remdamasis paramos sutarties specialiųjų sąlygų 7 punktu, paramos gavėjas atidaro
atskirą sąskaitą banke su projektu susijusiems mokėjimams, kad galėtų identifikuoti BVI
mokamas lėšas ir apskaičiuoti dėl tokių lėšų susidariusias palūkanas. Tokiose sąskaitose turi
būti pateikiama informacija apie palūkanas, kurios kaupiasi nuo BVI išmokėtų lėšų.

2.5.8 Paramos išmokėjimas
Išmokėjimo procedūra yra numatyta paramos sutarties specialiųjų sąlygų 4 punkte ir
atitinka vieną iš toliau pateiktų trijų variantų:
1 variantas: projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ne ilgesnis negu 12 mėnesių, arba
parama, kurią teikia BVI, neviršija 100 000 eurų.
BVI išmoka paramą paramos gavėjui tokia tvarka:
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•

80 proc. avansinio mokėjimo suma, apskaičiuojama nuo Specialiųjų sąlygų 3.2
punkte nurodytos sumos pagal Specialiųjų sąlygų 4.3 punktą. Avansinis mokėjimas
išmokamas po to, kai BVI patvirtina paramos gavėjo ir (arba) partnerių auditorių (ius).

•

Likusi suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai BVI patvirtina galutinę
ataskaitą pagal Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą ir pateikus prašymą išmokėti likusią
sumą pagal V priede numatytą standartą bei išlaidų patikrinimo ataskaitą pagal
Bendrųjų sąlygų 15.6 punktą.

2 variantas: projektai, kurių įgyvendinimo laikotarpis yra ilgesnis negu 12 mėnesių, ir
parama, kurią teikia BVI, viršija 100 000 eurų.
BVI išmoka paramą paramos gavėjui tokia tvarka:
•

Pirma avansinio mokėjimo dalis, lygi 80 proc. nuo pirmiems 12 mėnesių numatyto
projekto biudžeto dalies, kurią finansuoja BVI, tačiau neviršijanti 40 proc. sumos,
nurodytos Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte pagal Specialiųjų sąlygų 4.3 punktą. Avansinis
mokėjimas išmokamas po to, kai BVI patvirtina paramos gavėjo ir (arba) partnerių
auditorių (-ius).

•

Kitos avansinių mokėjimų sumos, nurodytos Specialiųjų sąlygų 4 punkte, dalys, kurios
paprastai būna skirtos paramos gavėjo finansavimo poreikiams kiekvieną 12 mėnesių
projekto įgyvendinimo laikotarpį padengti, sumokamos per 45 dienas nuo dienos, kai
BVI patvirtina tarpinę ataskaitą pagal Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą, prie kurios
pridedami šie dokumentai:

•

-

mokėjimo prašymas, atitinkantis V priede numatytą standartą;

-

išlaidų patikrinimo ataskaita pagal 15.6 punktą;

-

finansinė garantija (esant būtinybei) pagal 15.7 punktą.

Likusi suma išmokama per 45 dienas nuo dienos, kai BVI patvirtina galutinę ataskaitą
pagal Bendrųjų sąlygų 15.2 punktą, prie kurios pridedami šie dokumentai:
-

mokėjimo prašymas išmokėti likusią sumą pagal V priede numatytą standartą;

-

išlaidų patikrinimo ataskaita, reikalaujama pagal 15.6 punktą.

Tolesnis avansinis mokėjimas gali būti mokamas, jei patirtų išlaidų dalį, kurią finansuoja BVI
(taikant Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte nustatytą procentinį dydį), sudaro mažiausiai 70
proc. ankstesnio avansinio mokėjimo, kaip patvirtinta atitinkamoje tarpinėje ataskaitoje ir
išlaidų patikrinimo ataskaitoje, kaip nurodyta Bendrųjų sąlygų 15.6 punkte.
Kai sunaudojama mažiau nei 70 proc. ankstesnio mokėjimo sumos, naujo avansinio
mokėjimo suma sumažinama nepanaudota ankstesnio avansinio mokėjimo suma.
Visa avansinių mokėjimų pagal sutartį dalis negali viršyti 80 proc. sumos, nurodytos
Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte.
Sutarčių institucijos sprendimu, visa avansinių mokėjimų dalis pagal sutartį
padidinta iki 90 proc..

gali būti

3 variantas: visi projektai.
BVI išmoka paramą paramos gavėjui vienu mokėjimu per 45 dienas nuo dienos, kai BVI
patvirtina galutinę ataskaitą pagal 15.2 punktą ir prie kurios pridedami šie dokumentai:
-

prašymas išmokėti likusią sumą pagal IV priede numatytą standartą;
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išlaidų patikrinimo ataskaita, kurios reikalaujama pagal 15.6 punktą.

2.5.9 Euro naudojimas
BVI mokėjimai atliekami nacionaline valiuta arba eurais, remiantis paramos sutarties
specialiosiomis sąlygomis. Tokiu atveju faktinės išlaidoskonvertuojamos į eurus InforEuro
svetainėje paskelbtu kursu, kuris galiojo tą mėnesį, kai išlaidos buvo faktiškai apmokėtos. Žr.
tinklalapį http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?language=en.
Atkreipkite dėmesį, kad nuostoliai, patiriami dėl valiutos keitimo kurso, nėra tinkamos
išlaidos. Išlaidos nacionaline valiuta (išskyrus eurus) turi būti konvertuojamos į eurus šešių
skaitmenų po kablelio tikslumu (pvz., 1,023452).

2.5.10 Paramos gavėjų ir partnerių vykdomi pirkimai pagal projektus
Jeigu projektų įgyvendinimo metu paramos gavėjas ar partneriai vykdo viešuosius
pirkimus, pirkimų procedūros turi būti vykdomos pagal paramos sutarties IV priedo “Pirkimo
sutarčių sudarymo procedūros“ nuostatas.
Pirkimų dokumentai turi būti parengti remiantis geriausia tarptautine praktika. Jeigu
paramos gavėjas ar partneriai neturi savo dokumentų formų, jie gali taikyti Europos
Komisijos puslapyje skelbiamų standartinių formų išorės veiksmams.
Kai paramos gavėjas ar partneriai yra sutarčių institucijos Europos direktyvų dėl viešųjų
pirkimų taikymo prasme, jie turi taikyti šių tekstų nuostatas, pirmenybę teikiant paramos
sutarties IV priedo 3 ir 7 straipsnių nuostatoms.
Visais atvejais taikomi kilmės šalies ir priklausomybės valstybei principai, numatyti paramos
sutarties IV priedo 2 straipsnyje.

2.5.11 Nacionalinės procedūros Baltarusijoje
Siekdami gauti paramą pagal Programą ir vykdyti projekto veiklas, pareiškėjai ir partneriai
iš Baltarusijos turi atlikti nacionalinę projektų patvirtinimo procedūrą Baltarusijoje. Tiesiogiai
susijusius teisės aktus galima atsisiųsti iš http://www.cu4eu.net/ru/relations/legisl_by/.
Atkreipkite dėmesį, kad Baltarusijos Respublikos Vyriausybė turi patvirtinti projektą per šešis
mėnesius nuo dienos, kai projektą patvirtina JPK. Jei nepateikiama dokumentų, įrodančių,
kad Baltarusijos Respublikos Vyriausybė patvirtino projektą per nustatytą terminą, Sutarčių
institucija pasilieka teisę nepasirašyti paramos sutarties su projekto paramos gavėju.
Pastebėtina, kad Baltarusijos nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinta nuostata dėl tam tikrų
mokesčių netaikymo projektui. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjams ir partneriams iš Baltarusijos
patariama imtis visų būtinų priemonių pagal Baltarusijos teisės aktus, kad paramai pagal
Programą nebūtų taikomi mokesčiai, prieš priimant Programos lėšas į savo sąskaitas
Baltarusijoje. Taip pat patariama imtis visų būtinų veiksmų, atleidžiančių nuo mokesčių visas
įsigytas prekes, paslaugas ir darbus dar prieš jų įsigijimą. Mokesčiai laikomi tinkamomis
išlaidomis tik, jei paramos gavėjas / partneris gali įrodyti, kad jis negali būti atleistas nuo
mokesčių ir negali jų susigrąžinti.
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Ruošiantis nacionalinei projekto patvirtinimo procedūrai ir visiems nacionalinių teisės aktų
taikymo klausimams, organizacijoms iš Baltarusijos patariama aktyviai bendradarbiauti su
nacionaline įstaiga Baltarusijoje, kuri yra atsakinga už ES programų ir projektų
koordinavimą bei vykdo jų įgyvendinimo kontrolę.
Nacionalinis Europos Sąjungos TACIS programos koordinavimo biuras Baltarusijos
Respublikoje
Adresas: 1 Kalvariyskaya, 707 kab.
220004, Minskas, Baltarusija
Tel.: + 375 (17) 200 87 56, 200 64 65
Faks.: (+ 375-17) 227 26 15
El. paštas: taciscu@tut.by
Generalinis direktorius: Dmitry Berezovsky
El. paštas: d.niei@mail.by
http://www.cu4eu.net

2.5.12 Išlaidų patikrinimas
Kiekvienas paramos gavėjas pasirenka auditorių, kuris tikrina, ar paramos gavėjo ir
partnerių deklaruotos išlaidos yra realios, tikslios ir tinkamos finansuoti pagal paramos
sutartį, bei parengia išlaidų patikrinimo ataskaitą. Patikrinama 100 proc. projekto išlaidų, o
patikrinimo rezultatai turi būti atsispindėti išlaidų patikrinimo ataskaitoje. Išlaidų patikrinimo
ataskaitos pateikiamos JTS kartu su tarpine / galutine ataskaita ir avansinio / galutinio
mokėjimo prašymu.
Kiekvienas partneris yra atskirai atsakingas už tai, kad auditorius patvirtintų jo išlaidas.
Kiekvienas partneris paramos gavėjui turi pateikti auditoriaus parengtą savo dalies išlaidų
patikrinimo ataskaitą. Paramos gavėjas yra atsakingas už partnerių išlaidų patikrinimo
ataskaitų surinkimą, viso projekto finansinės dalies / ataskaitos parengimą (VI priedas) ir jos
pateikimą savo auditoriui patikrinti.
Išlaidų patikrinimo išlaidos įtraukiamos į projekto biudžetą; išsamios procedūros pateikiamos
VII priede prie paramos sutarties „Techninės sąlygos dėl EB paramos išlaidų patikrinimo“.
Auditorius (-iai) atrenkamas (-i) vykdant viešųjų pirkimų procedūrą, atitinkančią paramos
sutarties IV priedą.
Išlaidų patikrinimo reikalavimai yra tokie:
•

Išlaidos turėtų būti identifikuojamos, patikrinamos ir įtrauktos į paramos gavėjo /
partnerio (-ių) apskaitą.

•

Išlaidos turėtų būti lengvai identifikuojamos, patikrinamos ir užfiksuotos paramos
gavėjo / partnerio (-ių) apskaitos ir buhalterinėje sistemose.

•

Paramos gavėjas / partneris (-iai) turi leisti auditoriui atlikti patikrinimus remiantis
pagrindžiančiais dokumentais, apskaitos dokumentais ir bet kokiu kitu dokumentu,
tiesiogiai susijusiu su projekto finansavimu, bei atlikti patikras vietoje. Paramos
gavėjas / partneris (-iai) suteikia teisę naudotis visais dokumentais ir duomenų
bazėmis, susijusiomis su techniniu ir finansiniu projekto valdymu.

•

Visi pagrindžiantys dokumentai turi būti prieinami dokumentine forma,
neatsižvelgiant į tai, ar pateikiama dokumentų popierinė, elektroninė versija ar
dokumentai pateikiami kita laikmena, turi būti prienami jų originalai, o ne
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fotokopijos ar faksimilės, ir pagal poreikį dokumentai turi būti gaunami iš
nepriklausomų šaltinių už to juridinio asmens ribų.
Paramos gavėjas ir partneriai turi saugoti visus išlaidas pagrindžiančius dokumentus
(sutartis, kvitus, sąskaitas faktūras, mokėjimo dokumentus ir t. t.). Vadovaujantis Bendrųjų
sąlygų 16.3 punktu, šių dokumentų originalai turi būti saugomi paramos gavėjo ir partnerio
(-ių) apskaitos rinkmenose mažiausiai septynerius metus nuo galutinės paramos sumos
paramos gavėjui išmokėjimo gavimo dienos. Apskaitos dokumentų nebūtina pridėti prie
finansinės ataskaitos, nebent to konkrečiai reikalauja BVI / JTS.
Kitaip nei kitų rūšių išlaidų atveju, gali būti prašoma pateikti pagrindžiančius dokumentus
kartu su finansinėmis ataskaitomis dėl bet kokios įsigytos įrangos, t. y. dėl prekių, kurios buvo
finansuojamos pagal 3-ią biudžeto kategoriją, dėl paslaugų, kurios buvo finansuojamos
pagal 5-ą biudžeto kategoriją, ir dėl darbų, kurie buvo finansuojami pagal 6-ą biudžeto
kategoriją. Šie pagrindžiantys dokumentai apima:
-

Pirkimų dokumentaciją. Perkant įrangą, paslaugas, darbus iš išorinių tiekėjų, privaloma
laikytis pirkimų taisyklių, numatytų paramos sutarties IV priede. Būtina pateikti
dokumentus, atspindinčius, kad pirkimų procesas buvo vykdomas laikantis šių taisyklių.

-

Pirkimų dokumentų kopijas, įskaitant sutarčių kopijas.

-

Sąskaitų faktūrų kopijas.

-

Mokėjimo dokumentų (banko pervedimų arba mokėjimo nurodymų viešoms
institucijos) kopijas.

-

Kilmės šalies sertifikatą (dokumentą). Tiekėjai paramos gavėjui ar partneriui privalo
pateikti kilmės šalies sertifikatą ne vėliau kaip iki pirmos sąskaitos faktūros pateikimo
dienos, kai įrangos ir transporto priemonės vieneto pirkimo kaina yra didesnė kaip 5
000 eurų. Kilmės šalies taisyklė (žr. toliau) galioja visiems pareiškėjams, neatsižvelgiant į
jų išlaidas. Tiekėjai turėtų patvirtinti, kad įranga ir transporto priemonės, tiekiamos
pagal paramos sutartį, yra kilusios iš vienos iš šių šalių ir teritorijų:

-

-

ES valstybių narių;

-

šalių paramos gavėjų pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną programas (Alžyro, Armėnijos, Azerbaidžiano,
Baltarusijos, Egipto, Gruzijos, Izraelio, Jordanijos, Libano, Libijos, Moldovos, Maroko,
Palestinos autonomijos (Vakarų Kranto ir Gazos ruožo), Rusijos Federacijos, Sirijos,
Tuniso ir Ukrainos);

-

šalių paramos gavėjų pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)
(Kroatijos, Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Turkijos, Albanijos,
Bosnijos, Juodkalnijos, Serbijos, įskaitant Kosovą);

-

EEE valstybių (Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos).

Pilietybės/ priklausymo valstybei įrodymą. Pareiškėjai privalo nurodyti šalį, kurios piliečiai
jie yra arba kurioje jie įsisteigę, pateikdami įprastą priklausymo valstybei įrodymą pagal
jų nacionalinius teisės aktus. Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1638/2006, dalyvavimas
viešųjų pirkimų konkurso procedūroje, kurį organizuoja paramos gavėjas, yra vienodai
atviras visiems fiziniams asmenims, kurie yra toliau išvardintų šalių ir teritorijų piliečiai, ir
juridiniams asmenims, įsteigtiems toliau išvardytose šalyse ir teritorijose:
-

ES valstybės narės;
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-

šalys paramos gavėjai pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną programas (Alžyras, Armėnija, Azerbaidžianas,
Baltarusija, Egiptas, Gruzija, Izraelis, Jordanija, Libanas, Libija, Moldova, Marokas,
Palestinos autonomija (Vakarų Krantas ir Gazos ruožas), Rusijos Federacija, Sirija,
Tunisas ir Ukraina);

-

šalys paramos gavėjos pagal pasirengimo narystei pagalbos priemonę (IPA)
(Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Turkija, Albanija, Bosnija,
Juodkalnija, Serbija, įskaitant Kosovą);

-

EEE valstybės (Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija).

Be to, dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose yra atviras tarptautinėms organizacijoms.

2.5.13 Lėšų išieškojimas
Paramos gavėjas ir partneriai įsipareigoja grąžinti sumas, kurios buvo sumokėtos ir viršija
galutinę išmokėtiną sumą arba nustatytos po to, kai BVI atliko patikrinimą ar auditą.
Išieškojimo procedūros atliekamos pagal Reglamento (EB) Nr. 951/2007 27 straipsnyje
išdėstytas nuostatas. Bet kuriai audito institucijai aptikus, kad išmokėta suma viršija ES
paramą, paramos gavėjas iš BVI gauna išieškotinos sumos /skolos raštą dėl per didelės
išmokėtos sumos ir privalo grąžinti sumą per 45 dienas nuo išieškotinos sumos / skolos rašto
išdavimo dienos.
Jei paramos gavėjas ar partneris negrąžina nurodytos sumos per BVI nustatytą terminą, BVI
gali padidinti mokėtinas sumas priskaičiuodama palūkanas pagal paramos sutartyje
nurodytą normą. Palūkanos už įsipareigojimų nevykdymą skaičiuojamos už laikotarpį nuo
mokėjimo termino, kurį nustato BVI, iki faktinio sumokėjimo dienos. BVI gali įskaityti sumas,
kurios turi būti sumokėtos už bet kokias paramos gavėjui mokėtinas sumas, tačiau tai neturi
įtakos paramos gavėjo arba BVI teisei susitarti dėl mokėjimo dalimis. Visus banko
mokesčius, kurie turi būti sumokėti grąžinant BVI mokėtinas sumas, sumoka tik paramos
gavėjas. Jeigu BVI nepavyksta išieškoti skolos per metus nuo išieškojimo pavedimo
parengimo, ją, prieš kreipdamasi į paramos gavėją ar partnerį, Bendrajai valdymo
institucijai apmoka valstybė narė, kurioje įsikūręs paramos gavėjas ar partneris. Jeigu
paramos gavėjas ar partneris yra įsikūręs šalyje partnerėje, BVI praneša apie tai Europos
Komisijai, kuri, remdamasi išsamia byla, apsiima išieškoti skolą iš šalyje partnerėje įsikūrusio
paramos gavėjo, partnerio arba tiesiogiai iš tos šalies valdžios institucijų.

2.5.14

Pajamos iš projekto

Parama negali paramos gavėjui arba partneriams suteikti galimybės siekti arba gauti
pelno. Paramos suteikimo atveju pelnas apibrėžiamas kaip perteklinės įplaukos, viršijančios
išlaidas, kurias patiria paramos gavėjas / partneriai, kai pateikiamas prašymas dėl galutinio
išmokėjimo.
Bet kokios palūkanos ar lygiavertės naudos sumos, susikaupusios dėl avansinių mokėjimų
sumos, kurią BVI sumoka paramos gavėjui, turi būti nurodytos galutinėje ataskaitoje. Tokios
palūkanos ar lygiavertės naudos sumos, susikaupusios dėl avansinių mokėjimų sumos, turi
būti priskiriamos projektui ir išskaičiuojamos iš galutinio mokėjimo.
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Sutarties pakeitimas

Paramos sutarties ir jos priedų (įskaitant biudžetą) pakeitimo taisyklės numatytos Bendrųjų
sąlygų 9 punkte.
Bet koks sutarties, įskaitant jos priedus, pakeitimas turi būti raštu nurodytas sutarties
pakeitime. Ši sutartis gali būti keičiama tik jos vykdymo laikotarpiu.
Jei pakeitimo reikalauja paramos gavėjas, jis turi pateikti tokį prašymą BVI likus mėnesiui iki
tokio pakeitimo įsigaliojimo dienos, nebent atsirastų ypatingų aplinkybių, kurias paramos
gavėjas tinkamai pagrįstų ir su kuriomis sutiktų BVI. Sutarties pakeitimai negali turėti
atgalinio poveikio.
Tuo atveju, jei biudžeto arba projekto aprašymo pakeitimas nedaro poveikio pagrindiniam
projekto tikslui, o finansinis poveikis apsiriboja eilučių perkėlimu toje pačioje pagrindinėje
biudžeto kategorijoje, įskaitant eilučių panaikinimą ar įtraukimą arba perskirstymą tarp
pagrindinių biudžeto kategorijų, kai pirminės sumos nuo perskirstytų sumų skiriasi ne
daugiau kaip 15 proc. (arba kaip nurodyta pakeitime) paramos gavėjas gali pakeisti
biudžetą ir nedelsdamas raštu pranešti apie tai BVI. Tokiu būdu negalima pakeisti
kategorijų, kuriose nurodytos administracinės išlaidos arba rezervas nenumatytoms
išlaidoms.
Apie adreso, banko sąskaitos, auditoriaus pakeitimą galima tiesiog pranešti, tačiau tai
netrukdo BVI nesutikti su paramos gavėjo pasirinkta banko sąskaita arba auditoriumi.
BVI pasilieka teisę reikalauti pakeisti paramos gavėjo ir (arba) (jei taikytina) partnerių
auditorių, jei aplinkybės, kurios nebuvo žinomos sutarties pasirašymo metu, sukelia abejonių
dėl auditorių nepriklausomumo arba profesinių standartų laikymosi.
Keitimas neturi apimti tokių pakeitimų, kurie verstų suabejoti sprendimu dėl paramos
skyrimo arba prieštarautų vienodų taisyklių taikymo pareiškėjams principui. Didžiausia
paramos suma, nurodyta Specialiųjų sąlygų 3.2 punkte, negali būti padidinta.

2.5.16

Ataskaitų teikimas

Ataskaitų tikslas – informuoti BVI / JTS apie projekto eigą, sukurtus produktus, pasiektus
rezultatus, problemas, su kuriomis susidurta, ir patirtas išlaidas.
Būtina pateikti ataskaitas apie kiekvieną projektą; remiantis paramos sutarties bendrųjų
sąlygų 2 punktu ir paramos sutarties specialiųjų sąlygų 4.1, 4.2 punktais, dėl ataskaitų
teikimo įsipareigojama sutartyje. Ataskaitų, kurias būtina pateikti, skaičius priklauso nuo
išmokėjimo varianto, nurodyto paramos sutarties specialiųjų sąlygų 4.3 punkte.
Projekto pažangos ataskaita
Visu projekto įgyvendinimo laikotarpiu kas šešis mėnesius vis pateikiama projekto pažangos
ataskaita. Pateikiant projekto pažangos ataskaitą siekiama informuoti BVI / JTS apie
projekto eigą. Pateikiama informacija yra trumpa, apima informaciją apie įvykdytas
veiklas ir sukurtus produktus bei patirtų išlaidų suvestinę. Projekto pažangos ataskaitoje
pateikiamų išlaidų nereikia audituoti. Ji pateikiama nepriklausomai nuo mokėjimo
prašymų. Pasibaigus šešių mėnesių laikotarpiui, projekto pažangos ataskaita turėtų būti
pateikiama per 15 darbo dienų.
Tarpinė ataskaita
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Tarpinės ataskaitos pateikiamos projektų, kuriems skiriama parama viršija 100 000 eurų ir
kurių įgyvendinimo laikotarpis tęsiasi ilgiau nei 12 mėnesių. Tarpinė ataskaita pridedama
prie paramos gavėjo prašymo dėl tolesnio avansinio mokėjimo. Ji pateikiama po to, kai
išleidžiama 70 proc. pirmo avansinio mokėjimo sumos.
Tarpinę ataskaitą sudaro veiklos ir finansinės dalys / ataskaitos. Paramos gavėjo auditorius
atlieka išlaidų patikrinimą, pateikia paramos gavėjui išlaidų patikrinimo ataskaitas ir
parengia projekto išlaidų patikrinimo ataskaitą, pridedamą prie kiekvienos tarpinės
ataskaitos bei prašomų pagrindžiančių dokumentų.
Galutinė ataskaita
Galutines ataskaitas pateikia visi projektai. Tai – būtina sąlyga norint pateikti mokėjimo
prašymą dėl galutinio mokėjimo. Galutinė ataskaita turi būti išsiųsta ne vėliau kaip per tris
mėnesius nuo projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, kaip nurodyta paramos
sutarties specialiųjų sąlygų 2 punkte, išskyrus Bendrųjų sąlygų 2.3 punkte išvardintus atvejus.
Ataskaitą sudaro veiklos ir finansinė dalis / ataskaitos, ir prie galutinės ataskaitos
pridedama projekto išlaidų patikrinimo ataskaita.
Daugiau informacijos apie ataskaitų teikimo reikalavimus žr. paramos sutarties bendrųjų
sąlygų 2 punktą ir paramos sutarties specialiųjų sąlygų 4.1, 4.2 punktus.

2.5.17

Jungtinio techninio sekretoriato vykdoma projekto stebėsena

Projekto įgyvendinimo stebėseną vykdo BVI ir JTS. Praktinę projekto įgyvendinimo
stebėseną atlieka JTS.
Pagrindinės priemonės projektui stebėti yra projekto pažangos ataskaitos, tarpinės ir
galutinės ataskaitos bei patikrinimai/ vizitai vietoje. Be to, projekto įgyvendinimo laikotarpiu
palaikomi nuolatiniai ryšiai su JTS stebėseną vykdančiais darbuotojais ir paramos gavėju.
Paramos gavėjų prašoma siųsti išankstinę informaciją apie svarbiausius artėjančius
renginius bei informavimo ir viešinimo medžiagos projektus.
Tarpinės ir galutinės ataskaitos bei projekto pažangos ataskaitos turi būti pateikiamos
Jungtiniam techniniam sekretoriatui. Ataskaitos turi būti parengtos anglų kalba.
Pagrindžiantys ir papildomi dokumentai gali būti pateikiami nacionalinėmis kalbomis.
Ataskaitos pateikiamos popierine versija ir elektroniniu formatu (įrašytos į CD laikmeną).
Projekto pažangos, tarpinė ir galutinė ataskaitos – tai pagrindinis projekto įgyvendinimo
eigos stebėsenos šaltinis. Tarpinė ir galutinė ataskaitos kartu su mokėjimo prašymais sudaro
pagrindą pervesti mokėjimus paramos gavėjui.
JTS atlieka patikras/ vizitus vietoje, kad galėtų stebėti projekto įgyvendinimo eigą, teikti
konsultacijas arba spręsti problemas pagal sudarytą partnerystės sutartį, stebėti pasiektus
produktus ir rezultatus. Esant būtinybei, trečiosios šalys gali atlikti šią užduotį JTS vardu.
JTS atlieka visų ataskaitų komponentų, pavyzdžiui, veiklų aprašymo, ataskaitos apie
pasiektus numatytus rezultatus, išlaidų sąrašų bei auditoriaus patikrintų išlaidų, stebėseną.
Numatytų rezultatų pasiekimas stebimas pagal paraiškos formoje numatytą darbo planą.
Finansinės priežiūros metu JTS atlieka patikrinimus vietoje, kad nustatytų, ar tai, ką patvirtino
auditorius, atitinka paramos sutarties nuostatas, Programos taisykles ir paraiškos formą.
Jei ataskaitose pateikiama informacija yra nepakankama, JTS prašo paramos gavėjo
pateikti papildomą informaciją ir paaiškinimą, kurį privaloma pateikti per 30 dienų, nebent
būtų nurodyta kitaip. Esant būtinybei, JTS, BVI ir jų įgaliotos trečiosios šalys gali prašyti
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paramos gavėjo pateikti išsamesnius dokumentus, pavyzdžiui, projekto lygmeniu atliktų
patikrinimų kontrolinį sąrašą, išlaidų patikrinimo ataskaitoje išvardintus dokumentus, sąskaitų
faktūrų kopijas, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir t. t. Paramos gavėjas turėtų pateikti
atsakymus į klausimus Jungtiniam techniniam sekretoriatui per nustatytą laiką. Jei
neužduodami papildomi klausimai dėl konkrečios ataskaitos ar kitų neišspręstų, su projektu
susijusių dalykų, JTS patvirtina atitinkamą ataskaitą ir mokėjimo prašymą bei perduoda BVI
mokėjimo procedūroms atlikti.
Bet kokia tarpinė ir galutinė ataskaita laikoma patvirtinta, jei per 45 dienas nuo ataskaitos ir
reikalaujamų dokumentų gavimo dienos negaunamas raštiškas atsakymas iš BVI.
BVI gali atidėti ataskaitos patvirtinimo terminą pranešdama paramos gavėjui, kad
ataskaita negali būti patvirtina ir, kad, BVI nuomone, būtina atlikti papildomus patikrinimus.
Atidėjimas įsigalioja tada, kai BVI išsiunčia pranešimą. Tokiais atvejais BVI gali prašyti
pateikti paaiškinimą, atlikti pakeitimus ar pateikti papildomos informacijos ir šitai turi būti
atlikta per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos. Terminas vėl pradeda galioti tą dieną,
kai gaunama prašoma informacija (paramos sutarties bendrųjų sąlygų 15.2 punktas).

2.5.18

Viešinimas, informavimas ir komunikacija

Kiekvieno projekto, kurį pagal Programą finansuoja ES, įgyvendinimo metu, būtina užtikrinti
efektyvią projekto komunikaciją ir viešinimą siekiant šių tikslų:
•

užtikrinti sklandžią projekto veiklą ( efektyvią komunikaciją tarp partnerių);

•

viešinti projekto rezultatus suinteresuotoms tikslinėms grupėms ir visuomenei;

•

informuoti apie Europos Sąjungos indėlį į regiono plėtrą.

Kad būtų užtikrinta efektyvi, glaudi ir nuolatinė komunikacija, paramos gavėjas ir partneriai
privalo planuoti komunikacijos ir viešinimo veiklą dar paraiškos rengimo etape. Jie turėtų
visapusiškai suplanuoti šią veiklą ir tiksliai ją aprašyti paraiškoje. Jei projektas patvirtinamas
finansuoti, paraiškos dalis, kurioje aprašoma komunikacijos ir viešinimo veikla, naudojama
kaip projekto Komunikacijos planas. Europos Komisija paramos gavėjams pataria paskirti
mažiausiai 1 000 eurų komunikacijai, nes būtina laikytis bent minimalių reikalavimų, pvz.,
atspausdinti etiketes, klijuojamas ant įsigytos įrangos, sukurti informacinius stendus
renovuotoms/ įrengtoms patalpoms ir paskelbti bent vieną straipsnį spaudoje.
Paramos gavėjo įsipareigojimus ir patarimus, kaip užtikrinti sėkmingą komunikaciją, galima
rasti EB išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo vadove (2009 m. liepa). Jį galima atsisiųsti
Programos
tinklalapyje
www.enpi-cbc.eu
arba
EuropeAid
tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm. Be to, visoje komunikacinėje
medžiagoje paramos gavėjai ir parteriai privalo naudoti Programos logotipą ir ES vėliavą,
kaip nurodyta vadove.
Paramos gavėjai ir partneriai turėtų dirbti glaudžiai bendradarbiaudami su atstovu ryšiams
dar projekto rengimo etape. Jie turi išsiųsti viešinimo medžiagą (straipsnius, reklamas,
plakatų, informacinių stendų medžiagą, klijuojamas etiketes) JTS atstovui ryšiams su
visuomene patvirtinti.
Rekomenduojama, kad paramos gavėjas BVI siųstų informaciją apie artėjančius svarbius ir
viešus projekto renginius.
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Paramos gavėjas paskelbia informaciją apie projektą ir pasiektus rezultatus (kai taikytina)
savo ir (arba) projekto tinklalapyje. Esant galimybei, partneriai paskelbia informaciją apie
projektą savo tinklalapiuose.

2.5.19

Projekto užbaigimas

Projekto veiklos
turėtų būti užbaigtos paramos sutartyje nurodytu laiku (projekto
įgyvendinimo laikotarpiu).
Svarbu į galutinę ataskaitą įtraukti visas su projekto užbaigimu susijusias išlaidas (pavyzdžiui,
išlaidas, susijusias su galutinėmis ataskaitomis, išlaidų patikrinimu ir projekto įvertinimu), nes
vėliau nebus galimybės pateikti ataskaitos apie šias išlaidas.
Paramos gavėjas ir partneriai suteikia BVI / JTS, ES įgaliotoms įstaigoms, BVI įgaliotam
nepriklausomam auditoriui teisę gauti su projektu susijusią informaciją bei prieigą prie
projekto įgyvendinimo vietų, atitinkamų patikrinimų atlikimo tikslais. Tokie patikrinimai gali
būti atliekami septynerius metus po galutinės sumos išmokėjimo paramos gavėjui. Svarbu
žinoti šiuos dalykus apie projekto užbaigimą:
•

visų produktų, sukurtų projekto įgyvendinimo laikotarpiu, atveju privaloma laikytis
Programos taisyklių dėl informavimo ir viešinimo, įskaitant ir pasibaigus projektui;

•

paramos gavėjas privalo paskirti asmenį mažiausiai šešiems mėnesiams po projekto
pabaigos palaikyti ryšius su Programos valdymo institucijomis ir septynių metų
laikotarpiui kontaktams su Programos valdymo ir ES institucijomis kontrolės tikslais;

•

paramos gavėjas ir partneriai (už savo dalis) įsipareigoja saugiai ir tinkamai laikyti visas
rinkmenas, originalius dokumentus ir duomenis apie projektą, įrašytus į standartines
duomenų laikmenas patikrinimų ir audito tikslais mažiausiai septynis metus po galutinės
sumos išmokėjimo paramos gavėjui.
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3. ŽODYNAS

Nr.

TERMINAS

APIBRĖŽIMAS

1

Veikla

Veiklų seka, kuria siekiama užsibrėžtų tikslų nustatytu laiko periodu ir
patvirtintu biudžetu. Terminas naudojamas kaip „projekto“ sinonimas.

2

Sutarties pakeitimas

Dokumentas, pakeičiantis paramos sutarties sąlygas ar terminus.

3

Besiribojanti teritorija

Regionai, kuriuose esančios organizacijos yra tinkamos dalyvauti
Programoje kaip projekto partneriai ir pareiškėjai su tam tikromis
išlygomis. Besiribojančių teritorijų veiklai finansuoti negali būti išleista
daugiau nei 20 % visos Programos projektams finansuoti skirtos sumos.

4

Paraiška

Dokumentų rinkinys, būtinas pateikiant projekto pasiūlymą. Rinkinį
sudaro užpildyta paraiškos forma, detalus biudžetas ir pridedami
dokumentai. Rinkinys yra atnaujinamas prieš kiekvieną kvietimą teikti
paraiškas.

5

Paraiškos forma

Dokumentas, kurį reikia užpildyti, pateikiant projekto pasiūlymą. Jeigu
paraiška atrenkama gauti finansavimą, šis dokumentas sudaro
projekto pagrindą.

6

Pareiškėjo paketas

Dokumentų rinkinys, būtinas skelbiant kvietimą teikti paraiškas. Rinkinį
sudaro Programos dokumentas, Gairės pareiškėjams, paraiškos forma,
detalus biudžetas, ataskaitų formos, paramos sutartis, pavyzdinė
partnerystės sutartis. Paketas atnaujinamas prieš kiekvieną kvietimą
teikti paraiškas.

7

Asocijuotasis narys

Organizacija, dalyvaujanti projekte, tačiau negaunanti paramos.
Projekto metu paramos gavėjas ar kitas partneris gali apmokėti tik
asocijuotojo nario apgyvendinimo ir kelionių išlaidas.

8

Auditorius

Paramos gavėjo ar kitų partnerių pasamdyta audito įmonė, kuri
atitinka techninės užduoties specialiąsias sąlygas. Auditorius
atsakingas už sutartų procedūrų vykdymą, kaip numatyta pagal
techninę užduotį, ir ataskaitos apie projekto faktiškai patirtų išlaidų
pateikimą.

9

Paramos gavėjas

Organizacija, kuri pasirašo paramos sutartį su Bendrąja valdymo
institucija ir prisiima teisinę bei finansinę atsakomybę už projekto
įgyvendinimą. Ši organizacija gauna finansinę paramą iš Bendrosios
valdymo institucijos ir užtikrina tinkamą paramos valdymą bei jos
padalijimą tarp partnerių. Tik paramos gavėjas yra atsakingas
Bendrajai valdymo institucijai ir tiesiogiai jai atsako už projekto veiklos
ir finansų pažangą.

10

Filialas

Regioninis Jungtinio techninio sekretoriato padalinys, įsteigtas Latvijoje
(Daugpilyje) ir Baltarusijoje (Vitebske). Jo paskirtis – informuoti
suinteresuotas tikslines šių šalių grupes apie Programos veiklą.

11

Projekto biudžetas

Visų detalių projekto išlaidų sąmata.

12

Kvietimas
paraiškas

13

Programos bendrasis
finansavimas

teikti

Viešas Bendrosios valdymo institucijos kvietimas, skirtas aiškiai
apibrėžtoms pareiškėjų kategorijoms, siūlyti projektus pagal ES
paramos programos taisykles.
Dviejų ar daugiau šalių skiriamas projekto finansavimas. Programoje iki
90 % finansavimo skiria ES.

Gairės pareiškėjams, versija 2.0

Puslapis 47 iš 53

EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa

Nr.

TERMINAS

Antrasis kvietimas teikti paraiškas

APIBRĖŽIMAS

14

Paramos gavėjo ir
partnerių bendrasis
finansavimas

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, kurią skiria paramos gavėjas ar
partneriai iš savo resursų ar kitų nei ES finansavimo šaltinių. Ši suma turi
būti ne mažesnė nei 10% visų tinkamų finansuoti išlaidų.

15

Komunikacija

Projekto įgyvendinimo metu vykdomas platesnės auditorijos
informavimas apie projektą, jo rezultatus ir projektui skirtą ES paramą.
Šitai gali būti daroma įvairiomis priemonėmis: organizuojant renginius,
siunčiant el. laiškus, pranešant apie projektą spaudoje ir pan.
Komunikacija taip pat apima ir projekto partnerių bendravimą (vidinė
komunikacija), palengvinantį projekto įgyvendinimą. Komunikuojant
privalu remtis ES išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo vadovu ir
Gairėmis pareiškėjams, taip pat konsultuotis su JTS atstovu ryšiams su
visuomene.

16

ES išorės veiksmų
komunikacijos ir
viešinimo vadovas

EuropeAid paruoštas vadovas, skirtas tam, kad ES finansuojami
projektai numatytų informavimo bei komunikavimo veiklas, kurios
padėtų informuoti įvairias visuomenės grupes apie projektus ir ES jiems
skiriamą paramą, taip pat apie šios paramos rezultatus ir įtaką.
Nuoroda: Manual.

17

Konsultantas

Sutarties šalis, su kuria sudaroma sutartis dėl tam tikrų išorinių paslaugų
teikimo.

18

Rezervas
nenumatytoms
išlaidoms

Projekto biudžeto kategorija, skirta nenumatytoms išlaidoms. Ji negali
viršyti 5 proc. tiesioginių tinkamų projekto išlaidų ir gali būti naudojama
tik gavus raštišką Sutarčių institucijos sutikimą.

19

Sutarčių institucija

Bendroji valdymo institucija, pasirašanti paramos sutartį su projekto
paramos gavėju. Pagal paramos sutartį paramos gavėjas yra teisiškai
atsakingas Bendrajai valdymo institucijai.

20

Nepiniginis įnašas

Bet kuri organizacijos veikla, kai už ją neprašoma piniginio atlygio.
Nepiniginis įnašas apima fizinę ar intelektinę pagalbą projektui ir
patalpų, žemės ar įrangos suteikimą. Tokia pagalba traktuojama kaip
netinkamos išlaidos, tačiau privalo būti aprašyta projekto
dokumentuose.

21

Kurjeris, kurjerių
tarnyba

Įmonė, užtikrinanti specialų daiktų pristatymą iš siuntėjo gavėjui per
trumpą laiką. Pristatymą gavėjui tiesiogiai atlieka tos įmonės
darbuotojas. Tokios įmonės veikia yra už įprastos nacionalinės pašto
sistemos ribų; ji neteikia registruoto pašto paslaugų.

22

Poveikis abipus sienos

Teigiama projekto įtaka abejose sienos pusėse (visose šalyse,
atstovaujamose projekto paramos gavėjo ar partnerių).

23

Ekonomiškumo
principas
(remiantis
Finansinio reglamento
27 straipsniu)

Ekonomiškumo principas reikalauja, kad institucijai reikalingi ištekliai
būtų prieinami reikiamu laiku, pakankamo dydžio, kokybės bei
geriausia kaina.

24

Veiksmingumo
principas (remiantis
Finansinio reglamento
27 straipsniu)

Veiksmingumo principas yra susijęs su geriausiu panaudotų išteklių ir
pasiektų rezultatų santykiu.

25

Efektyvumo principas
(remiantis Finansinio
reglamento 27
straipsniu)

Efektyvumo principas yra susijęs su konkrečių nustatytų tikslų įvykdymu
ir planuotų rezultatų pasiekimu.
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26

Tinkamos išlaidos

Įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos, kurios patenka į tinkamų
išlaidų sąrašą, ypač atitinka paramos sutarties bendrųjų sąlygų 13
straipsnį ir gali būti finansuojamos Programos.

27

Europos Komisija (EK)

Vykdomasis Europos Bendrijos organas. Vadovaujama 27 komisarų,
Europos Komisija teikia teisės aktų leidybos pasiūlymus ir veikia kaip
Sutarčių laikymosi prižiūrėtoja. Europos Komisija taip pat yra bendrųjų
politikų ir tarptautinių prekybos santykių vadovė bei vykdytoja. Ji
atsakinga už išorinę ES pagalbą.

28

Ekspertas

Asmuo, pasamdytas pateiki ekspertizę, kuri būtina siekiant tinkamai
įgyvendinti projektą.

29

Galimybių studija

Tyrimas, kuriuo siekiama aiškiai nustatyti, ar projektas gali vykti ir duoti
numatomus rezultatus. Tokia studija paprastai detaliai įvertina
projekto techninį parengimą, išlaidas ir pajamas, socialinius ir
aplinkosaugos aspektus, institucinius klausimus, finansinius rodiklius ir t.
t. Galimybių studijos paprastai atliekamos projekto parengiamajame
etape.

30

Galutiniai naudos
gavėjai

Organizacijos / asmenys, kurie dėl įgyvendinto projekto visuomeniniu
arba atskiro sektoriaus lygiu patirs ilgalaikę naudą.

31

Finansinis susitarimas

Susitarimas tarp Europos Komisijos ir šalies partnerės, taip pat
pasirašytas Bendrosios valdymo institucijos; jis nustato Programos
įgyvendinimo procesui taikomus tikslus ir taisykles.

32

Parama

Tiesioginė nekomercinio pobūdžio Bendrosios valdymo institucijos
išmoka kuriam nors paramos gavėjui, skirta veiklai įgyvendinti (arba
tam tikrais atvejais sudaranti dalį jos biudžeto), ir kartu prisidedanti
prie tam tikro Europos Komisijos politikos tikslo siekimo.

33

Paramos sutartis

Tarp paramos gavėjo ir Bendrosios valdymo institucijos sudaryta
sutartis, kurioje numatytos specifinės sąlygos ir įsipareigojimas
įgyvendinti projektą, gaunant ES paramą.

34

Gairės pareiškėjams

Dokumentas, kuriame pateikiama kvietimo teikti paraiškas paramai
gauti tikslas ir sąlygos. Jis nustato taisykles, kas gali kreiptis paramos,
projektų tipus, išlaidas, kurios gali būti finansuojamos, ir vertinimo
(projektų atrinkimo ir paramos skyrimo) kriterijus. Dokumente taip pat
pateikiama praktinė informacija, kaip užpildyti paraiškos formą, kokius
dokumentus pridėti prie jos ir kokių taisyklių bei procedūrų laikytis,
kreipiantis dėl paramos.

35

Netinkamos išlaidos

Įgyvendinant projektą patiriamos išlaidos, kurios nepatenka į tinkamų
išlaidų sąrašą, ypač atitinka paramos sutarties bendrųjų sąlygų 14
straipsnį ir negali būti finansuojamos Programos.

36

Integruotasis projektas

Projektas, kuriame kiekvienas partneris vykdo tam tikrus bendro
projekto veiksmus savo šalies teritorijoje.

37

Didelės
projektas

Projektas, kurį sudaro darbai, kiti veiksmai ar paslaugos, reikalingi atlikti
aiškiai apibrėžtas ir neskaidomas funkcijas, kurios yra svarbios
didelėms investicijoms abiejose sienos pusėse. Didelės apimties
projektai yra atrenkami atskirai, o ne atvirų kvietimų teikti paraiškas
metu.

38

Stebėsena

apimties

Reguliarus informacijos apie projektą (paprastai bent finansinės,
techninės ir institucinės) rinkimas ir analizė, skirti patikrinti projekto
vykdymą, atsižvelgiant į jo nusimatytus tikslus, produktus, biudžetą ir
darbo planą.
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39

Nevyriausybinė
organizacija (NVO)

40

Veikimas / valdymas /
veiklos

Antrasis kvietimas teikti paraiškas

APIBRĖŽIMAS
Nepriklausoma, ne pelno organizacija, vykdanti tam tikrą veiklą ar
siekianti tam tikrų tikslų, pvz., aplinkos apsaugos organizacijos ar
profesinės sąjungos.
Šis terminas gali būti apibrėžiamas kaip:
- veikimas, pvz., frazė „sklandus veikimas“;
- valdymas, pvz., frazė „įrangos valdymas“;
- veiklos, numatytos siekiant tam tikro tikslo, pvz., frazė „siūlyti veiklas
pagal kvietimą teikti paraiškas“.

41

Bendrasis tikslas

Projekto indėlis į bendrąjį regiono
atitinkantis programos prioritetus.

42

Produktas

Apčiuopiamas ir matomas projekto pasiekimas / išdava, sudaranti
galimybes pasiekti projekto rezultatus (pvz., vadovėliai, interneto
svetainės, studijų medžiaga ir pan.).

43

Dalyvaujančios šalys

ES valstybės narės (Lietuva ir Latvija) ir šalis partnerė (Baltarusija),
dalyvaujančios Programoje.

44

Šalis partnerė

Baltarusija, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 priede.

45

Komandiruotės išlaidos

Komandiruotės išlaidos mokamos kelionėms užsienyje ir paramos
gavėjo / partnerio šalyje. Jos apima apgyvendinimo, maitinimo, kitas
panašias išlaidas bei vietos transporto išlaidas. Išlaidos turėtų atitikti
normas, kurios paprastai taikomos organizacijai, ir negali viršyti
sutarties pasirašymo metu galiojančių ir EK paskelbtų normų
tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/p
er_diems/index_en.htm.

46

Praktinis Europos
Bendrijų išorės veiksmų
sutarčių procedūrų
vadovas (PRAG)

Svarbiausia darbo priemonė, kuri paaiškina sutarčių procedūras,
dirbant su visomis Europos Bendrijų išorinės paramos sutartimis,
finansuojamomis iš bendrojo Europos Bendrijų biudžeto ir 10-ojo
Europos plėtros fondo. Nuoroda: PRAG.

47

Preliminari galimybių
studija

Išankstinis projekto galimybių įvertinimas, kuris paprastai atliekamas
projekto ciklo identifikavimo stadijoje. Preliminarios galimybių studijos
paprastai apima tuos pačius klausimus, kaip galimybių studijos, tačiau
ne taip detaliai.

48

Pirkimai

Prekių, paslaugų ir darbų pirkimas. Organizacijos, gaunančios ES
paramą, turi vadovautis PRAG IV priedo procedūromis.

49

Projektas

Terminas, anglų kalboje (project) vartojamas kaip „veiklos“ (action)
sinonimas.
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50

TERMINAS

Projekto ciklas

Antrasis kvietimas teikti paraiškas

APIBRĖŽIMAS
Naudinga schema, padedanti suprasti įvairius etapus, kuriuos
paprastai pereina projektas.
Įprastas modelis apima šiuos etapus:
• Identifikacija – įvardijamos ir apmąstomos galimos projekto idėjos.
• Parengiamasis etapas – išsamiai išplėtojama projekto idėja.
• Įvertinimas – projektas nuodugniai įvertinamas ir, esant poreikiui,
koreguojamas.
• Finansavimas – priimami sprendimai dėl projekto finansavimo ir
įgyvendinimo.
• Įgyvendinimas ir stebėsena – projektas vykdomas kartu atliekant
reguliarius patikrinimus, kad būtų nustatyta, ar jis vykdomas pagal
planą.
• Įvertinimas – įvertinami projekto rezultatai ir (jei būtina)
generuojamos naujos idėjos.

51

Partneris

52

Regioninių
stiprinimo
(RCBI)

53

Rezultatas

Situacijos, požiūrio, žinių, praktikos, patirties, galimybių arba kitų
kiekybinių ar kokybinių rodiklių pasikeitimas, įvykęs po tikslingų projekto
veiksmų, darantis poveikį tikslinėms grupėms. Projektas gali turėti vieną
ar daugiau numatomų rezultatų, pasiekiamų tam tikrais veiksmais.

54

Paprastasis projektas

Projektas, didžia dalimi arba visiškai įgyvendinamas ES šalyje narėje
arba šalyje partnerėje, tačiau naudingas visiems arba daliai
Programoje dalyvaujančių partnerių.

55

Minkštasis projektas

Projektas, skirtas pokyčiams, tačiau nesukuriantis baigtinių fizinių
produktų. Projekto metu nenumatomos statybos ar įrangos įsigijimas.
Minkštieji projektai apima tokią veiklą kaip institucijų stiprinimas,
mokymai, politikos reformos, apsikeitimas patirtimi.

56

Specialusis tikslas

Tikslas, kurį projektas turi pasiekti, pasiekdamas numatytus rezultatus.
Specialusis tikslas turi prisidėti prie bendrojo projekto tikslo
įgyvendinimo.

57

Suinteresuoti asmenys/
šalys

Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie aktyviai dalyvauja projekte arba kurių
interesams gali būti daroma įtaka projekto metu. Jie taip pat gali
daryti įtaką projekto užduotims ir produktams.

58

Strategija

Išsamus užduočių ir planų joms atlikti rinkinys.

59

Europos kaimynystės ir
partnerystės priemonės
bendradarbiavimo
abipus sienos (EKPP
BAS) strateginis
dokumentas

Dokumentas, kuriuo remiamasi Reglamento (EB) Nr. 1638/2006 7
straipsnio 3 dalyje, ir kuris nustato jungtinių veiklos programų sąrašą, šių
programų daugiametį įgyvendinimą ir teritorinius darinius, tinkamus
dalyvauti programose.

Projekto dalyvis, atsakingas už dalies projekto veiklos įgyvendinimą,
kaip numato projekto paraiška ir partnerystės susitarimas, pasirašytas
su projekto paramos gavėju.

pajėgumų
iniciatyva

ES finansuojamas projektas, kuris nuo 2005 m. balandžio padeda ES
kaimynams aktyviai dalyvauti bendradarbiavimo per sieną procese.
Projektas padeda 15-ai šalių partnerių, šiuo metu dalyvaujančių
bendradarbiavimo per sieną procese pagal 2007–2013 m. Europos
kaimynystės ir partnerystės priemonės bendradarbiavimo per sieną
programas. Nuoroda: RCBI.
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60

Subrangovas

Fizinis arba juridinis asmuo, teikiantis prekes, paslaugas ar darbus
projektui, pagal PRAG IV priedo procedūras ir šalyje galiojančią
viešųjų pirkimų tvarką.

61

Tvarus

Projektas laikomas tvariu, kai jis pakankamai ilgą laiką po to, kai
baigiasi jo finansavimas, teikia naudą tikslinei grupei.

62

SWOT analizė

Metodas programos teritorijos stiprybėms, silpnybėms, galimybėms ir
grėsmėms įvertinti, tuo remiantis nustatomi Programos prioritetai.

63

Simetrinis projektas

Projektas, kai ES šalyse narėse ir (arba) šalyje partnerėje vienu metu
vykdoma panaši veikla.

64

Tikslinės grupės

Asmenys, organizacijos ar jų grupės, kurias tiesiogiai teigiamai paveiks
projektas (tai yra vienas iš projekto tikslų).

65

Techninė pagalba

Paruošiamieji darbai, vadyba, stebėsena, vertinimas, informavimas,
auditas ir kontrolė, taip pat bet kokia administracinė gebėjimų
ugdymo veikla, būtina jungtinėms veiklos programoms įgyvendinti.

66

Techninės pagalbos
sutartis

Tarp paslaugų teikėjo ir Bendrosios valdymo institucijos sudaryta
sutartis, pagal kurią paslaugos teikėjas vykdo patariamąją funkciją,
valdo ar prižiūri projektą, teikia sutartyje numatytą ekspertizę ar veikia
kaip pirkimų atstovas.

67

Kvietimas teikti
pasiūlymą
(viešuosiuose
pirkimuose)

Raštiškas ar formalus kvietimas teikti prekes, paslaugas ar vykdyti
darbus už sutartą kainą.

68

Pirkimo procedūra

Visas kvietimo teikti pasiūlymus procesas, apimantis sutarties
parengimą, kvietimo teikti pasiūlymus skelbimą ir sutarties sudarymą.
Pirkimo procedūros turi būti vykdomos remiantis nacionalinėmis
viešųjų pirkimų taisyklėmis ir PRAG.

69

Išlaidų patikrinimas

Paramos gavėjo pateiktų projekto išlaidų ir pajamų (jei jos gautos)
analizė. Auditorius tikrina, ar paramos gavėjo ir kitų partnerių pateiktos
išlaidos yra realios, tvarkingai apskaitytos ir tinkamos, remiantis
paramos sutartimi. Taip pat tikrinamos projekto pajamos. Atlikęs
patikrinimą, auditorius parengia išlaidų patikrinimo ataskaitą.
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4. PRIEDŲ SĄRAŠAS
DOKUMENTAI, KURIUOS BŪTINA UŽPILDYTI
PARAIŠKOS FORMA
DETALUS BIUDŽETAS (1 PRIEDAS)
JURIDINIO ASMENS LAPAS (EXCEL FORMATU)
FINANSINIO IDENTIFIKAVIMO FORMA
PARTNERYSTĖS PAREIŠKIMAS
PRELIMINARI GALIMYBIŲ STUDIJA
ASOCIJUOTOJO NARIO PATVIRTINIMO RAŠTAS

DOKUMENTAI SUSIPAŽINTI
BENDROSIOS VEIKLOS PROGRAMA
STANDARTINĖ PARAMOS SUTARTIS
STANDARTINĖS PARAMOS SUTARTIES SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
-

II PRIEDAS: BENDROSIOS SĄLYGOS, TAIKOMOS EUROPOS BENDRIJOS FINANSUOJAMOS
IŠORĖS VEIKSMŲ PARAMOS SUTARTIMS

-

IV PRIEDAS: PIRKIMO SUTARČIŲ PROCEDŪROS

-

V PRIEDAS: STANDARTINIS MOKĖJIMO PRAŠYMAS
VI PRIEDAS: STANDARTINĖS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITOS

-

VII PRIEDAS: PAVYZDINĖ FAKTINIŲ PASTEBĖJIMŲ ATASKAITA IR TECHNINĖ UŽDUOTIS DĖL EB
FINANSUOJAMŲ IŠORĖS VEIKSMŲ PARAMOS SUTARČIŲ IŠLAIDŲ PATIKRINIMO

-

VIII PRIEDAS: STANDARTINĖ FINANSINĖ GARANTIJA

PARAIŠKOS FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJOS
STANDARTINĖ PARTNERYSTĖS SUTARTIS
KOMANDIRUOTĖS IŠLAIDŲ NORMOS, KURIAS GALIMA RASTI TINKLALAPYJE
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/index_en.htm
STANDARTINĖ ĮNAŠO SUTARTIS, TAIKOMA TUO ATVEJU, KAI PARAMOS GAVĖJAS YRA
TARPTAUTINĖ ORGANIZACIJA
PROJEKTO CIKLO VALDYMO GAIRĖS
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manualstools/t101_en.htm
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