VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO DERINIMO SU NACIONALINE
MOKĖJIMO AGENTŪRA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS PAŽYMA

1.

BENDROJI FSA DALIS

1.1.

VPS priemonė arba veiklos
sritis, pagal kurią parengtas FSA

„LAEDER - 19.2. – SAVA – 7 „Viešųjų erdvių bei
infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“
EŽŪFKP tikslinės srities Nr. 6B

1.2.

Pagal FSA patirtos išlaidos
priskiriamos prie:

EJRŽF konkretaus tikslo ir uždavinio Nr. 9

1.3.
VPS vykdytojos kontaktai dėl FSA derinimo:
1.3.1. VPS vadovas
VPS administravimo vadovė Violeta Jankauskienė,
+370 610 45251, jankauskiene.violeta@yahoo.com
Nurodykite pareigas, vardą ir
pavardę, telefono Nr., el. pašto
adresą.
1.3.2. Pagrindinis VPS vykdytojos
VPS administratorė Anželika Kerbed, +370 684
paskirtas asmuo, atsakingas už
72962 , vilniausrvvg@gmail.com
FSA derinimą
Nurodykite pareigas, vardą ir
pavardę, telefono Nr., el. pašto
adresą.
1.3.3. Pavaduojantis VPS vykdytojos
paskirtas asmuo, atsakingas už
FSA derinimą
Nurodykite pareigas, vardą ir
pavardę, telefono Nr., el. pašto
adresą.

VPS finansininkė Irena Sakson, +370 611 59350,
irena35@zebra.lt

2.

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI
Kontroliuojamumas
Patikrinamumas
Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto
paraiškos vertinimo metu bus vertinama atitiktis
atrankos kriterijui, t. y. kokius rašytinius
įrodymus turi pateikti pareiškėjas, kad būtų
teigiamai įvertinta atitiktis atrankos kriterijui.

Eil.
Nr.

Vietos projektų atrankos kriterijus

I

II
III
„Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje
Nevyriausybinių organizacijų pritarimas –
teikiamas projektas, nevyriausybinėmis
kaimo vietovėje (seniūnija) veikiančios
organizacijomis, verslo bei vietos valdžios atstovais“ – bendruomenės pritarimas;
<15> didžiausias galimas surinkti balų skaičius.
Verslo pritarimas – pritarimas nors vieno verslo
atstovo, veikiančio teikiamo projekto vykdymo
seniūnijos teritorijoje;

2.1.

2.2.

2.3.

„Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais
subjektais dalyvaujančiais projekto veiklose ir
besinaudojančiais projekto rezultatais“ (1 partneris ir
daugiau)– <25> didžiausias galimas surinkti balų
skaičius. Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
„Kuriama infrastruktūra skirta aktyviam
laisvalaikiui“ (pvz. vaikų žaidimo aikštelė, sporto

Valdžios pritarimas – Vilniaus rajono
savivaldybės administracijos projekto pritarimo
raštas;
Vertinama vadovaujantis pirminės vietos
projekto paraiškos 2 lentelės „Bendra
informacija apie vietos projektą“ 2.3. eilutėje
„Informacija apie vietos projekto partnerius“ ir 4
lentelėje „Vietos projekto atitiktis vietos
projektų
atrankos
kriterijams“
pateiktą
informaciją, jungtinės veiklos sutartį
Teikiamo projekto vykdymo teritorijos seniūno
raštiškas patvirtinimas

Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos
projekto įgyvendinimo metu ir vietos
projekto kontrolės laikotarpio metu
bus vertinama atitiktis atrankos
kriterijui, t. y. kokius rašytinius
įrodymus turės pateikti vietos projekto
vykdytojas patikrų vietoje ir ex-post
patikrų metu, kad Agentūra galėtų
įsitikinti, jog yra visiškai laikomasi
atrankos kriterijaus.
IV
Vertinama pagal galutinėje vietos
projekto įgyvendinimo ataskaitoje arba
metinėje užbaigto vietos projekto
ataskaitoje pateiktą informaciją.

Vertinama pagal galutinėje vietos
projekto įgyvendinimo ataskaitoje arba
metinėje užbaigto vietos projekto
ataskaitoje
pateiktą
informaciją,
jungtinės veiklos sutartį.
Tikrinama paraiškos vertinimo metu

aikštynas ir pan. , kuriu ankščiau gyvenamojoje
vietovėje nebuvo)– <30> balų skaičius;
2.4.

Gyventojų skaičius nustatomas vadovaujantis
Lietuvos statistikos departamento 2011 m.
galimas surinkti balų skaičius. Šis atrankos kriterijus
visuotinio gyventojų surašymo duomenimis
detalizuojamas taip:
(jeigu pareiškėjas su paraiška nepateikė Lietuvos
Respublikos gyventojų registro pažymos) arba
pagal naujausius gyvenamąją vietą deklaravusių
asmenų ir neturinčių gyvenamosios vietos
asmenų apskaitos duomenis, paskelbtus
Lietuvos Respublikos gyventojų registro
tvarkytojo interneto svetainėje, šio tvarkytojo
nuostatuose nustatyta tvarka (jeigu pareiškėjas
su paraiška pateikė Lietuvos Respublikos
gyventojų registro pažymą).
Projektas įgyvendinamas gyvenamojoje vietovėje su
didesniu gyventojų skaičiumi. <30> didžiausias

Vertinama pagal galutinėje vietos
projekto įgyvendinimo ataskaitoje arba
metinėje užbaigto vietos projekto
ataskaitoje
pateiktą
informaciją.
Gyventojų
skaičius
nustatomas
vadovaujantis Lietuvos statistikos
departamento 2011 m. visuotinio
gyventojų surašymo duomenimis
(jeigu pareiškėjas su ataskaita
nepateikė
Lietuvos
Respublikos
gyventojų registro pažymos) arba
pagal naujausius gyvenamąją vietą
deklaravusių asmenų ir neturinčių
gyvenamosios vietos asmenų apskaitos
duomenis,
paskelbtus
Lietuvos
Respublikos
gyventojų
registro
tvarkytojo interneto svetainėje, šio
tvarkytojo
nuostatuose
nustatyta
tvarka (jeigu pareiškėjas su ataskaita
pateikė
Lietuvos
Respublikos
gyventojų registro pažymą).

2.4.1. Projektas vykdomas kaimo teritorijoje, kurioje gyvena
Virš 1000 gyv. <30> balų skaičius;
2.4.2. Projektas vykdomas kaimo teritorijoje, kurioje gyvena
Nuo 501 iki 1000 gyv. <25> balų skaičius;
2.4.3. Projektas vykdomas kaimo teritorijoje, kurioje gyvena
Iki 500 gyv. <20> balų skaičius;
2.5.
Po pirminių paraiškų vertinimo pabaigos, jeigu kvietimo biudžeto neužtenka visiems Vietos projektams surinkusiems 70 balų ir daugiau,
vykdomas Vietos projektų reitingavimas pagal žemiau nustatytus kriterijus
2.5.1. Didesnė bendra vietos projekto vertė
Vertinama pagal pirminės vietos projekto paraiškos 2 lentelėje „Bendra informacija apie
vietos projektą“ pateiktą informaciją.

2.5.2. Vietos projekto vykdymo vietoje (kaime) nebuvo
ankščiau įgyvendintas tokio pobūdžio projektas

Teikiamo projekto vykdymo teritorijos seniūno patvirtinimas.

2.5.3. Pareiškėjas arba partneris – jaunimo organizacija

Organizacijos įstatai ir narių sąrašas.
Jaunimo organizacijos — įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota
asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių yra jauni žmonės iki 40 metų.

3.

VIETOS PROJEKTŲ TINKAMUMO SĄLYGOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Kontroliuojamumas

Patikrinamumas
Pateikiamas paaiškinimas, kaip vietos projekto
paraiškos vertinimo metu bus vertinama atitiktis
finansavimo sąlygai, t. y. kokius rašytinius įrodymus
turi pateikti pareiškėjas, kad būtų teigiamai įvertinta
atitiktis finansavimo sąlygai.

Pateikiamas paaiškinimas, kaip
vietos projekto įgyvendinimo
metu ir vietos projekto kontrolės
laikotarpio metu bus vertinama
atitiktis finansavimo sąlygai, t. y.
kokius rašytinius įrodymus turės
pateikti vietos projekto
vykdytojas patikrų vietoje ir expost patikrų metu, kad Agentūra
galėtų įsitikinti, jog yra visiškai
laikomasi finansavimo sąlygų.
IV

Eil. Nr.

Vietos projektų finansavimo sąlyga

I

II
Tinkamumo finansuoti sąlygos:

3.1.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių IV skyriumi. Nurodomos tik tos tinkamumo sąlygos, kurios aktualios pagal
konkrečios VPS priemonės ar jos veiklos srities, kuriai rengiamas FSA, pobūdį ir turinį.
Tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėju

III

3.1.1.
3.1.1.1.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 18.1 papunkčiu.
Būti ribotos civilinės atsakomybės pelno Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registro Lietuvos Respublikos Juridinių
nesiekiančiu viešuoju juridiniu asmeniu (kaimo išduotas
registravimo
pažymėjimas,
Lietuvos asmenų
registro
išduotas
pažymėjimas,
bendruomenė, nevyriausybinė organizacija Respublikos Juridinių asmenų registro išrašas, įstatai, registravimo

3.1.1.2.

3.1.1.3.
3.1.1.3.1.

(jaunimo, kultūros, sporto ir pan.), viešoji nuostatai
įstaiga, biudžetinė įstaiga), įsteigtu pagal
Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymą,
Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymą,
Lietuvos Respublikos Labdaros ir paramos fondų
įstatymą arba Lietuvos Respublikos biudžetinių
įstaigų įstatymą;
neturėti nė vieno nepabaigto įgyvendinti vietos Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio
projekto arba būti įgyvendinančiam leidžiamą ministerijos duomenys (toliau – Agentūra).
projektų kiekį KPP lygmeniu tuo pat metu
(netaikoma savivaldybių administracijoms ir
kitoms biudžetinėms įstaigoms). Tuo pat metu
KPP lygmeniu leidžiama įgyvendinti ne daugiau
kaip (nurodomos alternatyvos):
- vieną projektą, susijusį su investicijomis į
infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą, paslaugų
teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros,
kaimų atnaujinimo) ir vieną projektą, susijusį su
investicijomis į žmogiškąjį kapitalą (pvz.,
mokymų,
kultūros
renginių,
stovyklų
organizavimo);
- du projektus, susijusius su investicijomis į
žmogiškąjį kapitalą;
Atsižvelgiant į teisinę formą, būti:
Registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama
vietos projekto paraiška, teritorijoje arba rajono
savivaldybės, kurioje veikia VPS vykdytoja,
atstovaujamoje teritorijoje ir vykdyti veiklą VPS
teritorijoje (taikoma NVO)

1) Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų
registrų centro išrašas t.b. nesenesnis negu 12
mėn. (registracijos patvirtinimas)
2) NVO kartu su paraiška privalo pateikti VPS
teritorijoje vykdomos veiklos įrodymus (pvz.:
organizuotu renginių nuotraukos, nuorodas į
informaciją apie vykdomą veiklą internete)

Lietuvos Respublikos Juridinių
asmenų registro išrašas, įstatai,
nuostatai

Nacionalinės mokėjimo
agentūros prie žemės ūkio
ministerijos duomenys

Vertinama pagal galutinėje
vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje
arba metinėje užbaigto vietos
projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją

3.1.1.3.2.

Registruotu VPS vykdytojos, kuriai teikiama
vietos projekto paraiška, teritorijoje (taikoma
juridiniams asmenims, išskyrus NVO,
savivaldybių administracijas ir kitas biudžetines
įstaigas)

Registrų centro išrašas t.b. nesenesnis negu 12 mėn.

3.1.1.3.3.

Vykdyti veiklą VVG teritorijoje (taikoma
savivaldybių administracijoms ir kitoms
biudžetinėms įstaigoms);

Registrų centro išrašas t.b. nesenesnis negu 12 mėn.

3.1.1.4.

Būti neskolingu Valstybinei mokesčių inspekcijai
prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir
Valstybiniam socialinio draudimo fondui prie
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministerijos. Ši nuostata netaikoma
juridiniams asmenims, kurių veikla finansuojama
iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės piniginių
fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra
atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų
mokėjimo terminai;
Tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti
finansines ataskaitas Lietuvos Respublikos teisės
aktų nustatyta tvarka;

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos pažyma, Valstybinio
socialinio draudimo fondo prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma.

3.1.1.5.

Finansinė atskaitomybė (balansas, aiškinamasis raštas,
pelno /nuostolio ataskaita

Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Vertinama pagal
galutinėje vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje arba
metinėje užbaigto vietos
projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją
Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Vertinama pagal
galutinėje vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitoje arba
metinėje užbaigto vietos
projekto ataskaitoje pateiktą
informaciją
Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

3.1.1.6.

Per paskutinius vienerius metus (skaičiuojama
nuo galutinio sprendimo dėl pažeidimo padarymo
priėmimo dienos) nebūti padariusiam pažeidimo,
susijusio su EŽŪFKP ir EJRŽF paramos, skirtos
2007–2013 metų ir 2014–2020 metų finansavimo
laikotarpiams, panaudojimu ar siekiu panaudoti,
apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo
pranešta Europos Komisijai

3.1.1.7.

Neturėti finansinių sunkumų, t. y. neturėti iškeltos
bylos dėl bankroto, nebūti likviduojamu

Vadovaujamasi Agentūros duomenimis

Tikrinama paraiškos vertinimo
etape.

Tikrinama paraiškos vertinimo
etape.
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo
valdymo tarnybos duombazė:
http://www.avnt.lt/veiklos-sritys/nemokumas-2/monibankrotas/vykdomos-proceduros/

Audito, apskaitos, turto
vertinimo ir nemokumo valdymo
tarnybos duombazė:
http://www.avnt.lt/veiklossritys/nemokumas-2/monibankrotas/vykdomosproceduros/

3.1.1.8.

Veikti sąžiningai:

3.1.1.8.1.

Savo veiksmais ar neveikimu nebūti sukūrusiu
neteisėtų sąlygų gauti paramą.

3.1.1.9.

pateikti rašytinį prašymą nušalinti nuo vietos
projektų atrankos (rašytinis prašymas nušalinti
turi apimti vietos projektų finansavimo sąlygų
rengimo, vietos projektų paraiškų vertinimo,
vietos projektų tvirtinimo etapus), jeigu vietos
projekto paraišką teikia VPS vykdytojos
kolegialaus valdymo organo narys, VPS
vykdytojos darbuotojas arba šiems išvardintiems
asmenims artimi asmenys ir dėl to kyla interesų

Galimai neteisėtų sąlygų gauti paramą sukūrimas
nustatomas pagal Galimai neteisėtų sąlygų gauti
paramą nustatymo metodiką, patvirtintą Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27
d. įsakymu Nr. 3D-889 „Dėl Galimai neteisėtų sąlygų
gauti paramą nustatymo metodikos patvirtinimo“
Bus tikrinamas prašymas dėl nušalinimo.
Interesų konflikto, viešųjų interesų, privačių interesų,
asmeninio interesuotumo, artimų asmenų terminų
apibrėžtys pateikiamos Interesų derinimo įstatymo 2
str. Nusišalinimo procedūra nurodyta Interesų
derinimo įstatymo 11 str. 2 d. VPS vykdytojos
kolegialus valdymo organas (taikoma, kai rašytinį
prašymą nušalinti pateikė VPS vykdytojos darbuotojas
arba atskiras VPS vykdytojos kolegialaus organo

Tikrinama vietos projektų
vertinimo etape.

Tikrinama
vietos
vertinimo etape.

projektų

konfliktas ir (arba) atsiranda asmeninis
suinteresuotumas, kaip tai apibrėžia Lietuvos
Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo
valstybės tarnyboje įstatymo (toliau – Interesų
derinimo įstatymas) 2 str. ir Reglamento (ES) Nr.
966/2012 57 str.

3.1.1.10.

narys (-iai) ir be prašančių nušalinti asmenų balsavimo
užtenka kvorumo sprendimui priimti), VPS vadovas
(taikoma, kai rašytinį prašymą nušalinti pateikė atskiri
VPS vykdytojos kolegialaus organo nariai ir be
prašančių nušalinti asmenų balsavimo neužtenka
kvorumo sprendimui priimti), gavęs rašytinį prašymą
nušalinti nuo vietos projektų atrankos gali vadovautis
Interesų derinimo įstatymo 11 str. 3 d. ir Reglamento
(ES) Nr. 966/2012 57 str. 1 d. ir motyvuotu rašytiniu
sprendimu prašymo nušalinti nepriimti (duomenys
apie sprendimą nepriimti pareikšto nusišalinimo per 5
(penkias) darbo dienas pateikiama Vyriausiajai
tarnybinės etikos komisijai elektroniniu būdu – per
Interesų deklaracijų informacinę sistemą (IDIS,
www.vtek.lt/idis/).

vietos projekto paraiškoje, prie jos pridedamuose
ar pagal VPS vykdytojos ir (arba) Agentūros
paklausimą pateiktuose dokumentuose būti
pateikusiu teisingą informaciją. Preziumuojama,
kad pareiškėjas teikia teisingą informaciją, kol
vietos projekto paraiškos vertinimo, o skyrus
paramą ir vietos projekto įgyvendinimo bei vietos
projekto
kontrolės
laikotarpiu
nustatoma
Galutinės
vietos
projekto
priešingai. Jeigu bet kuriuo vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
administravimo metu nustatoma, kad pareiškėjas
užbaigto
vietos
projekto
Galutinės vietos projekto paraiškos 6 lentelėje
pateikė melagingą informaciją arba dėl aplaidumo
ataskaitos
duomenys;
VPS
„Pareiškėjo deklaracija“ pateikta informacija
nepateikė
būtinos
informacijos,
taikoma
vykdytojos ir Nacionalinės
Reglamento (ES) Nr. 640/2014 35 str. 6 d. –
mokėjimo agentūros prie žemės
parama vietos projektui įgyvendinti neskiriama, o
ūkio ministerijos duomenys
tuo atveju, jeigu pažeidimas paaiškėjo po paramos
vietos projektui įgyvendinti skyrimo, visa
išmokėta parama vietos projektui įgyvendinti
susigrąžinama ir vietos projekto vykdymo sutartis
nutraukiama, taip pat neskiriama EŽŪFKP ir
EJRŽF parama du metus nuo galutinio sprendimo
dėl šio pažeidimo nustatymo priėmimo dienos.

Tinkamumo sąlygos, susijusios su pareiškėjo partneriu
3.1.2.
Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 22 punktu.

3.1.2.1.

3.1.2.2.

Kartu su galutine vietos projekto paraiška pateiktais
dokumentais (LR Juridinių asmenų registro duomenys,
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
vietos projekto partneris turi atitikti Vietos
Respublikos finansų ministerijos pažyma, Valstybinio
projektų finansavimo sąlygų aprašo 15.1.2–
socialinio draudimo fondo prie Lietuvos Respublikos
15.1.4, 15.1.6–15.1.8 papunkčiuose nurodytas
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažyma,
tinkamumo sąlygas, susijusias su pareiškėju;
finansinės atskaitomybės dokumentų rinkinys,
Nacionalinės mokėjimo agentūros prie žemės ūkio
ministerijos duomenys)

pateikti jungtinės veiklos sutartį, kurioje, be kita
ko, būtų patvirtinimas, kad partneris yra
susipažinęs su teikiamu vietos projektu, savo
teisėmis ir pareigomis įgyvendinant jį. Jeigu
vietos projekte numatytos vietos projekto Jungtinės veiklos sutartis
partnerio pareigos, susijusios su finansiniais
įsipareigojimais, vietos projekto paraiškoje ir
jungtinės
veiklos
sutartyje
finansiniai
įsipareigojimai turi būti aiškiai įvardyti.
Tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu

Kartu su galutine vietos projekto
paraiška pateiktais dokumentais
(LR Juridinių asmenų registro
duomenys,
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
prie
Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos pažyma, Valstybinio
socialinio draudimo fondo prie
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
pažyma,
finansinės
atskaitomybės
dokumentų
rinkinys,
Nacionalinės
mokėjimo agentūros prie žemės
ūkio ministerijos duomenys)
Jungtinės
veiklos
sutartis
tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto
vietos
projekto
ataskaitos duomenys

3.1.3.
3.1.3.1.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 23 punktu.
Vietos projektas turi būti parengtas pagal
Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos,
nustatytą Vietos projekto paraiškos formą.
teikiamos pagal kaimo vietovių VPS, forma
pateikiama šių Taisyklių 1 priede. Pavyzdinė
Galutinės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal
kaimo vietovių VPS, forma pateikiama šių Taisyklių 2
priede.

Pirminė VP paraiškos forma
tikrinama pirminės VP paraiškos
vertinimo metu ir galutinė
paraiškos forma galutinės VP
paraiškos vertinimo metu

3.1.3.2.

3.1.3.3.

3.1.3.4.

Vietos projekto tikslai turi atitikti VPS priemonės
„Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir
įrengimas“ tikslus ir prisidėti prie jų
įgyvendinimo
jeigu vietos projekte numatyta veikla, susijusi su
investicijomis į nekilnojamąjį turtą,
nekilnojamojo turto registracijos vieta turi būti
VVG teritorijoje;
jei vietos projekte numatyti statybos
(naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,
statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros
įrengimo, atnaujinimo darbai, iki galutinės vietos
projekto paraiškos administracinės atitikties
vertinimo pabaigos turi būti pateiktas statinio
techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai su
statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto
vertės skaičiavimais. Statinių techninis projektas
(pateikiamos statinio techninio projekto, bendroji,
sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros,
technologijos, aplinkos apsaugos, statybos
skaičiuojamosios kainos nustatymo dalys) ir
statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą
leidžiantis dokumentas turi būti pateikti iki
pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos.
Statybos užbaigimo dokumentai, įrodantys, kad
galima teisėtai naudotis statiniu (vykdyti vietos
projekte numatytą veiklą), turi būti pateikti ne
vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu.
Paprastasis remontas nėra finansuojamas paramos
lėšomis, išskyrus statybos darbus, nurodytus
Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002
„Statinio statybos rūšys“, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio

Tinkamumo sąlyga tikrinama
Pirminės vietos projekto paraiškos 3 lentelėje „Vietos
pirminės paraiškos pateikimo
projekto idėjos aprašymas“ pateikta informacija
metu
NT registro centro išrašas
Galutinės vietos projekto paraiškos administracinės
atitikties vertinimo metu bus tikrinamas statinio
techninis projektas.
Statinių techninis projektas (pateikiamos statinio
techninio projekto, bendroji, sklypo sutvarkymo
(sklypo plano), architektūros, technologijos, aplinkos
apsaugos, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo
dalys) ir statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą
leidžiantis dokumentas turi būti pateikti iki pirmojo
mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Statybos
užbaigimo dokumentai, įrodantys, kad galima teisėtai
naudotis statiniu (vykdyti vietos projekte numatytą
veiklą), turi būti pateikti ne vėliau kaip su galutiniu
mokėjimo prašymu. Paprastasis remontas nėra
finansuojamas paramos lėšomis, išskyrus statybos
darbus, nurodytus Statybos techninio reglamento STR
1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m.
gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“ patvirtinimo“ 12.1.–12.11 papunkčiuose. Jeigu
vietos projekte atliekami statybos darbai, apdailos
darbai yra leidžiami tik statybos darbų metu
atsiradusiems statinio sienų, kitų konstrukcijų
pažeidimams ištaisyti;

Tinkamumo sąlyga tikrinama
pirminės paraiškos pateikimo
metu
Tinkamumo sąlyga tikrinama
galutinės paraiškos vertinimo
metu ir visa įgyvendinimo
laikotarpį

5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio
reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos
rūšys“ patvirtinimo“ 12.1.–12.11 papunkčiuose.
Jeigu vietos projekte atliekami statybos darbai,
apdailos darbai yra leidžiami tik statybos darbų
metu atsiradusiems statinio sienų, kitų
konstrukcijų pažeidimams ištaisyti;

3.1.3.5.

jei vietos projekte numatyta nesudėtingų
statinių (Statybos techninis reglamentas STR
1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m.
rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 „Dėl Statybos
techninio
reglamento
STR
1.01.07:2010
„Nesudėtingi statiniai“, patvirtinimo“) statyba,
rekonstravimas ar kapitalinis remontas, iki
galutinės
vietos
projekto
paraiškos
administracinės atitikties vertinimo pabaigos
pareiškėjas turi pateikti nustatyta tvarka atsakingų
institucijų suderintą supaprastintą statybos,
rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektą
(kai jis privalomas pagal teisės aktų reikalavimus)
arba kitus bendruosius projektinius dokumentus
(sklypo planą su pažymėtais esamais ir
projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir
aiškinamąjį raštą), kai supaprastintas statybos,
rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas
neprivalomas;

Galutinės vietos projekto paraiškos administracinės
atitikties vertinimo metu bus tikrinamas supaprastintas
statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto
projektas (kai jis privalomas pagal teisės aktų
reikalavimus) arba kitus bendruosius projektinius
dokumentus (sklypo planą su pažymėtais esamais ir
projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir
aiškinamąjį raštą), kai supaprastintas statybos,
rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektas
neprivalomas;

Tinkamumo sąlyga tikrinama
galutinės paraiškos vertinimo
metu ir visa įgyvendinimo
laikotarpį

3.1.3.6.

Jeigu vietos projekte numatytos investicijos

Ekspertizės išvada turi būti parengta įstaigos,

Ekspertizės išvada tikrinama

3.1.3.7.
3.1.3.7.1.

susijusios su statybomis turi būti atlikta statinio
techninio projekto statybos skaičiuojamosios
kainos dalies ekspertizė, vadovaujantis Statybos
techninio reglamento STR.1.06.03:2002 „Statinio
projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr.
214 „Dėl Statybos techninio reglamento
STR.1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir
statinio ekspertizė“ patvirtinimo“, nuostatomis.
Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į
nekilnojamąjį turtą ir jis:
nuosavybės teise priklauso viešajam
juridiniam
asmeniui
(išskyrus
valstybės
institucijas, įstaigas ir savivaldybes), jos yra
tinkamos finansuoti iš paramos VPS įgyvendinti
lėšų, jeigu vietos projekto paraišką teikia ir vietos
projektą įgyvendina asmuo, valdantis tą
nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar kito
teisėto naudojimosi pagrindais (netaikoma, kai
numatytos investicijos į naujų pastatų ir statinių
statybą); teisėtą nekilnojamojo turto valdymą,
naudojimą ir disponavimą įrodančios daiktinės
teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ
Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt)
metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos
pateikimo dienos. Jeigu vietos projekte numatytos
investicijos į naujų pastatų ir (ar) statinių statybą,
o žemė po naujai statomais pastatais ir (ar)
statiniais nuosavybės teise priklauso viešajam
juridiniam
asmeniui
(išskyrus
valstybės
institucijas, įstaigas ir savivaldybes), žemė turi
priklausyti pareiškėjui nuosavybės teise;

turinčios teisę užsiimti šia veikla, ir turi būti pateikta
iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos (kai
taikoma)

pirmojo mokėjimo prašymo
pateikimo metu. Galutinės vietos
projekto įgyvendinimo
ataskaitos ir/arba užbaigto vietos
projekto ataskaitos duomenys

Tikrinama NT pažyma patvirtinanti teisėtą
nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai
faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne
trumpesniam kaip 10 (dešimt) metų laikotarpiui nuo
vietos projekto paraiškos pateikimo dienos

Tikrinama pirminės ir galutinės
paraiškos vertinimo metu.
Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

3.1.3.7.2.

nuosavybės teise priklauso valstybei arba
savivaldybei, jos yra tinkamos finansuoti iš
paramos VPS įgyvendinti lėšų, jeigu vietos
projekto paraišką teikia ir vietos projektą
įgyvendina asmuo, kuriam suteikta teisė valdyti,
naudoti nekilnojamąjį turtą ir disponuoti juo pagal
nuomos, panaudos, patikėjimo sutartis arba kitus
teisėtą valdymą, naudojimą ir disponavimą
nekilnojamuoju turtu įrodančius dokumentus,
kuriuose, be kita ko, nurodytas leidimas atlikti
vietos projekte numatytas investicijas. Teisėtą
nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai
faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne
trumpesniam kaip 7 (septynerių) metų laikotarpiui
nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos;

Tikrinama NT pažyma patvirtinanti teisėtą
nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir
disponavimą įrodančios daiktinės teisės, juridiniai
faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne
trumpesniam kaip 7 (septynerių) metų laikotarpiui nuo
vietos projekto paraiškos pateikimo dienos;

Tikrinama pirminės ir galutinės
paraiškos vertinimo metu.
Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

3.1.3.7.3.

nuosavybės teise priklauso keliems
bendraturčiams (įskaitant bendrosios jungtinės
nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą,
priklausantį sutuoktiniams), prie vietos projekto
paraiškos turi būti pridėti visų nekilnojamojo turto
savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų
investicijų;
jei vietos projekte numatytos investicijos,
susijusios su licencijuojama veikla arba veikla,
kuriai vykdyti turi būti išduotas leidimas, ne
vėliau kaip kartu su galutiniu mokėjimo prašymu
turi būti pateikta licencijos arba leidimo kopija;

Kartu su paraiška pateikti visų nekilnojamojo turto
savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų
investicijų;

Tikrinama pirminės ir galutinės
paraiškos vertinimo metu.
Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

licencijos arba leidimo kopija (paraiškos pateikimo
metu tikrinamas įsipareigojimas šiai tinkamumo
sąlygai) Paraiškos duomenys.

Licencijos arba leidimo kopija
tikrinama galutinio mokėjimo
prašymo pateikimo metu ir
Galutinės vietos projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto vietos projekto
ataskaitos duomenys

3.1.3.7.4.

3.1.3.8.

Vietos projekto turinys turi būti nesusijęs su
šiomis veiklos sritimis:

Tikrina VVG vietos projektų vertinimo metu Pirminės
vietos projekto paraiškos 3 lentelėje „Vietos projekto
idėjos aprašymas“ pateiktą informaciją

1. alkoholinių gėrimų gamyba;
2. tabako gaminių gamyba;
3. ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba;
4. azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu;
5. finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio
tarpininkavimo veikla;
6. draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo
veikla;
7. nekilnojamojo turto operacijomis, t. y.
nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu;
8. teisinės veiklos organizavimu;
9. medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais
įrankiais, medžioklės ir brakonieriavimo patirties
sklaida ir su tuo susijusiomis paslaugomis;
10. farmacine veikla.

Mokėjimo prašymų, galutinės
vietos projekto įgyvendinimo
ataskaitos ir/arba užbaigto vietos
projekto ataskaitos duomenys

Tinkamumo sąlygos, susijusios su tinkamomis finansuoti išlaidomis (išskyrus detalų tinkamų finansuoti išlaidų sąrašą)
3.1.4.
3.1.4.1.

3.1.4.2.

3.1.4.3.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 24 punktu.
Būti detaliai išdėstytos pirminėje vietos projekto
Tikrina VVG vertinimo metu.
paraiškoje;
Pirminės vietos projekto paraiškos 5 lentelėje „Vietos
projekto finansinis planas“ pateikta informacija
Būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto
Tikrina VVG vertinimo metu.
įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai
nebūtų pasiekti be vietos projekto finansiniame
Pirminės vietos projekto paraiškos 5 lentelėje „Vietos
plane numatytų ir iš paramos VPS įgyvendinti
projekto finansinis planas“ pateikta informacija
prašomų finansuoti išlaidų);
Būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir Tikrina VVG vertinimo metu Pirminės vietos projekto
jo kontrolės laikotarpiu (pvz., patikrų vietoje,
paraiškos 5 lentelėje „Vietos projekto finansinis

Tikrinama
vietos
vertinimo etape

projektų

Tikrinama
vietos
vertinimo etape

projektų

Finansinių institucijų (banko,
kredito unijos) sąskaitų išrašai.

auditų metu įmanoma įsitikinti, kad tokios
išlaidos buvo faktiškai patirtos);
3.1.4.4.

būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo
metu, t. y. vietos projekto išlaidos, numatytos
vietos projekto paraiškoje ir patvirtintame vietos
projekte, jo įgyvendinimo metu negali būti
keičiamos arba papildomos naujomis;

3.1.4.5.

neviršyti rinkos kainų. Laikoma, kad iš paramos
VPS įgyvendinti prašomos finansuoti išlaidos
neviršija rinkos kainų, jeigu vietos projekto
išlaidų pagrįstumo vertinimo metu planuojamos
išlaidos pagrindžiamos (nurodomi alternatyvūs
būdai):
- bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba)
paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis
prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas
(panašumo požymį apibūdinantys elementai: ta
pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė
specifikacija) ir kuriems tai yra įprasta
komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais
arba jų interneto tinklalapiuose esančiomis
kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma
(anglų k. „Print Screen“), arba kitu būdu,
leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų)
skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų,
prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba)
teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra
įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas.
Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis dokumentas
(komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano
nuotrauka) turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų
teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne
VVG teritorijoje;
- Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF

planas“ pateikta informacija

Sutartys, PVM sąskaitos
faktūros, aktai ir kt. buhalteriniai
dokumentai.
Tikrinamos mokėjimo prašyme
deklaruojamos išlaidos
Pirminės vietos projekto paraiškos 5 lentelė „Vietos (Sutartys, PVM sąskaitos
projekto finansinis planas“
faktūros) ir vietos projektų
įgyvendinimo ir kontrolės
laikotarpiu
Paraiškos vertinimo metu (pirminės ir galutinės)
Tikrinama vietos projektų
tinkamos finansuoti išlaidos bus vertinamos pagal
vertinimo etape
kartu su Paraiška pateiktus išlaidų pagrindimo
dokumentus:
Komerciniais pasiūlymais, interneto tinklalapiuose
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų
forma (anglų k. „Print Screen“), Ministerijos,
Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų
patvirtinti fiksuoti arba didžiausi tokių pat prekių ir
(arba) paslaugų vienetų įkainiai, Ministerijos,
Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose,
viešai ESIF administruojančių institucijų interneto
svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba) paslaugų
kainų rinkos tyrimuose nustatyti įkainiai.

3.1.4.6.

3.1.4.7.

administruojančių
institucijų
patvirtintais
fiksuotaisiais arba didžiausiais tokių pat prekių ir
(arba) paslaugų vienetų įkainiais, taikomais
panašaus pobūdžio projektams ir paramos
gavėjams (šią informaciją kaupia ir metodinę
pagalbą VPS vykdytojai dėl esamų galiojančių
įkainių teikia Agentūra Vietos projektų
administravimo Taisyklių 138.4 papunkčio
nustatyta tvarka);
- Ministerijos, Agentūros arba nepriklausomų
ekspertų atliktuose, viešai ESIF administruojančių
institucijų interneto svetainėse skelbiamuose
prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose
nustatytais įkainiais, kurie taikomi tokioms pat
išlaidoms įgyvendinant
panašaus pobūdžio
projektus ir panašiems paramos gavėjams.
Europos Sąjungos struktūriniams fondams
(Europos socialiniam fondui, Europos regioninės
plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui)
taikomi rinkos kainų tyrimai (supaprastinto
išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami interneto
tinklalapio
www.esinvesticijos.lt
nuorodos
„Dokumentai“ skyriaus „Tyrimai“ poskyryje
„Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“);
neviršyti didžiausios paramos vietos projektui Pirminės vietos projekto paraiškos 2 lentelėje „Bendra
įgyvendinti dydžio ir didžiausios galimos informacija apie vietos projektą“ pateikta informacija
paramos
vietos
projektui
įgyvendinti
lyginamosios dalies, nurodytų VPS ir Apraše:
- didžiausia paramos suma vienam projektui
negali viršyti 55 000,00 Eur (penkiasdešimt
penkių tūkstančių eurų 00 ct) su PVM;

Tikrinama vietos projektų
paraiškos vertinimo etape

- finansuojama iki 80 procentų visų tinkamų
finansuoti projektų išlaidų;
būti tinkamai susietos su ES kaimo plėtros Tinkamos finansuoti išlaidos pagal šią VPS priemonę Tikrinama
vietos
politikos remiamomis sritimis;
yra priskiriamos prie ES kaimo plėtros politikos vertinimo etape

projektų

3.1.4.8.

atitikti taikytinus ES ir nacionalinius standartus;

3.1.4.9.

būti patirtos nepažeidžiant pirkimų tvarkos,
nurodytos Vietos projektų administravimo
Taisyklių 189–194 punktuose;

tikslinės srities Nr. 6B (VPS 6 skyrius „VPS prioritetų,
priemonių ir veiklos sričių sąsaja su ESIF teminiais
tikslais ir EŽŪFKP prioritetais bei tikslinėmis
sritimis“, pirminės vietos projekto paraiškos 5 lentelės
„Vietos projekto finansinis planas“ VI stulpelis
„Planuojamų išlaidų susiejimas su ES kaimo plėtros
politikos sritimis“)
Tikrinama ar įsigytos prekės atitinka ES ir
nacionalinius standartus, jeigu jos pažymėtos ženklu
„CE“ (ženklas „CE“ – tai įrodymas, kad įsigytas
produktas buvo įvertintas ir atitinka ES saugos,
sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus) arba
jomis viešai ir laisvai prekiaujama Lietuvos
Respublikoje (įsigijus išrašomi visi pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus privalomi pirkimo–
pardavimo faktą patvirtinantys dokumentai, pateikiami
atitiktį standartams įrodantys dokumentai ar jų
kopijos, jeigu pardavėjas tokius dokumentus privalo
turėti)
Pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad
išlaidos patirtos, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų
pirkimo įstatymą (taikoma, kai pareiškėjas yra
perkančioji organizacija).
Pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius, kad
išlaidos patirtos neviršijant Ministerijos, Agentūros ar
kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintų
fiksuotojų arba didžiausiųjų tokių pat prekių ir (arba)
paslaugų vienetų įkainių, taikomų panašaus pobūdžio
projektams ir paramos gavėjams (taikoma, kai tokie
įkainiai yra) arba kad išlaidos patirtos pagal projekto
vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programos priemones, prekių,
paslaugų ar darbų pirkimo taisyklėse, patvirtintas LR
žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu
Nr. 3D-924 (taikoma, kai pareiškėjas nėra perkančioji

Įsigytos prekės atitinka ES ir
nacionalinius standartus, jeigu
jos pažymėtos ženklu „CE“
(įsigijus išrašomi visi pagal
Lietuvos Respublikos teisės
aktus
privalomi
pirkimo–
pardavimo faktą patvirtinantys
dokumentai, pateikiami atitiktį
standartams
įrodantys
dokumentai ar jų kopijos, jeigu
pardavėjas tokius dokumentus
privalo turėti)

Tikrinama visa virtos projekto
įgyvendinimo metu. Išlaidos turi
būti
patirtos
nepažeidžiant
pirkimų tvarkos, nurodytos
Vietos projektų administravimo
Taisyklių 189–194 punktuose;
arba
patirtos
nepažeidžiant
patvirtintas LR žemės ūkio
ministro 2014 m. gruodžio 3 d.
įsakymu Nr. 3D-924 (taikoma,
kai pareiškėjas nėra perkančioji
organizacija)

organizacija).
3.1.4.10.

3.1.4.11.

Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų
teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos,
būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir išlaidų priėmimo–perdavimo aktai ar kiti dokumentai, kuriais
apmokėjimo įrodymo dokumentais. Visos išlaidos pagrindžiamos patirtos išlaidos. Išlaidų apmokėjimo
turi būti apmokamos per banko atsiskaitomąją įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai,
sąskaitą, kuri yra skirta paramos vietos projektui interneto bankininkyste besinaudojančių vietos
įgyvendinti lėšoms.
projektų vykdytojų pateikti išrašai, patvirtinti vietos
projekto vykdytojo vadovo ar kito įgalioto asmens
parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti.
būti patirtos nuo vietos projekto patvirtinimo Išlaidų pagrindimo dokumentai – rangovų, paslaugų
dienos iki vietos projekto įgyvendinimo tinkamo teikėjų ar prekių tiekėjų pateiktos sąskaitos,
laikotarpio pabaigos, išskyrus vietos projekto priėmimo–perdavimo aktai ar kiti dokumentai, kuriais
bendrąsias išlaidas. Vietos projekto bendrosios pagrindžiamos patirtos išlaidos. Išlaidų apmokėjimo
išlaidos gali būti patirtos ne anksčiau kaip 1 įrodymo dokumentai – banko sąskaitos išrašai,
(vieni) metai iki vietos projekto paraiškos interneto bankininkyste besinaudojančių vietos
pateikimo dienos. Vietos projekto tinkamas projektų vykdytojų pateikti išrašai, patvirtinti vietos
įgyvendinimo laikotarpis – iki 36 mėn. nuo vietos projekto vykdytojo vadovo ar kito įgalioto asmens
projekto vykdymo sutarties sudarymo dienos.
parašu ir antspaudu, jeigu jis antspaudą privalo turėti.
Tinkamumo sąlygos, susijusios su horizontaliosiomis ES politikos sritimis

Tikrinama visa virtos projekto
įgyvendinimo metu.

Tikrinama visa virtos projekto
įgyvendinimo metu.

3.1.5.
3.1.5.1.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 29 punktu.
darniu vystymusi, įskaitant aplinkosaugą ir
Galutinės vietos projekto paraiškos 3 lentelėje „Vietos
klimato kaitos mažinimo veiksmus (taikomos abi
projekto atitiktis horizontalioms ES politikos sritims“
sąlygos):
pateikta informacija, Aplinkos apsaugos agentūros
- jeigu vietos projekte numatyta ūkinė veikla, ji
planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai
turi būti leistina aplinkos apsaugos požiūriu, t. y.
vertinimo pažyma (kai taikoma)
Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 str. 2 d.
Teikiant vietos projektų paraiškas vietos projektų
nustatytais atvejais turi būti atliktas planuojamos
pareiškėjų bus prašoma aprašyti vietos
ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, kuris
projekto atitiktį darnaus vystymosi principui ir
turi būti patvirtintas atsakingos institucijos –
atsakant į šiuos klausimus:
Aplinkos
apsaugos
agentūros.
Įvertinus
ar projekto veiklose nenumatyti veiksmai, kurie
planuojamos ūkinės veiklos pobūdį ir poveikį
turėtų neigiamą poveikį darnaus
aplinkai, kai tai privaloma, turi būti pripažinta,
vystymosi principų įgyvendinimui;
kad planuojama ūkinė veikla yra leistina

Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir vietos projektų
įgyvendinimo ir kontrolės
laikotarpiu .
Aplinkos apsaugos agentūros
planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo
pažyma (kai taikoma)

3.1.5.2.

pasirinktoje vietoje. Jeigu taikomas šis Aprašo
papunktis, poveikio aplinkai vertinimas dėl vietos
projekte numatytos ūkinės veiklos turi būti
baigtas iki paskutinio mokėjimo prašymo
pateikimo dienos;
- vietos projekte turi būti pagrįsta, kad numatytos
investicijos turi teigiamos įtakos darniam
vystymuisi arba yra neutralios šiuo aspektu.
Pavyzdžiui, teigiama įtaka darniam vystymuisi
gali būti įrodoma pagrindžiant, kad vietos
projekte numatytos investicijos, susijusios su
atsinaujinančiųjų energijos išteklių energijos
panaudojimo skatinimu; naujų mažą anglies
dioksido kiekį išskiriančių technologijų diegimu,
skatinant racionalų išteklių panaudojimą; vietos
projektu siekiama mažinti teršalų, atliekų kiekį;
vietos
projekte
numatomos
prevencinės
biologinės
įvairovės
nykimo
mažinimo
priemonės; vietos projektu prisidedama prie
žaliųjų technologijų ir gamybos metodų derinimo
bei vystymo; vietos projektu prisidedama prie
vartojimo būdų kaitos ir vartotojų aplinkosauginio
švietimo;

ar projekto veiklose numatyti veiksmai ir priemonės,
kuriomis bus vykdoma
neigiamo poveikio aplinkai prevencija;
ar projektas ir
planuojamos vykdyti veiklos iš esmės neprieštarauja
ES bei
Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos
nuostatoms;
ar projekto veiklos nepažeidžia aplinkos apsaugos
reikalavimų ir jose nėra
numatytos investicijos, kurios galėtų turėti kokią nors
įtaką aplinkosaugai;
ar projekto veiklose planuojami veiksmai ir
investicijos nedaro neigiamos įtakos
sprendžiant socialines bei ekonomines problemas;
ar projekto veiklomis siekiama aktyvinti projekto
dalyvius ieškant galimų
socialinių bei ekonominių problemų sprendimų
konkrečiose kaimo vietovėse
prisidedant prie nedarbo, skurdo arba socialinės
atskirties mažinimo;
ar projektas neprieštarauja darnaus vystymosi
nuostatoms regionų plėtros srityje,
vadovaujantis Lietuvos regioninės politikos iki 2013
metų strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2005 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 575.

Horizontalus prioritetas –jaunų žmonių įtrauktis.
Jaunimo organizacijos numatytos ne tik galimais
paraiškų teikėjais bet ir kaip tiksline naudos
gavėjų grupe, tad Vilniaus rajono VVG teritorijos
organizacijų projektai turės numatyti tikslus,
orientuotus į jaunus asmenis.

Tikrina VVG Vietos projekto atitiktis ES politikos
sričiai paraiškos pateikimo metu
Jaunimas numatytas ne tik galimais paraiškų teikėjais
bet ir tiksline naudos gavėjų grupe, tad Vilniaus rajono
VVG teritorijos organizacijų projektai turės numatyti
tikslus, orientuotus į jaunus asmenis

3.1.5.3.

Moterų ir vyrų lygiomis galimybėmis ir
nediskriminavimo skatinimu dėl tautinės kilmės,
religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus
(išskyrus jaunų žmonių iki 40 m. pozityviąją
diskriminaciją, kuri yra leidžiama įgyvendinant
VPS), šeimyninės padėties, lytinės orientacijos, t.
y. vietos projekte pagrįsta, kad numatytos
investicijos turi teigiamos įtakos moterų ir vyrų
lygioms galimybėms, nediskriminavimo
skatinimui arba yra neutralios šiuo aspektu;

Galutinės vietos projekto paraiškos 3 lentelėje „Vietos
projekto atitiktis horizontalioms ES politikos sritims“
pateikta informacija
Vertinant vietos projekto atitiktį lygių galimybių
sričiai numatoma atsižvelgti į tai:
ar vietos projekte numatytos veiklos ir
veiksmai nedaro neigiamos įtakos lyčių
lygybės principo įgyvendinimui;
ar vietos projekte numatytos veiklos ir veiksmai
nedaro neigiamos įtakos
nediskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės,
religijos arba tikėjimo,
amžiaus, negalios, seksualinės
orientacijos principo įgyvendinimui;
ar planuojamos vykdyti vietos projekto veiklos
nepažeidžia Lietuvos Respublikos
lygių galimybių bei Lietuvos Respublikos vyrų ir
moterų lygių galimybių įstatymo ir
jose nenumatyti veiksmai prieštaraujantys šių įstatymų
nuostatoms;
ar neribojamos vienodos galimybės
vyrams ir moterims dalyvauti vietos projekto
veiklose ir naudotis projekto rezultatais;
ar neribojamos vienodos galimybės bet kokios rasės
arba etninės kilmės, religijos
arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės
orientacijos atstovams dalyvauti vietos
projekto veiklose ir naudotis projekto rezultatais;
ar vietos projekte ir planuojamose vykdyti jo veiklose
nenumatyti apribojimai,kurie gali arba galėtų būti
siejami su lygiomis galimybėmis;
ar planuojamos vykdyti projekto veiklos padės arba

Tikrinama paraiškos vertinimo
metu ir Galutinės vietos
projekto įgyvendinimo
ataskaitos ir/arba užbaigto vietos
projekto ataskaitos informacija

3.1.5.4.

konkurencijos teise. Parama vietos projektui
įgyvendinti turi būti skiriama nepažeidžiant ES
teisės normų, susijusių su nereikšmingos (de
minimis) pagalbos teikimu vienam ūkio subjektui,
t. y. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos
reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl
Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių
taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p.
1) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1407/2013).
Vadovaujantis EK 2003 m. gegužės 6 d.
rekomendacijos Nr. 2003/361/EC „Dėl labai
mažų, mažų ir vidutinių įmonių sampratos“ 1
priedo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių
samprata“ 1 str. įmone laikomas bet koks asmuo,
užsiimantis ekonomine veikla, nepriklausomai
nuo jo teisinės formos; tai apima fizinius asmenis,
užsiimančius individualia veikla, ir šeimų verslus
amatų ar kitos ekonominės veiklos srityse, taip
pat partnerystes ar asociacijas, užsiimančias
ekonomine veikla. Susijusių įmonių apibrėžimas
ir kitos nuostatos pateikiamos Lietuvos
Respublikos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros
įstatyme.

gali padėti spręsti su lyčių lygybe ir nediskriminavimu
susijusias problemas, ar neprisidės prie šių problemų
aštrinimo;
 ar rengiant vietos projektą arba planuojant jį
įgyvendinti ketinama imtis kokių
papildomų veiksmų padėsiančių socialiai atskirtoms
grupėms naudotis projekto veiklų rezultatais (pvz.
informacija apie projektą bus pateikiama neįgaliesiems
prieinama forma, projekto komandai bus
suorganizuotas trumpas seminaras-paskaita
apie lyčių lygybės ir nediskriminavimo
klausimus ir pan.).
Pareiškėjas, užsiimantis arba ketinantis užsiimti ūkine
veikla, turi užpildyti ir pateikti Įmonės susietumo
deklaraciją Atitiktį šiai tinkamumo sąlygai vertina
Agentūra. Agentūra parengia išvadą dėl pareiškėjo
dydžio (nustato, ar tai labai maža, maža ar vidutinė
įmonė) ir jo teisės gauti paramą vietos projektui
įgyvendinti pagal Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013, ir
pateikia ją VPS vykdytojai.

Atitiktį šiai tinkamumo sąlygai
vertina Agentūra po to, kai
pareiškėjas pateikia VPS
vykdytojai Įmonės susietumo
deklaraciją, VPS vykdytoja
persiunčia Agentūrai jos kopiją
(čia ir toliau Taisyklėse:
informacija Agentūrai teikiama
paštu arba el. pašto adresu
dokumentai@nma.lt,);
d.

Tinkamumo sąlygos, susijusios su nuosavu indėliu
3.1.6.

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 31 punktu.

3.1.6.1.

Vietos projekto tinkamos finansuoti
išlaidos apmokamos taikant ne didesnę negu VPS
ir šiame Apraše nurodytą paramos lyginamąją dalį
(intensyvumą). Pareiškėjas turi įrodyti, kad turi
finansinių ir (arba) organizacinių galimybių
užtikrinti tinkamą nuosavą indėlį prie vietos
projekto įgyvendinimo.

3.1.6.2.

Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos

Finansinių institucijų (banko) dokumentai (sąskaitos
išrašas), įrodantis pareiškėjo mokumą ir (arba) Tikrinama
vietos
projekto vadovo gyvenimo aprašymą, nurodant vertinimo metu
įvykdytų projektų, renginių ir kt. sąrašą

Prie vietos projekto paraiškos turi būti pateikti
dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi
pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto
įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti
arba sukurti (pvz., naudojant el. bankininkystės
sistemą) patikimo subjekto – finansų institucijų
(bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio
asmens, kurio veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų
(pvz., savivaldybės tarybos sprendimas skirti lėšas
vietos projektui įgyvendinti). Dokumentai turi būti
pateikti ne vėliau kaip iki galutinės vietos projekto
paraiškos administracinės atitikties vertinimo
pabaigos;
Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos
(apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių
išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba)
savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES
finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės
paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos

projekto

Tikrinama vietos projekto
vertinimo metu

VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis
finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu
vietos projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens
veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
ir (arba) savivaldybių biudžetų ir jis iki vietos projekto
patvirtinimo patiria vietos projekto bendrųjų išlaidų,
jos gali būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu
buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir
(arba) savivaldybių biudžetų asignavimų, kurie
skirti projektams avansuoti);

3.1.6.3.

Tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos
piniginės lėšos

Prie vietos projekto piniginėmis lėšomis prisideda
tinkamas pareiškėjo partneris, prie vietos projekto
paraiškos turi būti pateikti dokumentai, kuriais
įrodoma, kad tinkamas vietos projekto partneris turi
pakankamai nuosavų lėšų prisidėti prie vietos projekto
įgyvendinimo. Įrodymo dokumentai turi būti išduoti
arba sukurti patikimo subjekto – finansinių institucijų
(bankų, kredito unijų) ir (arba) viešojo juridinio
asmens – pareiškėjo partnerio, kurio veikla
finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir
(arba) savivaldybių biudžetų (šis įsipareigojimas turi
būti aiškiai įvardytas jungtinės veiklos sutartyje).
Dokumentai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki
administracinės atitikties vertinimo pabaigos;
Išlaidos, kurios anksčiau buvo finansuotos
(apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių
išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba)
savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES
finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės
paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos

Tikrinama vietos projekto
vertinimo metu

VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis
finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu
vietos projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens
veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės
ir (arba) savivaldybių biudžetų ir jis iki vietos projekto
patvirtinimo patiria vietos projekto bendrųjų išlaidų,
jos gali būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu
buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir
(arba) savivaldybių biudžetų asignavimų, kurie
skirti projektams avansuoti);

3.1.6.4.

Pareiškėjo skolintos lėšos

Turi galimybę gauti paskolą. Prie vietos projekto
Tikrinama vietos projekto
paraiškos turi būti pateikiamas finansinės institucijos
vertinimo metu
(banko, kredito unijos) sprendimas, kuriuo
patvirtinama paskolos suteikimo galimybė vietos
projekte numatytoms investicijoms. Galimybę gauti
paskolą patvirtinantys dokumentai turi būti pateikti ne
vėliau kaip iki galutinės vietos projekto paraiškos
administracinės atitikties vertinimo pabaigos. Paskolos
sutartis turi būti pasirašyta iki vietos projekto
vykdymo sutarties pasirašymo. Jeigu finansinė
institucija po paramos skyrimo vietos projektui
įgyvendinti atsisako suteikti nuosavam indėliui būtiną
paskolą ir pasirašyti sutartį, pareiškėjas turi teisę
taisyti galutinę vietos projekto paraišką (pakeitimas
turi būti daromas raštu) – pakeisti nuosavo indėlio rūšį
kita rūšimi ir pateikti dokumentus, kuriais įrodoma,
kad jis atitinka reikalavimus, keliamus kitai nuosavo
indėlio rūšiai (pvz., jeigu paskola keičiama į nuosavas
pareiškėjo pinigines lėšas, turi būti pateikiamas
finansinių institucijų išduotas arba sukurtas
dokumentas, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų
lėšų) arba paskolą gavo. Prie galutinės vietos projekto
paraiškos turi būti pateikiama su patikimu subjektu –

3.1.7.
3.1.7.1.

3.1.7.2.

3.2.

finansine institucija (banku, kredito unija) pasirašyta
paskolos sutartis;
Specialiosios tinkamumo sąlygos, nurodytos VPS:
pareiškėjas turi administracinių gebėjimų
įgyvendinti vietos projektą t.y. pareiškėjo vadovas
arba kitas už projekto įgyvendinimą atsakingas
asmuo įgyvendino (buvo paskirtas projekto
Vertinama pagal vietos projekto paraiškos informaciją
vadovu, administratoriumi, finansininku) bent 1
ir kartu pateikiamus dokumentus (diplomas, gyvenimo
projektą ir (arba) projekto įgyvendinimo metu yra
aprašymai, rekomendacijos ir kiti kompetenciją
perkamos konsultavimo paslaugos, ir (arba)
įrodantys dokumentai)
paskirtas projekto vadovas turi aukštesnįjį,
aukštąjį arba universitetinį išsilavinimą vadybos,
ekonomikos, finansų valdymo, administravimo
srityse;
projekto poreikis suderintas su Vilniaus rajono
savivaldybės taryba, taikoma, kai toks derinimas rajono savivaldybės tarybos sprendimas
privalomas pagal teisės aktus;
Vietos projekto vykdytojo įsipareigojimai:

Tikrinama
vietos
vertinimo metu

projekto

Tikrinama
vietos
vertinimo metu

projekto

Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35–37 punktais. Nurodomi tik tie įsipareigojimai, kurie aktualūs pagal konkrečios
VPS priemonės ar jos veiklos srities, kuriai rengiamas FSA, pobūdį ir turinį.
Bendrieji vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai

3.2.1.
Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 35 punktu.
3.2.1.1.
nenutraukti veiklos ir neperkelti jos už VVG Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
teritorijos ribų (taikoma, jeigu vietos projektas projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
susijęs su investicijomis į infrastruktūrą);
informacija
3.2.1.2.

nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į
kurį investuojama, nuosavybės teisių (taikoma, Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
infrastruktūrą arba tas nekilnojamasis turtas buvo informacija
pripažintas tinkamu nuosavu indėliu);

Galutinės
vietos
projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto
vietos
projekto
ataskaitos
duomenys,
VĮ
Registrų centro Juridinių asmenų
registro išrašas
Galutinės
vietos
projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto
vietos
projekto
ataskaitos duomenys,
VĮ
Registrų centras Nekilnojamojo
turto registro išrašas

3.2.1.3.

nepakeisti
veiklos
pobūdžio,
tikslų
ar
įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia
pradiniams vietos projekto tikslams (taikoma,
jeigu vietos projektas susijęs su investicijomis į
infrastruktūrą). Jeigu vietos projekto vykdytojas
planuoja daryti bet kokius šiame Aprašo Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
papunktyje minimų vietos projektų pakeitimus, projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
iki vietos projekto pakeitimų pradžios turi apie tai informacija
informuoti VPS vykdytoją ir Agentūrą. Galutinį
sprendimą dėl planuojamų vietos projekto
pakeitimų neigiamos įtakos pradiniams vietos
projekto tikslams buvimo arba nebuvimo priima
Agentūra;

3.2.1.4.

viešinti
gautą
paramą
administravimo Taisyklių
nustatyta tvarka;

3.2.1.5.

Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
Vietos
projektų projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
211–216 punktų informacija

apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti
panaudota parama (vietos projekto įgyvendinimo
laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės
draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
įgyvendinus vietos projektą – likutine verte,
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo
informacija
laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas,
esant draudimo paslaugų prieinamumui). Įvykus
draudžiamajam įvykiui vietos projekto vykdytojas
įsipareigoja kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5

Galutinės
vietos
projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto
vietos
projekto
ataskaitos duomenys

Tikrinimas pirmo mokėjimo
prašymo pateikimo metu ir viso
projekto
įgyvendinimo
ir
kontrolės laikotarpiu
Projekto vykdytojas pateikia
atlikto viešinimo įrodymus:
išorinėmis
ženklinimo
priemonėmis paženklinto turto
nuotraukas,
plakato
ir/arba
stendo nuotraukas, pranešimų
interneto
tinklapyje
ir
žiniasklaidos priemonėse kopijas
ir pan.
Galutinės
vietos
projekto
įgyvendinimo ataskaitos ir/arba
užbaigto
vietos
projekto
ataskaitos duomenys, draudimo
sutartis.
Jei vietos projekto
vykdytojas įrodo, kad apdrausti
paramos lėšomis įgytą ar sukurtą
turtą nebuvo galimybių, pateikia
bent tris šį faktą patvirtinančius
skirtingų
draudimo
įmonių

(penkias) darbo dienas, apie tai raštu pranešti VPS
vykdytojai, o ši nedelsdama, bet ne vėliau kaip
per 5 (penkias) darbo dienas, apie tai informuoti
Agentūrą. Reikalavimas apdrausti turtą gali būti
netaikomas, jei vietos projekto vykdytojas įrodo,
kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą
turtą nebuvo galimybių ir kartu su mokėjimo
prašymu pateikia bent tris šį faktą patvirtinančius
skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti
draudimo paslaugas raštus;

atsisakymo suteikti draudimo
paslaugas raštus

3.2.1.6.

Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
su vietos projektu susijusių finansinių operacijų projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
įrašus atskirti nuo kitų vietos projekto vykdytojo informacija.
vykdomų finansinių operacijų;

Tikrinama
viso
projekto
įgyvendinimo laikotarpiu
Buhalterinės apskaitos registrų
duomenys (žurnalai, žiniaraščiai,
kortelės)

3.2.1.7.

siekiant palankaus sprendimo, nedaryti įtakos
vietos projektą vertinantiems VPS vykdytojos
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
darbuotojams, sprendimą dėl vietos projekto
Tikrinama
vietos
projekto
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
finansavimo priimančiam VPS vykdytojos
vertinimo metu
informacija
valdymo organui arba atskiriems jo nariams,
Agentūrai, Ministerijai;
projekto vykdytojas sudaro
sąlygas asmenims, turintiems
sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę
teisę
audituoti
ir
(arba)
audituoti ir (arba) kontroliuoti vietos projekto
kontroliuoti vietos projekto
įgyvendinimą (VPS vykdytojai, Agentūrai,
įgyvendinimą (VPS vykdytojai,
Ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės
Agentūrai, Ministerijai, Lietuvos
kontrolei, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos Respublikos valstybės kontrolei,
prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų pirkimų projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta Finansinių nusikaltimų tyrimo
tarnybai, Lietuvos Respublikos konkurencijos informacija
tarnybai prie Vidaus reikalų
tarybai, EK, Europos Audito Rūmams), tikrinti,
ministerijos, Viešųjų pirkimų
kaip yra laikomasi tinkamumo sąlygų, atrankos
tarnybai, Lietuvos Respublikos
kriterijų ir įsipareigojimų vietos projekto
konkurencijos tarybai,
EK,
įgyvendinimo metu ir kontrolės laikotarpiu;
Europos
Audito
Rūmams),
tikrinti, kaip yra laikomasi
tinkamumo sąlygų, atrankos

3.2.1.8.

3.2.1.9.
teikti VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai visą
informaciją ir duomenis, susijusius su vietos
projekto įgyvendinimu, reikalingus vietos
projekto įgyvendinimo valdymui, stebėsenai ir
vertinimui atlikti.

3.2.2.
3.2.2.1.

Papildomi vietos projektų vykdytojų
įsipareigojimai:
pateikti detalų atliktų darbų aktą (su kiekvienu
mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos
statybos darbų išlaidos), kuriame atsispindėtų
faktiškai atlikti darbai;

3.2.2.2.

užbaigus statybos darbus pateikti statybos
užbaigimo dokumentus, kai jie privalomi pagal
teisės aktų nuostatas;

3.2.2.3.

ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti VPS
vykdytojai apie bet kurių duomenų, nurodytų
paramos paraiškoje, taip pat apie savo rekvizitų
pasikeitimus.

3.2.3.

Specialiosios vietos projektų tinkamumo finansuoti

kriterijų ir įsipareigojimų vietos
projekto įgyvendinimo metu ir
kontrolės laikotarpiu
Tikrinimas
viso
projekto
įgyvendinimo
ir
kontrolės
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos laikotarpiu
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta Pareiškėjas teikia informaciją ir
informacija
duomenis, susijusius su vietos
projekto
įgyvendinimu,
reikalingus
vietos
projekto
įgyvendinimo
valdymui,
stebėsenai ir vertinimui atlikti

Tikrinama kiekvieno mokėjimo
prašymo,
kuriame
deklaruojamos statybos darbų
išlaidos, metu.
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
Detalus atliktų darbų aktas,
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
kuriame atsispindėtų faktiškai
informacija
atlikti darbai. Aktuose turi būti
nurodomi panaudotų medžiagų
kiekiai ir kiekvienas atliekamas
darbas įvardijamas atskirai.
Atlikti darbai negali būti
išreiškiami procentine išraiška;
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos
Tikrinama galutinio mokėjimo
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta
prašymo pateikimo metu:
informacija
Statybos užbaigimo dokumentai.
Galutinė vietos projekto paraiškos 4 lentelėje „Vietos Tikrinimas
viso
projekto
vykdytojo
įsipareigojimai“
pateikta įgyvendinimo
ir
informacija
laikotarpiu

projekto
kontrolės

3.2.3.1.

3.2.3.2.

4.
I
Eil.
Nr.
4.1.

sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai
nurodyti VPS ir yra šie:
pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti
vietos projektą, t.y. pareiškėjo vadovas arba kitas už
projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo įgyvendino
(buvo paskirtas projekto vadovu, administratoriumi,
finansininku) bent 1 projektą ir (arba) projekto
įgyvendinimo metu yra perkamos konsultavimo
paslaugos, ir (arba) paskirtas projekto vadovas turi
aukštesnįjį, aukštąjį arba universitetinį išsilavinimą
vadybos, ekonomikos, finansų valdymo,
administravimo srityse (vertinama pagal projekto
paraiškos informaciją ir kartu pateikiamus
dokumentus (gyvenimo aprašymus, rekomendacijos ir
pan.);
projekto poreikis suderintas su Vilniaus rajono
savivaldybe (projekto idėjai pritarė savivaldybės
administracija ir (arba) savivaldybės taryba)

Tikrinami gyvenimo aprašymai, rekomendacijos,
diplomai, kiti dokumentai patvirtinantis
administracinius gebėjimus

Savivaldybės tarybos sprendimas ar pažyma.

Tikrinimas
viso
įgyvendinimo
ir
laikotarpiu

projekto
kontrolės

Tikrinama
vietos
vertinimo metu.

projekto

TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ SĄRAŠAS
II
III
Galimas kainos pagrindimo būdas
Tinkamos išlaidos pavadinimas
Vadovaujamasi Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunkčiu
naujų įrenginių ir (arba) įrangos, skirtų Kainų pagrindimas bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių
projekto reikmėms, pirkimo ir įrengimo išlaidos panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo požymį apibūdinantys
(naujos įrangos, įrenginių, įrankių, technikos, elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra
mechanizmų skirtų teritorijos priežiūrai, kitų

prekių, tiesiogiai susijusių su vietos projekto įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose
įgyvendinimu, įsigijimas)
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print Screen“), arba kitu

būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų
teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai
yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis
dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš
prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG teritorijoje;

4.2.
4.2.1.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

4.3.
4.3.1.

Bendrosios išlaidos
atlyginimas architektams, inžinieriams;

projekte numatytai veiklai vykdyti skirto Statinio techninio projekto statybos skaičiuojamosios kainos dalis (sąmata) sudaryta atestuotų
nekilnojamojo turto statybos ir (arba) gerinimo, sąmatininkų arba bent 3 (trimis) skirtingų rangos darbų vykdytojų komerciniais pasiūlymais.
įskaitant teritorijų tvarkymą, viešųjų kultūros
paveldo objektų tvarkybą, išlaidos (projekte
numatytai veiklai vykdyti skirto nekilnojamojo
turto statybos, rekonstravimo ir (arba)
kapitalinio remonto, susijusius su viešųjų erdvių
bei infrastruktūros tvarkymu ir įrengimu,
įskaitant teritorijų tvarkymą, išlaidos)

Kainų pagrindimas bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių
panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo požymį apibūdinantys
elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra
įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print Screen“), arba kitu
būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų
teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai
yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis
dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš
prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG teritorijoje;

4.3.2.

konsultantams už konsultacijas, susijusias
su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu,
įskaitant galimybių studijų, ir kitų su jais
susijusių dokumentų rengimą, kai šios
išlaidos, susijusios su nekilnojamojo turto
statyba, ir gerinimu, naujų įrenginių ir
įrangos, įskaitant techniką, pirkimu ir (arba)
išperkamąja nuoma.

Kainų pagrindimas bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių
panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo požymį apibūdinantys
elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra
įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print Screen“), arba kitu
būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų
teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai
yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis
dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš
prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG teritorijoje;

4.3.3.

Viešinimo išlaidos (plakatai, aiškinamieji
stendai, informacinės lentos, straipsniai
spaudoje, spaudos konferencijos,
pranešimai spaudai, viešinimo renginiai;
popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz.,
lankstinukai, brošiūros, skrajutės), garso bei
vaizdo medžiaga, išorinės ženklinimo
priemonės(pvz., lipdukai), paramos gavėjo
tinklalapis)

Viešinimo išlaidos bus vertinamos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014-2020 metų programą viešinimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2014 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014-2020 metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“.
Nuoroda į viešinimo taisyklės: https://www.nma.lt/index.php/naujienos/pakeistos-paramosviesinimo-taisykles/10130

Pagal paramos sumą šiai priemonei nustatytas konkretus įkainis – 60 Eur
Kainų pagrindimas bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių
panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo požymį apibūdinantys
elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra
įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose
esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print Screen“), arba kitu
būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų
teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai
yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis
dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš
prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG teritorijoje;

4.4.

PVM
Šią eilutę panaikinti, jeigu būsimiems
pareiškėjams taikomas Vietos projektų
administravimo taisyklių 28.11 papunktis.
PVM (pridėtinės vertės mokestis)

-

Tinkama išlaidą, kai projekto vykdytojas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio
įstatymą neturi ar negalėtų turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš
paramos lėšų.
Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas
viešasis juridinis asmuo, vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta Lietuvos
Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra tinkama
finansuoti išlaida.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.

VPS VADOVO ARBA KITO TINKAMAI ĮGALIOTO ASMENS, TEIKIANČIO FSA, DUOMENYS
Vardas, pavardė
Violeta Jankauskienė
Pareigos
VPS vadovė
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