EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa
Antrasis kvietimas teikti paraiškas

PARAIŠKOS FORMOS PILDYMO INSTRUKCIJOS
Neoficialus vertimas. Oficialus dokumentas yra Paraiškos formos pildymo instrukcijos
anglų kalba.
Prieš pradėdami pildyti paraiškos formą ir detalų biudžetą (1 priedas), perskaitykite
Programos dokumentus, ypač Programos dokumentą ir Gaires pareiškėjams. Šie
dokumentai taipogi aprašo vertinimo, atrankos procesą ir kriterijus bei projektų
įgyvendinimo reikalavimus.
Visas priedų ir pridedamų dokumentų prie paraiškos formos sąrašas pateikiamas
Gairėse pareiškėjams. Dokumentai skelbiami interneto svetainėje www.enpi-cbc.eu.
Paraiškos dokumentus galima pateikti atspausdinus ant abiejų pusių.
Paraiškos formą ir detalų biudžetą (1 priedas) reikia pildyti anglų kalba. Ranka
užpildytos paraiškos bus atmestos.

Užpildžius paraiškos formą nepamirškite paspausti PATIKRINIMO mygtuką, kuriame galite
patikrinti, ar teisingai užpildytos tam tikros paraiškos formos dalys.
NB: siųsdami paraišką nepamirškite išsiųsti pranešimo apie paraiškos pateikimą
Programos interneto svetainėje www.enpi-cbc.eu iki 2011 m. vasario 22 d.

PARAIŠKOS FORMA
1 DALIS.
1 SKYRIUS. PAGRINDINĖ INFORMACIJA
1.1 punkte „Trumpa projekto santrauka“ pateikite trumpą savo projekto aprašymą.
Aprašymas turi apimti projekto tikslų, sprendžiamos abipus sienos problemos,
partnerystės, pagrindinių veiklų ir rezultatų apžvalgą. Ši informacija bus naudinga
vertintojams kaip trumpa projekto santrauka bei bus skirta viešinimo tikslams, jeigu
paraiška bus patvirtinta. Todėl pateikta informacija turi būti lengvai skaitoma,
pateikta patrauklia forma ir joje neturi būti nuorodų į kitas paraiškos formos dalis ar
kitus pridedamus dokumentus.
1.2 punkte „Problemos abipus sienos aprašymas“ nurodykite problemą ir (arba)
pagrindinius klausimus svarbius abipus sienos, kurie bus sprendžiami Jūsų projekte,
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taip pat pagrįskite jų svarbą ir aktualumą pasienio regionui. Nurodykite pagrindines
priežastis, dėl kurių būtinas bendradarbiavimas abipus sienos, siekiant išspręsti
pirmiau aprašytą (-as) problemą (-as).

NB. Pateikite konkretų pasirinkto regiono, sektoriaus problemos aprašymą, nurodykite
tikslines grupes.
1.3 punkte „Projekto pagrindimas“ pateikite projekto pagrindimą, ar projektas yra
ankstesnio projekto (veiklos) tęsinys, aprašykite partnerių dalyvavimą rengiant
projekto idėją:
Aprašymas turėtų apimti šiuos punktus:
–

ar projektas yra ankstesnio projekto (veiklos) tęsinys; paaiškinkite, kaip vykdant
projektą ketinama remtis ankstesnio projekto (veiklos) rezultatais;

–

pateikite informaciją apie tai, ar ši paraiška buvo pateikta pagal kitas programas
arba finansavimo priemones; ar ji yra didesnės programos dalis; paaiškinkite, kaip ji
pritaikyta arba kaip ji suderinta su šia programa arba kokiu nors kitu planuojamu
projektu/ veikla;

–

nurodykite galimas sinergijas su kitomis iniciatyvomis, ypač su Europos Komisijos
iniciatyvomis, ir paaiškinkite, kaip galima būtų išvengti dubliavimosi rizikos;

–

pateikite informaciją apie ankstesnį bendradarbiavimą su partneriais;

–

pateikite informaciją apie partnerių indėlį ir dalyvavimą plėtojant projekto idėją ir
ruošiant paraišką.

1.4 punkte „Bendrasis projekto tikslas“ apibrėžkite bendrąjį savo projekto tikslą.
Bendrasis tikslas paaiškina, kodėl projektas yra svarbus visuomenei ir kokia jo ilgalaikė
nauda galutiniams naudos gavėjams ir platesnėms visuomenės grupėms. Bendrasis
tikslas nebus pasiektas įgyvendinus projektą, tačiau jis prisidės prie ateityje
pastebimo poveikio (teigiamo situacijos pasikeitimo).
Bendrasis tikslas turi būti susijęs su projekto problema ir Programos tikslais.
Pavyzdys: prisidėti skatinant vietos gyventojų ekonominę veiklą tiksliniame regione.
NB: nepamirškite pateikti bendrojo projekto tikslo rodiklių loginėje schemoje.

1.5 punkte „Specialusis projekto tikslas“ nurodykite specialųjį savo projekto tikslą –
projekto užduotį,-kurį planuojate pasiekti iki projekto pabaigos, pasiekus numatytus
rezultatus. Specialusis projekto tikslas turi būti tiesiogiai susijęs su nustatytomis
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problemomis arba poreikiais ir prisidėti prie ilgalaikės naudos tikslinėms grupėms. Jis
turi prisidėti prie bendrojo tikslo pasiekimo.
Svarbu: projekte gali būti tik vienas specialusis tikslas.
Pavyzdys:

- padidinti ekonomiškai aktyvios visuomenės grupės, ypač ilgalaikių
bedarbių ir moterų, gebėjimai užsiimti ekonomine veikla.
- pagerinta upės vandens kokybė.

NB: nepamirškite pateikti specialiojo projekto tikslo rodiklių loginėje schemoje.

1.6 punkte „Tikslinės grupės“ nurodykite ir apibūdinkite tas tikslines grupes, kurioms jūsų
projektas bus naudingas. Pateikite jų planuojamą skaičių ir paaiškinkite, kaip
projektas patenkins jų poreikius (pateikite informaciją, kaip buvo nustatytas tikslinių
grupių skaičius, kokiu būdu buvo įvertinti jų poreikiai).
Tikslinės grupės yra grupės ir (arba) subjektai, kuriems projektas turės tiesioginį
teigiamą poveikį projekto tikslo lygiu. Tokios tikslinės grupės gali apimti ir darbuotojus
iš organizacijos partnerės.
Pavyzdys:

30 tikslinio regiono moterų iš visų dalyvaujančių šalių, kurioms iki
pensijos yra likę 5 metai ir kurios patiria sunkumų ieškant darbo bei kurios
nedirba metus ar daugiau vertinant nuo projekto įgyvendinimo pradžios.
30 tikslinio regiono moterų iš visų dalyvaujančių šalių, kurios patiria
sunkumų ieškant darbo po motinystės atostogų bei kurios nedirba metus ar
daugiau vertinant nuo projekto įgyvendinimo pradžios.
30 tikslinio regiono jaunuolių iš visų dalyvaujančių šalių, iki 35 metų
amžiaus, kurie gyvena tiksliniame regione ir nedirba metus ar daugiau po
universiteto baigimo.
Tikslinės grupės poreikiai buvo įvertinti remiantis atliktu tyrimu xxx, kuris
buvo atliekamas dalyvaujančių šalių pasienio regionuose įtraukiant tikslinių
grupių narius. Kaip priežastys pradėti savo verslą buvo nustatytas teorinių ir
praktinių žinių trūkumas, kt.

1.7.
punkte „Galutiniai naudos gavėjai“ nurodykite tuos galutinius naudos gavėjus,
kurie turės naudos iš Jūsų projektu pasiektų produktų ir rezultatų ilguoju laikotarpiu.
Nurodykite jų planuojamą skaičių ir pagrįskite, kaip projektas prisidės patenkinant jų
poreikius (pvz. projekto poveikis plačiajai visuomenei). Paprastai galutiniai naudos
gavėjai yra plačiosios visuomenės ar viso atitinkamo sektoriaus atstovai.
Pavyzdys:

Apytiksliai 20.000 tikslinio regiono namų ūkių, kurių pajamos padidėjo
dėl aktyvesnės tikslinių grupių3 vykdomos ekonominės veiklos.
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1.8 punkte „Numatomi rezultatai“ aprašykite
rezultatus, kurie bus pasiekti projekte.

pagrindinius

numatomus

projekto

Rezultatai – tai situacijos, požiūrio, žinių, praktikos, patirties, gebėjimų pasikeitimas ir
(arba) kitų kiekybinių arba kokybinių parametrų pasikeitimas, kuris įvyksta dėl tikslinio
tam tikrų projekto veiklų atlikimo. Projektas gali numatyti vieną ar daugiau rezultatų,
kuriuos planuojama pasiekti vykdant tam tikras veiklas. Jie parodo, kas turėtų būti
pasiekta projekto pabaigoje ir tokiu būdu būtų pasiektas specialusis tikslas, prisidėta
sprendžiant problemą bei pasireikš teigiamas poveikis tikslinėms grupėms,
galutiniams naudos gavėjams ir regionams.
Rezultatai turi prisidėti siekiant specialiojo tikslo, kuris savo ruožtu prisidės prie
bendrojo tikslo.
Pavyzdys:

- pagerinti tikslinių grupių gebėjimai ir žinios siekiant pritraukti
finansavimo šaltinius ir įsteigti smulkiojo verslo įmones.

sumažintas nevalytų nuotekų iš namų ūkių ir gamyklų išleidimo į upių
ekosistemą kiekis.
NB: nepamirškite pateikti rezultatų rodiklių loginėje schemoje.

1.9 punkte „Planuojami produktai“ aprašykite pagrindinius planuojamus projekto
produktus, kurie bus pasiekti projekte.
Produktai – tai apčiuopiami ir matomi veiksmų rezultatai sukurti įgyvendinant
projektą ir siekiant projekto rezultatų. Tai gali būti vadovėliai, svetainės, mokomosios
medžiagos ir pan.
1.10 punkte „Poveikis abipus sienos“ pagrįskite projekto poveikį abipus sienos. Poveikis
abipus sienos – tai teigiamas poveikis, kurį ketinama sukurti vykdant projektą
abiejose sienos pusėse (partnerio ir paramos gavėjo šalyse).
1.11 punkte „Projekto tipas“ pasirinkite savo projekto tipą.
Pagal pobūdį projektai gali būti šių tipų:
(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 ar
dalies Programoje dalyvaujančių tinkamų regionų naudai.
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1.12

punkte „Projekto veiklų vieta“ nurodykite vietas, kuriose vyks projekto veiklos.
Atkreipkite dėmesį, kad paprastai veiklos turėtų būti vykdomos Programos
teritorijoje.
Tinkamai pagrįstais atvejais, jei tai būtina projekto tikslams pasiekti, dalis veiklų
gali vykti Programos teritorijai nepriklausančiuose regionuose. Jei vykdant
projektą planuojama organizuoti veiklą, veiklas ar dalį veiklos už Programos
teritorijos ribų, trečiame lentelės stulpelyje „Už Programos teritorijos ribų“ turite
nurodyti atitinkamą vietą.

1.13

punkte „Partnerystė“ nurodykite pareiškėjo ir partnerių organizacijų šalį ir regioną,
iš kurio jie yra. Pareiškėjo ir partnerių pavadinimai bus automatiškai perkelti iš 8
skyriaus.
PASTABA. Paraiškos formoje partnerystė susideda iš pareiškėjo (paramos gavėjo)
ir partnerio (-ių). Kai paraiška patvirtinama, pareiškėjas pasirašo paramos sutartį ir
tampa paramos gavėju. Dėl šios priežasties pasirenkamas pareiškėjas turi būti
tokia organizacija, kuri galės prisiimti finansinę ir juridinę atsakomybę už projekto
įgyvendinimą.

1.14

punkte “Projekto biudžetas” sumos paimamos tiesiai iš užpildytos 3 biudžeto
lentelės.
PASTABA. Projekto finansavimą sudaro partnerių bendrasis finansavimas ir
Programos parama. Parama negali viršyti 90 proc. visų projekto biudžete
numatytų išlaidų (kitą finansavimo dalį turi užtikrinti partneriai).

TEISINGOS FORMULUOTĖS
• Bendrasis tikslas apibrėžiamas taip: “prisidėti prie…”;
• Specifinis tikslas apibrėžiamas kaip numatoma nauda tikslinėms grupėms:
“padidėjęs… / pagerintas...”;
• Rezultatai apibrėžiami kaip apčiuopiami pasiekimai: “parengtas… / įvykdytas…”;
• Veiklos apibūdinamos dabartiniu laiku naudojant veiksmažodžius: “paruošiama…/
parengiama.../ statoma…/ vykdomi tyrimai…”.
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2 SKYRIUS. PROJEKTO TINKAMUMAS
2.1

punkte „Atitikimas Programos prioritetui, priemonei ir rodikliams“ pasirinkite
atitinkamą prioritetą ir priemonę, pagal kuriuos teikiate projektą ir nustatytus
produktų rodiklius, tiesiogiai susijusius su savo projektu.
PASTABA. Atsiminkite, kad galite pasirinkti tik vieną priemonę, bet keletą produktų
rodiklių, būdingų skirtingoms priemonėms. Vis tik, projektas turi prisidėti pasiekiant
pasirinktos priemonės rodiklius, todėl turėtumėte pasirinkti bent vieną pasirinktos
priemonės rodiklį.
Pasirinkdami rodiklius, nurodykite ir atitinkamą produktų, kuriuos ketinate sukurti,
skaičių, t. y. kai taikytina, nurodykite įvykių, dalyvaujančių organizacijų, sukurtų
tinklų, sukurtų priemonių arba mokomųjų medžiagų skaičių ir pan.
Jei vykdant jūsų projektą bus sukurti kitokie produktai, negu nurodyta Programoje,
juos išvardinkite eilutėje „Kita“.

2.2 punkte „Indėlis į prioritetą ir priemonę“ apibūdinkite, kaip projektas prisidės prie
pasirinkto Programos prioriteto ir priemonės.
2.3 punkte „Projekto tipas“ paaiškinkite, kodėl pasirinkote būtent šį projekto tipą
(integruotasis, simetrinis ar paprastasis) savo pasiūlytoms veikloms vykdyti.
Jei taikytina, 2.4 punkte „Veiklų, vykdomų už Programos teritorijos ribų, pagrindimas“
pagrįskite, kodėl būtina vykdyti veiklas už Programos teritorijos ribų.
Nurodykite planuojamas veiklas bei jų vietą ir apibūdinkite jų papildomą naudą
projektui. Nurodykite, kokius projekto specialiuosius tikslus padės pasiekti šios veiklos
ir kokį poveikį tai turės siekiant numatomų rezultatams. Paaiškinkite, kuo šios veiklos
bus naudingos pasirinktų teritorijų tikslinėms grupėms ir galutiniams naudotojams.
PASTABA. Tik išskirtiniais atvejais ir kai tai būtina projekto tikslams pasiekti dalis veiklų
gali būti vykdoma už Programos teritorijos ribų.
2.5 punkte „Projekto naujumas“ paaiškinkite, kokia bus projekto papildoma nauda, jo
naujumas (t.y. projektas neatkartoja jau įgyvendintų projektų, numato naujoves).
2.6 punkte „ES horizontaliosios politikos ir kompleksiniai klausimai“ apibūdinkite, kaip
projektas prisidės prie ES horizontaliųjų politikų, pavyzdžiui, tvarios plėtros, lygių
galimybių ir teritorinės sanglaudos bei kompleksinių klausimų, pavyzdžiui, lyčių
lygybės, vaiko teisių, mažumų ir vietinių tautų teisių ir neįgaliųjų teisių. Nurodykite, kokį
poveikį (teigiamą, neigiamą ar neutralų) gali turėti projektas, ir pateikite paaiškinimą.
2.7 punkte „Suderinamumas su strateginiais dokumentais“ nurodykite, ar Jūsų projektas
atitinka nacionalinius, regiono ir vietos strateginio planavimo dokumentus.
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3 SKYRIUS. VEIKLŲ APRAŠYMAS
„Veiklos grupių lentelėse“ pateikite informaciją apie pagrindines veiklas, kurias ketinate
įvykdyti, siekdami numatytų produktų ir rezultatų, grupuodami jas pagal veiklų grupes
(VG). Kiekvienoje VG lentelėje pateikiamos veiklos, kurias tarpusavyje sieja ta pati tema
ir kurių tikslas yra pasiekti numatytą (-us) rezultatą (-us) ir sukurti produktus. Tai reiškia, kad
aprašymas turi būti toks, kad VG lentelėje nurodytos veiklos būtų orientuotos į numatyto
(-ų) rezultato (-ų) pasiekimą.
VG lentelėse privaloma pateikti visapusišką, išsamų, tačiau glaustą veiklų, jų sekos ir
vykdymo proceso aprašymą. VG grupės aprašymas turi būti kuo tikslesnis, kad būtų
galima susidaryti aiškų numatomų rezultatų ir produktų bei planuojamų veiklų vaizdą. Tai
padės įvertinti projekto tinkamumą ir aktualumą, taip pat jo finansinį efektyvumą ir
poveikį abipus sienos. Aprašydami veiklas, laikykitės chronologinės sekos ir nurodykite
pagrindines planuojamų veiklų vietas (Latvijoje, Lietuvoje arba Baltarusijoje).
Projekte turi būti ne mažiau kaip dvi veiklų grupės. Jei numatėte mažiau nei penkias VG,
nepildykite nereikalingų VG lentelių.
Pildydami lenteles, laikykitės veiklų ir produktų numeracijos: veiklos numerį nurodykite
pagal VG, kuriai ta veikla priklauso, ir eilės seką aprašyme.
Pavyzdys:

VG 2 veiklos:
2.1. atlikti namų ūkių ir verslo įmonių tyrimą.
2.2. parengti viešųjų pirkimų dokumentus ir parinkti rangovą.
2.3. identifikuoti skatinamąsias priemones gamykloms naudoti švarias
technologijas.

Atitinkamai numeruojami ir produktai pagal veiklas, kuriose jie bus pasiekti:
Pavyzdys: Produktai:
2.1. parengtas tyrimas.
2.2. įvykdytas pirkimas ir parinktas rangovas.
2.3. identifikuotos skatinamosios iniciatyvos gamykloms.
Laukelyje „VG tikslas“ nurodykite, kodėl atitinkamos veiklos pasirinktos tam tikroje VG:
Pavyzdys:

VG 1 tikslas: užtikrinti efektyvų projekto įgyvendinimą, kuris apima
tinkamą finansų valdymą, savalaikį rezultatų ir tikslų pasiekimą.
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Laukelyje „Atsakingas partneris“ nurodykite už VG atsakingą partnerį. Kad būtų
lengviau organizuoti projekto įgyvendinimą, kiekvienai VG turi būti paskiriamas
atsakingas partneris. Šis partneris bus atsakingas už kitų partnerių informavimą apie tos
VG vykdymo eigą ir partnerių veiklų, vykdant tą veiklų grupę, koordinavimą.
Laukelyje „Dalyvaujantys partneriai“ išvardinkite visus partnerius, dalyvaujančius
vykdant VG (t. y. 2 P ir 5 P). Tai padės įvertinti partnerių dalyvavimą įgyvendinant
projektą.
Laukelyje „Veiklų sąrašas, jų aprašymas ir partnerių dalyvavimas“ išsamiai aprašykite
numatomas veiklas – pateikite informaciją apie kiekvieną veiklą atskirai. Turite laikytis
atitinkamos veiklų numeracijos ir kiekvienai veiklai suteikite pavadinimą. Veiklos
pavadinimas turi būti sudarytas pagal tą patį principą kaip ir sudarant VG pavadinimus,
t. y. jis turi atspindėti veiklos pobūdį ir tikslus. Ne tik išvardinkite, bet ir aprašykite veiklas,
kaip jos bus įgyvendintos, ir nurodykite kokybinius ir kiekybinius rodiklius (skaičius, vieta,
specifikacijos).
Veiklos atitinkamose VG-se, turi būti išvardintos logine (chronologine) seka. Taip pat
nepamirškite paminėti ir priemonių (žinios, medžiagos, įranga ir kt.), kurios būtinos
veikloms įvykdyti. Apibūdindami veiklas nurodykite vietą, kur vyks kiekviena veikla ir kaip
ji bus vykdoma. Renginiams nurodykite numatomą dalyvių iš kiekvienos šalies skaičių.
Pavyzdžiui: LV-15, BY-20, LT-25.
Pastaba: aprašydami veiklas VG nepamirškite nurodyti:
1.

Kiekvienos veiklos pavadinimo.

2.

Atsakingų partnerių ir jų užduočių.

3.

Kiekvienos veiklos vietos ir trukmės.

4.
Dalyvių ir organizatorių projekto renginiuose skaičiaus iš dalyvaujančių
šalių.
5.
Kiekvienos veiklos aprašymo (pvz., turinio,
specifikacijų, medžiagų, formato, apimties ir t.t.).
6.

Būtinų resursų.

7.

Veiklų įgyvendinimo metodikos ir siektinų rezultatų.

parametrų,

kalbų,

Atminkite:
• Veiklas turite ne tik išvardinti, bet ir aprašyti kaip ir kas įgyvendins šias veiklas.
• Aprašydami veiklas nurodykite, kaip jos prisidės siekiant rezultatų, pvz.: turi būti
aišku, kokių žinių ir gebėjimų įgis mokymo dalyviai ir kokiems tikslams, pvz.: 1)
pabaigus mokymus dalyviai įgaus teorinių ir praktinių žinių, leidžiančių jiems
įsteigti SVĮ; 2) pabaigus mokymus dalyviai įsteigs ne mažiau kaip 10 naujų SVĮ; 3)
ib i
k
id l i i
tifik t
l idži či k i ti dėl t
tik
NB: veiklų ir numatomų rezultatų aprašymas turi atitikti aprašymą kitose paraiškos dalyse,
ypač paraiškos 1, 2 dalyse, VG-se ir loginėje schemoje!
NB: jeigu tam tikros išlaidos nenurodytos aprašomojoje dalyje, pasirašant paramos
sutartį jos gali būti išbrauktos.
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Laukelyje „Produktų (rezultatų) aprašymas“ pateikite informaciją apie sukurtus
apčiuopiamus veiklų produktus ir sunumeruokite juos pagal veiklas, kurias vykdant jie
sukuriami / pasiekiami. Išvardinkite visus produktus, paslaugas, medžiagas ir rezultatus,
kurie bus sukurti vykdant projekto veiklas, ir nurodykite jų skaičių. Be to, siekiant užtikrinti,
kad projekto pasiekimus būtų galima įvertinti, parenkite produktų kokybės kriterijus (kai
taikytina) ir juos aprašykite šioje dalyje. Kokybės kriterijai turi būti apibrėžiami kaip
parametrai (standartai), taikytini vertinant sukurtų produktų kokybę. Specifiniams
produktams išsamesnius kriterijus galima parengti projekto metu. Jei kurie iš detalesnių
apibrėžimų bus parengti projekto įgyvendinimo metu, nurodykite tai paraiškoje.
Pavyzdys:

2.2 produktai: vienas 3 dienų trukmės mokymo kursas Baltarusijoje apie
SVĮ steigimą, 20 apmokytų studentų iš LT ir 20 – iš BY, užpildyta 40
mokymo vertinimo formų ir ne mažiau nei 80 % dalyvių teigiamai

Aprašę visas numatomas veiklas ir VG produktus, užpildykite laukelį „Susijusios rizikos“ –
nurodykite visas galimas su veiklomis susijusias rizikas ir prie tų rizikų laukelyje „Priemonės
rizikoms sušvelninti“ nurodykite atitinkamas korekcines priemones siekiant sumažinti
(pašalinti) tokias rizikas.
Pildydami rizikos analizės lentelę, atsižvelkite ir į visus įmanomus rizikų tipus, pavyzdžiui,
fizines, aplinkosaugines, politines, ekonomines ir socialines rizikas (kai taikytina).
Atminkite, rizikos turi būti ne tik procedūrinio, administracinio pobūdžio, pvz., tik susijusios
su sėkmingu viešųjų pirkimų procesu, bet taipogi turi apimti ir pačios veiklos
įgyvendinimo rizikas, pvz., rizika turi apimti situacijas, susijusias su dalyvių noru ir
galimybėmis bendradarbiauti, jų susidomėjimą mokymais.
1 veiklų grupė yra iš anksto numatyta ir skirta projekto valdymui, koordinavimui ir
komunikacijai. Jos negalima keisti. Veiklos grupę „Projekto valdymas, koordinavimas ir
komunikacija“ turi sudaryti veiklos, užtikrinančios kasdienio projekto įgyvendinimo
valdymą bei projekto įgyvendinimo valdymą politiniu/strateginiu lygiu. Šioje dalyje
aprašykite:
– valdymo procedūras (valdymo ir koordinavimo sistemą), kuriomis vadovausis visi
partneriai;
– finansinio valdymo procedūras;
– vidaus ir išorės komunikacijos procedūras;
– pareigų ir užduočių padalijimą tarp partnerių;
– vidaus stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūras;
– projekto viešinimą.
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PASTABA. Siekiant tinkamai viešinti projektą, į VG „Projekto valdymas, koordinavimas ir
komunikacija“ bus įtraukta ir su projekto viešinimo klausimais susijusi veikla „Projekto
viešumo užtikrinimas“. Vykdant šią veiklą, privaloma atlikti visas užduotis, kurios būtinos
siekiant informuoti visuomenę apie projekto tikslus, veiklas, pasiektus rezultatus bei tolesnį
projekto pasiekimų naudojimą pasibaigus projektui.
Laukelyje „Planuojamų viešinimo rezultatų ir informacinių renginių / medžiagos sąrašas“
nurodykite visus projekto viešinimo produktus (aprašytus 1 VG lentelėje) ir juos
išvardinkite. Be to, nurodykite, kokie produktai bus sukurti kiekvienai veiklai.
PASTABA. Papildomi nurodymai pateikti ES išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo
vadove ir Programos gairėse.

2 DALIS
4 SKYRIUS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METODIKA
Šioje dalyje pateikite informaciją apie metodus, kuriuos naudosite, vykdydami
numatytas veiklas, kad pasiektumėte numatytų rezultatų. Aprašyme taip pat turėtų būti
pateikiama informacija apie įvairias trečiąsias šalis (pvz., asocijuotuosius narius,
suinteresuotas grupes ir kt.), kurias įtrauksite į projekto įgyvendinimą, projekto eigos
stebėsenos procedūras ir informacijos apie projekto pasiekimus platinimą.
4.1

punkte „Įgyvendinimo priemonės ir metodai“ išsamiai aprašykite projekto
įgyvendinimo metodus ir priežastis, kodėl buvo pasirinkti šie metodai (kaip veiklos, jų
kombinacija ir seka bus taikoma numatytiems produktams, rezultatams ir poveikiui
sukurti bei projekto tikslams pasiekti). Išsamiai aprašykite pagrindines priemones,
kurios būtinos projektui įgyvendinti (įranga, medžiagos ir prekės, kurias įsigysite arba
nuomositės).

4.2

punkte „Bendradarbiavimo veiklų ir investicijų sąryšis“: jeigu projekte numatomos
„minkštosios“ bendradarbiavimo veiklos ir investicijos, pagrįskite jų tarpusavio ryšį ir
poreikį investicijoms siekiant užsibrėžtų tikslų ir rezultatų.

4.3

punkte „Partnerystės sudėtis“ apibūdinkite partnerystės sudėtį. Paaiškinkite, kodėl
buvo pasirinkti būtent šie partneriai: kokia kiekvieno partnerio kompetencija, patirtis,
specialiosios techninės žinios projekto srityje. Taip pat paaiškinkite kiekvieno
partnerio vaidmenį ir pareigas projekte, kokią naudą iš projekto turės kiekvienas
partneris. Ši informacija turi atitikti informaciją veiklų aprašyme.

Jei taikytina, 4.4 punkte „Asocijuoti nariai“ paaiškinkite apie asocijuotųjų narių
dalyvavimą ir pagrįskite, kodėl jie buvo įtraukti į projekto įgyvendinimą.
4.5 punkte „Kitų dalyvių įtraukimas“ apibūdinkite suinteresuotųjų šalių požiūrį į projekto
veiklas ir paaiškinkite apie kitų įvairių dalyvių ir suinteresuotųjų šalių (vietos tikslinių
grupių, suinteresuotųjų šalių, vietos valdžios institucijų ir pan.) vaidmenį bei
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dalyvavimą projekte, taip pat nurodykite priežastis, kodėl jiems buvo paskirti šie
vaidmenys.
4.6

punkte „Valdymo struktūra“ paaiškinkite valdymo struktūrą, kuri numatyta projektui
įgyvendinti. Aprašykite kasdienį valdymą ir koordinavimą strateginiu (pvz.,
priežiūros komiteto sudarymą (esant būtinybei)) ir darbiniu lygmeniu. Apibūdindami
struktūrą, nurodykite projekto įgyvendinimo ir priežiūros sistemą, išvardinkite narius ir
jų užduotis (pvz. projektų vadovas, finansininkas, padėjėjas ar viešųjų pirkimų
specialistas). Nurodykite dalyvaujančius projekte darbuotojus (pozicijas) ir jiems
priskirtas užduotis.

4.7

punkte „Administracinis ir finansinis valdymas“ išsamiai aprašykite projekto
įgyvendinimo administracinio ir finansinio valdymo procedūras (įskaitant vidinę ir
išorinę atskaitomybę, finansinių išteklių perdavimą, pirkimo procedūras).

4.8

„Projekto vadovas“ ir 4.9 „Projekto finansininkas“ punktuose apibūdinkite projekto
vadovo ir projekto finansininko užduotis.

4.10 punkte „Subrangovai“ apibūdinkite subrangovų – išorinių paslaugų ir darbų teikėjų
pagal 5 biudžeto kategoriją “Kitos išlaidos ir išorinės paslaugos” ir 6 biudžeto
kategoriją “Darbai (Infrastruktūra)” dalyvavimą ir pagrįskite, kodėl jie buvo įtraukti į
projekto įgyvendinimo procesą (nereikia nurodyti organizacijų pavadinimų,
ekspertų vardų ir pan.).
4.11

punkte „Stebėsena“ išsamiai apibūdinkite projekto įgyvendinimo efektyvumo
(veiksmingumo) priežiūros procedūras, produktų ir rezultatų kokybės užtikrinimo
procedūras bei vidinio ir išorinio vertinimo procedūras.

4.12 punkte „Viešinimas“ paaiškinkite, kokia bus informacijos apie projektą, jo veiklas ir
rezultatus viešinimo ir informavimo strategija. Taip pat pateikite informaciją, kaip
numatytos veiklos padės pasiekti projekto tikslus ir kaip informacija pasieks tikslines
grupes.

5 SKYRIUS. REZULTATŲ TVARUMAS
Šioje dalyje aprašykite procedūras, kuriomis numatoma išlaikyti projekto
pasiekimus. Paaiškinkite, kaip pasiekti rezultatai ir sukurti produktai bus išlaikyti politiniu,
finansiniu ir instituciniu lygiu ir kaip ateityje jie bus panaudojami bei atkartojami.
5.1 punkte „Finansinis tvarumas“ paaiškinkite, kaip bus užtikrintas finansinis tvarumas
įvykdžius projektą (finansavimo užtikrinimas, pajamų šaltiniai visoms būsimoms
veiklos ir eksploatacijos išlaidoms padengti, investicijų pritraukimas ir kt.).
5.2 punkte „Tvarumas institucijų lygiu“ paaiškinkite, kaip gali būti užtikrintas tvarumas
institucijų lygmeniu įgyvendinus projektą (įskaitant projekto produktų ir rezultatų
nuosavybės klausimus; nurodykite, kokios struktūros užtikrins tolesnį pasiekimų

11

EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa. Antrasis kvietimas teikti paraiškas
Neoficialus vertimas.

išlaikymą, taip pat ar numatyta kurti naujas struktūras pasiektiems rezultatams
išlaikyti).
5.3

punkte „Tvarumas politikos lygmeniu“ paaiškinkite, kaip bus užtikrinamas tvarumas
nacionaliniu ir vietos politikos lygmeniu įgyvendinus projektą (ar projektas pagerins
įstatymus, norminius teisės aktus, planavimo metodus ir kt.).

5.4 punkte „Tvarumas aplinkosaugos požiūriu“ paaiškinkite, kokį poveikį projektas turės
aplinkosaugai: ar numatytos sąlygos, kad būtų išvengta neigiamo poveikio
gamtiniams ištekliams, nuo kurių priklauso projektas, bei bendrai aplinkai.
5.5

punkte „Rezultatų panaudojimas“ paaiškinkite, kaip visuomenei bus suteikiama
galimybė susipažinti su pasiektais projekto rezultatais ir produktais, kaip jie vėliau bus
naudojami ir platinami.

5.6 punkte „Poveikio daugiklio efektas“ aprašykite projekto poveikio daugiklio efektą
(pasiektų rezultatų pasikartojamumo ir paplitimo apimtį).
NB: tvarumo aprašymas turi būti konkretus, nurodant atsakingas institucijas, būdus ir
šaltinius rezultatams išlaikyti. Pateikite konkretų veiksmų planą, kaip toliau bus naudojami
ir palaikomi rezultatai.

6 SKYRIUS. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
6.1 punkte “Projekto trukmė” nurodykite visą projekto trukmę mėnesiais.
6.2

punkte užpildykite grafiką nurodydami (užpildydami šiuos laukelius □) pasiruošimo
kiekvienai veiklai ir kiekvienos veiklos vykdymo trukmę pagal pavyzdį:

(ensuring action visibility / projekto viešinimo veiklos)
Atkreipkite dėmesį, kad veiklų trukmė negali viršyti viso projekto trukmės.
Pirmų 12 projekto įgyvendinimo mėnesių grafikas turėtų būti gana išsamus (suskirstytas
mėnesiais), kad būtų galima apžvelgti pasiruošimo kiekvienai veiklai ir kiekvienos veiklos
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vykdymo laikotarpius. Antrų metų grafikas gali būti bendresnio pobūdžio; todėl jame
turėtų būti tik išvardintos veiklos, kurios bus įvykdytos per semestrą. Todėl, remiantis
paramos sutarties bendrųjų sąlygų 2.1 punktu, išsamiau antrų metų grafikas turi būti
aprašytas tarpinėje ataskaitoje, kuri pateikiama iki tarpinio mokėjimo gavimo dienos.
Numatyta kiekvienos veiklos trukmė ir visas laikotarpis turi būti grindžiamas labiausiai
tikėtina trukme, o ne trumpiausia galima trukme, atsižvelgiant į visus tiesiogiai susijusius
veiksnius, kurie gali turėti įtakos projekto įgyvendinimo grafikui.
Grafike nurodytos veiklos privalo atitikti 3 dalyje aprašytas veiklas. Bet kokie mėnesiai
arba tarpiniai laikotarpiai, kurių metu nevykdomos jokios veiklos, turi būti įtraukti į
projekto planą ir įtraukiami skaičiuojant visą numatytą projekto trukmę.

7 SKYRIUS. KOMPETENCIJA VALDYTI IR ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ
Šioje dalyje pateikite informaciją apie pareiškėjo ir partnerių kompetenciją įgyvendinti
projektą.
DĖMESIO: vertintojai vertins partnerių patirtį ir gebėjimus remdamiesi tik informacija,
pateikta paraiškos formoje.
7.1

punkte „Patirtis pagal sektorių“ pateikite informaciją apie pareiškėjo patirtį
atitinkamame (-uose) sektoriuje (-iuose), nurodykite, kiek metų patirties pareiškėjas
turi atitinkamuose sektoriuose, keliems panašiems projektams (veikloms) vadovavo
ir nurodykite apskaičiuotas projektų (veiklų) vertes. Pasirinkite išplėstiniuose
sąrašuose pateiktą informaciją.

7.2

punkte “Patirtis panašiuose projektuose“ išsamiai aprašykite projektus (veiklas),
kuriems pareiškėjo organizacija vadovavo arba kuriose pareiškėjo organizacija
dalyvavo kaip partneris per pastaruosius trejus metus. Ši informacija bus
naudojama vertinant, ar pareiškėjas turi pakankamai projektų (veiklų) valdymo
patirties tame pačiame sektoriuje ir panašaus masto sektoriuje, pagal kurį prašoma
paramos.

Aprašyme turėtų būti pateikta tokia informacija:
–

projektų (veiklų) pavadinimai;

–

sektoriai, kuriuose vykdyti projektai (veiklos) (remkitės 7.1 punkte išvardintais
sektoriais);

–

projektų (veiklų) pagrindinis partneris (paramos gavėjas);

–

bendras projektų (veiklų) biudžetas (eurais);

–

įgyvendinimo datos;

–

pagrindiniai tikslai, veiklos ir rezultatai.

Informacija apie kiekvieną projektą (veiklą) turi būti pateikiama atskirai.
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7.3

punkte “Pareiškėjo gebėjimai ir ištekliai“ aprašykite pareiškėjo patirtį, dabartinę
kompetenciją bei žinias renginių ir bendrajame vadovavime (organizavime).

7.4

punkte “Darbuotojų skaičius“ pateikite informaciją apie pareiškėjo darbuotojus.
Prie kiekvieno pareiškėjo darbuotojų tipo (apmokamų arba savanorių darbuotojų)
pažymėkite vieną iš pateiktų variantų.

7.5

punkte “Finansinė informacija“ pateikite finansinę informaciją apie paskutinius
praėjusius 3 metus, remdamiesi pareiškėjo organizacijos pelno / nuostolių bei
balansinėmis ataskaitomis (sumas nurodykite eurais).

7.6

punkte “Finansavimo šalinis (-iai)“ pateikite informaciją apie pareiškėjo
organizacijos finansavimo šaltinius už paskutinius praėjusius 3 metus. Nurodykite
pareiškėjo organizacijos atitinkamą (-us) pajamų šaltinį (-ius). Tuo atveju, kai šaltinis
yra narių mokesčiai, tolesnėje eilutėje turite nurodyti narių skaičių. Jei pareiškėjo
organizacija turi kitus finansavimo šaltinius, jie gali būti nurodyti laukeliuose Kiti.

7.7

punkte “Organizacijos valdybos / komiteto narių sąrašas“ išvardinkite pareiškėjo
organizacijos valdybos (komiteto) narius. Jei pareiškėjas yra valstybės,
savivaldybės ar kita viešojo administravimo įstaiga, šios dalies pildyti nereikia.

7.8

punkte „Partnerių gebėjimai ir ištekliai“ aprašykite, kokius išteklius turi partneriai ,
įskaitant darbuotojus ir jų patirtį projektų (veiklų) ir bendrojo vadovavimo srityje bei
jų turimą įrangą ir finansinius išteklius.

7.9

punkte „Partnerystės lėšos projektui bendrai finansuoti“ pateikite informaciją,
kokiomis lėšomis bei kaip pareiškėjai (pareiškėjas ir jo partneriai) užtikrins projekto
bendrąjį finansavimą. Paaiškinkite, kaip bus užtikrinamas pakankamas projekto
finansavimas.

7.10 punkte „Partnerystės lėšos projektui užbaigti“ pateikite informaciją apie tai, kaip
partneriai (pareiškėjas ir jo partneriai) valdys pinigų srautus, ir apie tai, kokiomis
lėšomis bus užtikrintas finansavimas projekto veiklų įgyvendinimui užbaigti iki tol, kol
Bendroji valdymo institucija atliks galutinį paramos išmokėjimą.

8 SKYRIUS. PROJEKTE DALYVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ DUOMENYS
8.1 punkte „Pareiškėjas“ pateikite prašomą informaciją apie pareiškėją.
PASTABA. Turi būti nurodytas teisingas pareiškėjo organizacijos, kuri yra juridinis
asmuo, pavadinimas. Jeigu pareiškėjas yra registruota veikianti atstovybė, ji
nurodoma paraiškoje tik tuo atveju, jeigu ji yra atskiras juridinis asmuo. Jeigu
registruota veikianti atstovybė nėra juridinis asmuo, nurodoma centrinė būstinė, kuri
yra juridinis asmuo, o registruotos veikiančios atstovybės Programos teritorijoje
veikimas paaiškinamas bendrame projekto aprašyme.
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8.2

punkte „Partneriai“ pateikite prašomą informaciją apie visus partnerius,
dalyvaujančius įgyvendinant projektą. Didžiausias partnerių skaičius, neskaitant
pareiškėjo, yra 14.
PASTABA. Turi būti nurodytas teisingas partnerio organizacijos, kuri yra juridinis
asmuo, pavadinimas. Jeigu partneris yra registruota veikianti atstovybė, ji
nurodoma paraiškoje tik tuo atveju, jeigu ji yra atskiras juridinis asmuo. Jeigu
registruota veikianti atstovybė nėra juridinis asmuo, nurodoma centrinė būstinė, kuri
yra juridinis asmuo, o registruotos veikiančios atstovybės Programos teritorijoje
veikimas paaiškinamas bendrame projekto aprašyme.
Be to, į projektą kaip asocijuotieji nariai gali būti įtrauktos kitos organizacijos.
Asocijuotieji nariai nėra partneriai ir neturi pasirašyti partnerystės pareiškimo ir
partnerystės sutarties. Tokie asocijuotieji nariai iš tikrųjų dalyvauja projekte, tačiau
negauna paramos lėšų, išskyrus kompensacijas patirtoms komandiruotės ir kelionių
išlaidoms.

8.3 punkte „Asocijuoti nariai“ turi būti pateikta prašoma informacija apie visus
asocijuotus narius, dalyvaujančius įgyvendinant projektą. Parengta 10 informacijos
apie asocijuotus narius lentelių. Jei reikia papildomų lentelių, jas galima prisegti kaip
atskirą priedą.
Be to, kartu su paraiškos forma būtina pateikti asocijuotų narių patvirtinimo raštus.
NB: tuščios lentelės nebus spausdinamos.

15

EKPP BPS Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos programa. Antrasis kvietimas teikti paraiškas
Neoficialus vertimas.

LOGINĖ PROJEKTO SCHEMA
Loginės projekto schemos lentelė turi būti užpildyta prieš užpildant paraiškos formą. Užpildykite loginės projekto schemos
lentelę laikydamiesi toliau pateiktoje lentelėje nurodyto eiliškumo. Pilkos spalvos dalys nurodo veiksnius už projekto ribų.
Išsamesnes loginės projekto schemos lentelės pildymo instrukcijas galite rasti Europos Komisijos projekto ciklo valdymo
gairėse:
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/publications/manuals-tools/t101_en.htm
SVARBU. Loginės projekto schemos aprašymas turi sutapti su aprašymu paraiškos formos 1 dalyje, t.y. bendrasis tikslas turi
sutapti su aprašymu 1.4. punkte, specifinis tikslas – su aprašymu 1.5 punkte, o numatomi rezultatai – su 1.8. punktu. Tas pats
principas taikomas ir veikloms – jos turi sutapti su aprašymu veiklų grupėse.

Loginis pagrindimas

Objektyviai patikrinami
pasiektų rezultatų
rodikliai

Šaltiniai ir tikrinimo
priemonės

Bendrasis tikslas

1

8

9

Specialusis tikslas

2

10

11

7

Numatomi
rezultatai

3

12

13

6

Veiklos

4

14

15

Priemonės

Išlaidos

16

Prielaidos
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Objektyviai patikrinami projekto rezultatų rodikliai
Siekiant užtikrinti projekto stebėseną ir vertinimą, būtina išvardinti atitinkamus rodiklius, kurie parodys, kokiu lygiu bus
pasiekti projekto tikslai ir rezultatai.
Bendrojo tikslo rodikliai (poveikio rodikliai) yra susiję su projekto įgyvendinimo pasekmėmis. Paprastai jie reiškia platesnį
poveikį plačiajai visuomenei.
Specialiojo tikslo rodikliai yra susiję su projekto įgyvendinimo rezultatais, t. y. suteikia informaciją apie atitinkamus pasiektus
pasikeitimus, pvz., didesnės konkrečios tikslinės grupės žinios.
Rezultatų rodikliai nurodo projekto sukurtų produktų ir (arba) paslaugų pasiekimus, tai yra įgyvendintų veiklų išdava
/rezultatas.
Šaltiniai ir tikrinimo priemonės
Siekiant patikrinti rodiklius, būtina pateikti reikalingą patvirtinančią informaciją. Šios informacijos šaltiniai gali būti
ataskaitos, konkretus tyrimas, oficiali statistika, tyrimai, apžvalgos, oficialūs dokumentai, auditas ir kiti įrodymai.
Prielaidos
Siekiant užtikrinti, kad projektas bus veiksmingai ir efektyviai įgyvendinamas, būtina žinoti apie galimas išorės intervencijas,
kurios gali turėti poveikį projekto įgyvendinimui.
Prielaidos apie specialiuosius tikslus susijusios su išorės sąlygomis, kurios būtinos norint pasiekti tikslą. Taip pat nurodykite, į
kokias rizikas būtina atsižvelgti.
Prielaida apie numatomus rezultatus susijusi su išorės sąlygomis, kurios būtinos norint laiku pasiekti numatytus rezultatus.
Prielaidos apie veiklas susijusios su išankstinėmis sąlygomis, kurios būtinos prieš pradedant įgyvendinti projektą.
Projekto plano apžvalga
Norint patikrinti, ar projektas gali būti sėkmingas, patariama atsakyti į šiuos klausimus:
9 Ar logiškai ir aiškiai užpildyti vertikalėje esantys langeliai?
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9 Ar rodikliai ir patikrinimo šaltiniai yra prieinami ir patikimi?
9 Ar prielaidos ir išankstinės sąlygos yra realios?
9 Ar rizika priimtina?
9 Ar galimybė pasiekti tikslus yra pakankamai reali?
9 Ar atsižvelgiama į pagrindinius Programos principus (tiesioginis poveikis abipus sienos, lygios galimybės ir pan.)?
9 Ar numatoma nauda pagrindžia numatytas išlaidas?
Savo loginės projekto schemos lentelę iš naujo skaitykite ir apžvelkite toliau pateiktoje lentelėje nurodyta tvarka:
Loginis pagrindimas

Objektyviai
patikrinami pasiektų
rezultatų rodikliai

Šaltiniai ir tikrinimo
priemonės

Priemonės

Išlaidos

Bendrasis tikslas
Specialusis tikslas
Numatyti rezultatai
Veiklos
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LOGINĖS SCHEMOS PILDYMO PAVYZDYS

Loginis
pagrindimas

Bendrasis
tikslas

Specialusis
tikslas

Numatomi
rezultatai

Prisidėti
gerinant šeimos
sveikatą
ir
bendrą
upių
ekosistemos
būklę.

Objektyviai
patikrinami
pasiektų
rezultatų rodikliai
Su
vandeniu
susijusių
ligų
skaičius,
odos
infekcijos ir kraujo
užteršimas
dėl
sunkiųjų metalų
iki
2013
sumažėjęs 50%,
ypač tarp mažų
pajamų
šeimų,
gyvenančių prie
upės.
Sunkiųjų metalų
koncentracija
sumažinta
25 % (lyginant su
2008 lygiu) ir iki
2012
atitiks
nacionalinius
užterštumo
standartus.

Šaltiniai ir
tikrinimo
priemonės

Prielaidos

Savivaldybės
ligoninių ir klinikų
užrašai.
Rezultatai
patvirtintoje
metinėje
aplinkos
apsaugos
būklės
ataskaitoje.
Savaitiniai upės
kokybės tyrimai,
bendrai
vykdomi
aplinkosaugos
agentūros
ir
vandenų
priežiūros
institucijos.

Vietos
savivaldybės
vykdyta viešųjų
ryšių kampanija
Pagerinta upės
teigiamai
kokybė.
paveikia šeimų
sanitarines
ir
higienos
praktikas.
vandens
Iki 2006 metų 70%
srovės
lygis
2011 ir 2012
gamyklų
išsilaiko virš X
Sumažintas
metais
namų ūkių ir išmetamų
mega litrų per
savivaldybių
nuotekų ir 80%
gamyklų
sekundę bent 8
atliekamas
namų
ūkių
mėnesius per
išmetamų
metinis
nuotekų
nevalytų
atrankinis namų metus;
apdorojama
nuotekų į upių
ūkių ir gamyklų - išlieka stabili
valymo
sistemą kiekis.
paviršinio
tyrimas.
įrenginiuose.
vandens
kokybė.
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PROJEKTO BIUDŽETAS
PASTABA. Tik pareiškėjas yra atsakingas už tai, kad biudžeto lentelėse pateikta finansinė
informacija yra teisinga. Prieš pildydami biudžeto lenteles, Gairėse pareiškėjams atidžiai
perskaitykite apie išlaidų tinkamumą finansuoti.
Į biudžetą turi būti įtraukta ne tik Programos parama, bet ir visos tinkamos finansuoti
projekto išlaidos.
DĖMESIO: projekto biudžetą reikia pateikti paraiškos formoje ir 1 priede „Detalus
biudžetas“ (atskiras dokumentas Excel formate). Bendros sumos turi sutapti.
Būtina užpildyti šiuos dokumentus:
¾ 1 priedą „Detalų biudžetą“ prie paraiškos formos;
¾ Paraiškos formą:
•

1 lentelę „Bendras biudžetas pagal metus ir išlaidų kategorijas“;

•

2 lentelę „Planuojamas paskirstymas tarp veiklų grupių, partnerių ir išlaidų
kategorijų“;

•

3 lentelę „Finansavimo šaltiniai“;

•

4 lentelę „Išlaidų besiribojančioje teritorijoje ir teritorijoje už Programos teritorijos
ribų sąmata“.

Biudžetas suskirstytas į 8 kategorijas, pvz., „Žmogiškieji ištekliai“, ir sub-kategorijas, pvz.,
„Projekto vadovas“ ir biudžeto eilutes detalesniam aprašymui.

1 PRIEDAS „DETALUS BIUDŽETAS“
1 priede „Detalus biudžetas“ turi būti pateiktas detalus išlaidų pagrindimas, siekiant
įgyvendinti veiklas pagal išlaidų kategorijas, sub-kategorijas ir biudžeto eilutes.
NB: jeigu nepateikiamas 1 priedas „Detalus biudžetas“ arba preliminari galimybių
studija, kai reikalaujama, paraiška bus atmesta.
Atminkite: preliminarią galimybių studiją reikia pateikti:
a.

jeigu 3-ios biudžeto kategorijos „Įranga ir prekės“ suma yra lygi arba viršija 50 000
eurų, arba

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.
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1 priede „Detalus biudžetas“ galima įterpti papildomų eilučių. Tai daroma rankiniu
būdu, o atitinkamos formulės pilkuose laukeliuose nukopijuojamos iš aukščiau esančių
laukelių. Tai taikoma stulpeliui „Išlaidos (EUR)“. Neištrinkite pilkos spalvos eilučių ir
pasitikrinkite, ar bendra biudžeto suma susumuojama teisingai.
Biudžete išlaidos turi būti suskirstytos į pagrindinius komponentus. Privaloma nurodyti
kiekvieno komponento vienetų skaičius ir vieneto kainą.
Pavyzdys: jei projekto trukmė yra 12 mėnesių ir planuojama samdyti visu etatu dirbsiantį
projekto vadovą, išlaidų kategorija yra „projekto vadovas“, vienetas – „per mėnesį“,
vienetų skaičius – „12“, vieneto kaina – mėnesinis bruto darbo užmokestis, o bendra
projekto vadovo išlaidų suma apskaičiuojama automatiškai išlaidų vieneto išlaidas
padauginus iš vienetų skaičiaus.
Atkreipkite dėmesį, kad būtina pildyti tik baltos spalvos langelius, pilkos spalvos langelių
keisti negalima.
•

Išlaidos ir vieneto kainos turi būti suapvalinamos iki euro centų.

•

Jei tam tikroje biudžeto kategorijoje reikia įterpti papildomų eilučių, įterpkite eilutes
rankiniu būdu. Biudžete turi būti nurodyti visų darbuotojų bruto darbo užmokesčiai
(įskaitant socialinio draudimo mokesčius ir kitus susijusius mokesčius). Jei numatyta,
kad kokie nors darbuotojai nedirbs visu etatu, aprašant išlaidas turėtų būti nurodytas
jo (jos) darbo krūvis procentais ir tai turi atsispindėti faktinėje vieneto kainoje.
Pavyzdys: projekto vadovas projekte dirba 6 mėnesius ir jo darbo krūvis yra 50 proc.,
mėnesinis bruto darbo užmokestis už visą darbo krūvį yra 800 eurų, todėl aprašymas
turi būti toks: projekto vadovas (B, 50 proc.); vienetų skaičius – 3, vieneto kaina – 800
eurų, išlaidos – 3 x 800 = 2400 eurų.

•

Pildant biudžeto kategoriją „Kelionės“, būtina nurodyti kelionės tikslą (pvz., kelionė į
seminarą Utenoje). Kelionės išlaidos apima visas su kelione į paskirties vietą susijusias
išlaidas: autobuso, traukinio, lėktuvo bilietai, automobilio nuoma, vizos,
komandiruotės išlaidos. Kad kelionės išlaidos būtų tinkamos finansuoti, turi būti
pasirinktas ekonomiškiausias keliavimo būdas. Jeigu tokios informacijos neturite,
galite įrašyti apytikslę sumą. Komandiruotės išlaidos apima apgyvendinimo,
maitinimo ir vietos transporto išlaidas komandiruotės vietoje ir kitas įvairias išlaidas.
Komandiruotės išlaidos ir taikomos normos apskaičiuojamos pagal tas normas, kurias
paprastai organizacija taiko vadovaudamasi teisės aktais, ir negali viršyti sutarties
pasirašymo metu galiojusių nustatytų normų ribų, kurias Europos Komisija paskelbė
tinklalapyje
(http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/index_en.htm).

•

Atkreipkite dėmesį, kad abstrakčios sumos negali būti įtraukiamos!
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•

•

•

•

•

•

•

•

Biudžeto kategorija „Įranga ir prekės“ apima įrangos/ prekių įsigijimo ir nuomos
išlaidas. Aprašomojoje dalyje turi būti nurodyta įranga/ prekės ir partneriai, kurie bus
įrangos savininkai. Pavyzdžiui: mobili aplinkos stebėsenos stotis, P2.
Išlaidos, nurodytos biudžeto kategorijoje „Tiesioginės administracinės išlaidos (vietinis
biuras)“, gali apimti tik tiesiogines biuro eksploatacijos išlaidas, susijusias su projektu
(įskaitant atskiro biuro nuomos išlaidas, jei toks biuras nuomojamas projekto
įgyvendinimo tikslais). Atkreipkite dėmesį, kad atskiras biuras nuomojamas gana
išskirtiniais atvejais ir būtinybė nuomotis turi būti aiškiai pagrįsta paraiškos formos 4.1
punkte. Netiesioginės biuro eksploatacijos išlaidos turi būti nurodytos biudžeto
kategorijoje „Netiesioginės administracinės išlaidos“.
Biudžeto kategorijoje „Kitos išlaidos ir išorinės paslaugos“ turi būti nurodytos visos
paslaugos, kurias pagal subrangos sutartis teikia išorinių paslaugų teikėjai,
laikydamiesi viešųjų pirkimų procedūrų taisyklių. Privaloma nurodyti visas išlaidas;
abstrakčios sumos negali būti nurodomos. Šioje biudžeto kategorijoje nurodytos
išlaidos turi apimti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas, t. y. šioje kategorijoje
turi būti numatytos išorinių ekspertų kelionės išlaidos. Atkreipkite dėmesį, kad jokių
paslaugų negalima pirkti iš projekto partnerių.
Kiekviename projekto biudžete turi būti numatomos ir išlaidų tinkamumo finansuoti
patikrinimo paslaugų (audito) išlaidos atitinkančios rinkos kainas. Išlaidų tinkamumo
finansuoti patikrinimo paslaugų išlaidos turi būti įtrauktos į biudžeto kategoriją „Kitos
išlaidos ir išorinės paslaugos“.
Biudžeto sub-kategorijoje „Konferencijų (seminarų) išlaidos“ turi būti nurodytos
išlaidos, susijusios su techniniu renginio organizavimu, pvz., patalpų nuomos, įrangos,
vertimo, maitinimo, kopijavimo ir kitos išlaidos. Atkreipkite dėmesį, kad tais atvejais,
kai planuojama sudaryti subrangos sutartis dėl paskaitų, tokios sutartys turi būti
nurodytos atskirai sub-kategorijoje „Išoriniai ekspertai“. Neįtraukite išlaidų, jeigu jas
jau numatėte pagal kitas biudžeto kategorijas, pvz., jeigu maitinimas jau buvo
įtrauktas į sub-kategoriją „Komandiruotės išlaidos“.
Komunikacijos ir viešinimo veiklos turi būti tinkamai suplanuotos ir numatytos
kiekvieno projekto įgyvendinimo etapo biudžete. Vykdant šias veiklas, turėtų būti ne
tik viešinama ES parama projektui, bet ir projekto rezultatai ir poveikis. Atkreipkite
dėmesį, kad ES išorės veiksmų komunikacijos ir viešinimo vadovą galima rasti
tinklalapyje
http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm.
Abstrakčios sumos negali būti nurodomos biudžeto kategorijoje „Darbai
(Infrastruktūra)“! Kai taikytina, nurodykite darbus pagal punktus arba objektus ir
partnerius, kurie bus tų daiktų ir objektų savininkais.
Rezervą nenumatytoms išlaidoms galima naudoti tik gavus išankstinį raštišką
Bendrosios valdymo institucijos leidimą. Nors didžiausia nurodyta procentinė dalis yra
5 proc., primygtinai rekomenduojama pasirinkti realistišką sąmatą, kuri atitiktų Jūsų
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•

projekto apimtį. Jei neketinate atidėti jokių lėšų rezervui nenumatytoms išlaidoms,
nenumatykite biudžete jokių sumų.
Tik tos netiesioginės išlaidos, kurios nepriskiriamos jokiai kitai biudžeto kategorijai, turi
būti įtraukiamos į biudžeto kategoriją „Netiesioginės administracinės išlaidos“. Nors
didžiausia galima procentinė dalis yra 7 proc. tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų,
primygtinai rekomenduojama pasirinkti realistišką sąmatą, kuri atitiktų jūsų projekto
apimtį. Jeigu nenumatote jokių netiesioginių išlaidų, neįtraukite į biudžetą jokių sumų.

PARAIŠKOS FORMA
Užpildę 1 priedą „Detalus biudžetas“, perkelkite atitinkamą informaciją į paraiškos
formos biudžeto lenteles.

1 BIUDŽETO LENTELĖ
1. Stulpelis „Išlaidos iš viso“ užsipildys automatiškai, kai bus užpildyta 2 biudžeto
lentelė. Projekto pirmųjų metų biudžeto lentelė („Pirmųjų metų išlaidos“) pildoma
tuo atveju, jei projektas tęsiasi ilgiau negu 12 mėnesių. Šioje biudžeto lentelėje turi
būti nurodytos pirmųjų projekto įgyvendinimo metų išlaidos.
2. Jeigu išlaidos, nurodytos pirmųjų metų biudžeto lentelėje viršys išlaidas, nurodytas
stulpelyje „Išlaidos iš viso“, pasirodys perspėjimas apie klaidą.
3. 1 biudžeto lentelė yra 1 priede „Detalus biudžetas“ pateiktų išlaidų santrauka.

2 BIUDŽETO LENTELĖ
1. Pateikite visų išlaidų pasiskirstymą tarp partnerių ir veiklų grupių. Bendros išlaidų
sumos paskirstymas tarp partnerių ir veiklų grupių yra orientacinio pobūdžio ir
projekto įgyvendinimo laikotarpiu gali keistis.
2. Jeigu rezervas nenumatytoms išlaidoms viršys 5 % tiesioginių išlaidų, 2 biudžeto
lentelėje pasirodys perspėjimas apie klaidą.
3. Jeigu netiesioginės administracinės išlaidos viršys 7 % visų tiesioginių išlaidų, 2
biudžeto lentelėje pasirodys perspėjimas apie klaidą.

3 BIUDŽETO LENTELĖ
1. Didžiausia ES paramos suma negali viršyti 90 proc. viso projekto biudžeto.
2. Atkreipkite dėmesį, kad bendra partnerių įnašų į projektą suma turi sudaryti ne
mažiau kaip 10 proc., tačiau kiekvienas partneris gali įnešti skirtingo dydžio įnašą
ar net kai kurie partneriai gali neįnešti jokio įnašo, t. y. pareiškėjas įneša 6 proc.,
P2 – 4 proc.
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3. Išvardykite visas numatomas pajamas projekte (jei tokios pajamos numatomos).
4. Atkreipkite dėmesį, kad nepiniginis įnašas nelaikomas faktinėmis išlaidomis ir nėra
tinkamos finansuoti išlaidos. Nepiniginis įnašas negali būti laikomas partnerių
bendruoju finansavimu. Tačiau jei pareiškėjo pasiūlytoje paraiškos formoje
numatytas nepiniginis įnašas, toks įnašas turės būti
užtikrintas projekto
įgyvendinimo metu.
5. Atkreipkite dėmesį, kad bendra numatyta įnašų ir paramos suma šioje lentelėje
turi sutapti su 1 lentelėje pateiktais duomenimis. Jei bendra projekto įnašų ir
paramos suma nesutaps su 1 lentelėje pateiktais duomenimis, perspėjimas apie
klaidą bus rodomas PATIKRINIMO ataskaitoje.

4 BIUDŽETO LENTELĖ
4 biudžeto lentelė privalo būti užpildyta tik tuo atveju, jei yra numatomos išlaidos
besiribojančioje teritorijoje ir teritorijoje už Programos teritorijos ribų.
Pirmoji lentelės dalis yra numatyta partnerių išlaidoms Programos besiribojančioje
teritorijoje. Atkreipkite dėmesį, kad projektai turi būti vykdomi Programos teritorijoje (žr.
Gairių pareiškėjams 2.1.1.1 punktą). Remiantis Programa, finansavimas, skiriamas
besiribojančioms teritorijoms, negali viršyti 20 % visų Programos lėšų.
Jeigu suplanavote kokias nors veiklas už Programos teritorijos ribų, išlaidos turi būti
numatytos šioje lentelėje. Atkreipkite dėmesį, kad išskirtiniais atvejais ir jei tai būtina
projekto tikslams pasiekti, dalis veiklų gali būti vykdoma už Programos teritorijos ribų.
Jei projekto įgyvendinimo laikotarpiu partneriai išsiaiškina, kad veiklą ar dalį veiklos
būtina organizuoti už Programos teritorijos ribų, paramos gavėjas privalo gauti išankstinį
Bendrosios valdymo institucijos sutikimą.

PAAIŠKINIMAI DĖL PAREIŠKĖJO DEKLARACIJOS PILDYMO
1. Pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės įgyvenimo taisykles paramos
gavėjas – tai organizacija, kuri pasirašo paramos sutartį su Bendrąja valdymo
institucija ir prisiima teisinę bei finansinę atsakomybę už projekto įgyvendinimą. Iki
paramos sutarties pasirašymo bet kokia organizacija, kuri pateikia pasiūlymą, yra
vadinama pareiškėju.
2. Jei pareiškėjas yra tarptautinė organizacija, gali būti taikoma Įnašo sutartis.
3. Pareiškėjo ir projekto pavadinimas bus automatiškai perkeltas iš kitų paraiškos dalių.
4. Pareiškėjo bendrojo finansavimo suma ir pareiškėjo biudžetas bus automatiškai
perkeltas iš 2 ir 3 biudžeto lentelių.
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