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APSKAITA
• Projekto apskaita turi būti vedama laikantis kiekvieno
partnerio valstybės nacionalinių teisės aktų.
• Paramos gavėjas privalo atsidaryti atskirą banko sąskaitą, kuri
bus naudojama projekto mokėjimams. Tai reikalinga siekiant
identifikuoti Bendrosios valdymo institucijos (BVI) mokėjimus
projektui ir paskaičiuoti iš paramos lėšų sukauptas palūkanas.
Šioje sąskaitoje turi būti galima identifikuoti palūkanas,
sukauptas už BVI pervestas lėšas.
• Sukauptų palūkanų suma bus mažinamas galutinis paramos
sumos mokėjimas.

VALIUTOS KEITIMO
KURSAS
• Konvertuojant išlaidas, patirtas nacionaline valiuta, į eurus,
reikia naudoti kursą, kuris skelbiamas InforEuro tinklalapyje.
Reikia taikyti kursą, galiojusį tą mėnesį, kai apmokėjote:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/ .
• Bet koks susidaręs nuostolis dėl valiutos keitimo yra netinkamos
išlaidos.
• Nacionaline valiuta patirtos išlaidos turi būti konvertuojamos į
eurus, apvalinant iki 4 skaitmenų po kablelio (pvz.: 3,4528).
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Išlaidų tinkamumas

IŠLAIDŲ
TINKAMUMAS 1
Tinkamos išlaidos yra apibrėžtos Paramos sutarties II priede
“Bendrosios sąlygos”, 14.2‐14.5 straipsniuose.
Tinkamos išlaidos turi būti faktiškai patirtos išlaidos, pagrįstos
reikiamais dokumentais.
Išimtis:
• netiesioginės administracinės išlaidos.
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IŠLAIDŲ
TINKAMUMAS 2
Tinkamos išlaidos turi atitikti visus išvardytus kriterijus:
a) jos turi būti patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, – nuo
jūsų projekto pradžios iki pabaigos datos, – išskyrus išlaidas,
susijusias su galutinės ataskaitos rengimu, išlaidų tinkamumo
patikrinimu ir projekto įvertinimu;
b) išlaidos turi būti nurodytos jūsų projekto biudžete;
c) turi būti būtinos projektui įgyvendinti pagal Paramos sutarties
sąlygas;
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IŠLAIDŲ
TINKAMUMAS 3
d) jos turi būti identifikuotinos ir patikrintinos, būtinai įtrauktos
į Paramos gavėjo ir partnerių apskaitą ir nustatytos pagal
taikytinus šalies, kurioje įsteigtos Paramos gavėjo ir partnerių
organizacijos, apskaitos standartus ir įprastus Paramos gavėjo
ir partnerių išlaidų apskaitos principus;
e) išlaidos turi būti racionalios, pagrįstos ir atitinkančios
protingo finansų valdymo, ypač ekonomiškumo ir
veiksmingumo, reikalavimus.
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REIKALAVIMAI SĄSKAITOMS
Sąskaitų originalai turi būti pažymėti projekto numeriu.
Praktinis patarimas:
Jeigu turėsite daug sąskaitų, pasigaminkite antspaudą su jūsų
projekto numeriu.

LLB‐X‐YYY

PARAMOS SUTARTIES
REIKALAVIMAI
(II priedas “Bendrosios sąlygos”)
14.6. Šios išlaidos laikomos netinkamomis finansuoti:
•
•
•
•
•

•
•

•

skolos ir atidėjiniai nuostoliams ar skoloms padengti;
lėšos būsimiems nuostoliams padengti ar įsipareigojimams įvykdyti;
mokėtinos palūkanos;
paramos gavėjo deklaruotos išlaidos, kurios jau yra finansuojamos pagal
kitą projektą ar programą;
žemės ir pastatų pirkimas, išskyrus atvejus, kai tai būtina tiesiogiai
projektui įgyvendinti, o tokiu atveju nuosavybė perleidžiama galutiniam
naudos gavėjui ir (arba) vietos partneriams vėliausiai iki projekto pabaigos;
valiutos keitimo nuostoliai;
mokesčiai, įskaitant PVM, išskyrus atvejus, kai paramos gavėjas (ar
paramos gavėjo partneriai) negali jų susigrąžinti ir jei pagal taikomus teisės
aktus nedraudžiama juos padengti;
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kreditai trečiosioms šalims.
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
(Personalo išlaidos) 1
• Į šią biudžeto kategoriją įtraukite Paramos gavėjo (partnerio)
darbuotojų, dirbančių su projektu, išlaidas.
• Neviršykite įprastinio Paramos gavėjo (partnerio) išlaidų lygio.
• Darbuotojai turi būti įdarbinti pagal darbo sutartis. Jeigu asmuo jau
dirba organizacijoje, jis gali būti priskirtas dirbti su projektu, išleidžiant
atitinkamą įgalioto asmens įsakymą.
• Valstybės tarnautojų darbas gali būti priskirtas projektui, remiantis
nacionaliniais teisės aktais.
• Kiekvienas asmuo, dirbantis projekte, privalo pildyti laikaraščius,
kuriuose nurodo, kiek valandų dirbo ir kokias įvykdė užduotis. Jeigu
darbuotojai su projektu dirba ne visą savo darbo laiką, reikia sukurti
patikimą viso jų darbo laiko apskaitos sistemą, kurioje matytųsi
kitiems projektams ar įprastinei veiklai organizacijoje skirtas laikas.11

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Personalo išlaidos 2
Skirtingi įdarbinimo būdai:
a) Organizacijos darbuotojas visą darbo laiką dirba projekte:
– asmenys, kurie pagal darbo sutartis dirbo organizacijoje iki
projekto pradžios, gali būti priskirti dirbti su projektu pagal
įgalioto asmens pasirašytą įsakymą.
b) Organizacijos darbuotojas dirba su projektu dalį darbo laiko:
– įgaliotas asmuo pasirašo įsakymą, kuriuo paskiria darbuotoją
dirbti su projektu; įsakyme nurodomas darbo su projektu laikas
(darbuotojo krūvio dalis, tenkanti projektui);
– į projekto išlaidas galima įtraukti tik apmokėjimą už tą laiką, kurį
darbuotojas iš tikrųjų dirbo su projektu (t.y. atostogos, nedarbas
dėl ligos negali būti apskaitomi kaip projekto išlaidos).
c) dirbti su projektu pasirašoma atskira darbo sutartis.
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Personalo išlaidos 3
Žemiau išvardytos išlaidos laikomos netinkamomis personalo
išlaidomis:
• papildomas savanoriškas sveikatos draudimas ar papildomos
įmokos į pensijų fondus;
• papildomas užmokestis darbuotojams, kurie dirba su projektu,
neparemtas įprastinėmis darbo sutarties sąlygomis (premijos,
paskatinimai ir t.t.);
• išeitinės kompensacijos;
• Nepiniginis įnašas (neapmokamas savanoriškas darbas).
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ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI
Personalo išlaidos 4
Personalo išlaidas pagrindžiančių dokumentų pavyzdžiai:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

darbo sutartis;
įsakymas, kuriuo darbuotojas paskiriamas dirbti su projektu;
tabelis;
laikaraščiai;
atlyginimo lapeliai;
dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėti visi būtini mokesčiai:
socialinės ir pensijų įmokos bei gyvybės draudimas, o taip pat kitos
įmokos pagal nacionalinius teisės aktus.
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LAIKARAŠČIŲ PILDYMO
INSTRUKCIJOS
1. Įeikite į Programos interneto svetainę:
http://www.enpi‐cbc.eu/go.php/eng/BENEFICIARIES_ZONE/598/2/26

2. Parsisiųskite laikaraščio formą.
3. Kiekvienas darbuotojas kas mėnesį užpildo vieną
laikaraštį !
SVARBU: laikaraštyje pateikti dirbto laiko duomenys turi
neprieštarauti darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (tabelyje)
esančiai informacijai!
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TIMESHEET

“XXX”

Title of organization:

LLB‐Z‐YYY

Ref. No:
Title of the action:

“If you can't, you must. If you must, you can”

Name of employee:

Vardenis Pavardenis

Position in the project:

Financial manager

Total hours worked:

Day

Hours worked

Month:

28

Per diems

03

Place of performance

2012

Year:

Performed tasks

Preparation for the seminar

1

4

Vilnius, LT

27

8

Vilnius, LT

Participation in seminar

28

4

Vilnius, LT

Preparation for the meeting with Partners

29
30
31
Total:

1

8
4

Minsk, BY

Meeting with Partners

Minsk, BY

Meeting with Partners

28

Employee:

(dd/mm/yyyy)
(Signature, Name, Surname, Position)

Superviser:

(dd/mm/yyyy)
(Signature, Name, Surname, Position)

8

Visas su projektu dirbtų valandų
skaičius per mėnesį (laukelis D8) turi
būti lygus:
• Jeigu numatyta, kad darbuotojai dirbs su projektu visą darbo
laiką (pilnu etatu), – visoms vieno mėnesio darbo valandoms.
• Jeigu pasirašoma atskira sutartis dėl darbo su projektu, kurioje
nurodoma, kiek laiko žmogus dirbs su projektu, – visoms darbo
valandoms per mėnesį, nurodytoms šioje sutartyje.
• Jeigu numatoma, kad žmonės dirbs su projektu dalį laiko, – visų
per mėnesį dirbtų valandų skaičiaus ir nustatytos darbo krūvio
dalies (50%, 25% ar pan.) sandaugai. Nustatyta krūvio dalis turi
būti nurodyta atitinkamos biudžeto eilutės aprašyme.
SVARBU: dirbtų valandų skaičius turi neviršyti nacionalinės teisės
aktų reikalavimuose numatytų apribojimų!
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TIMESHEET

Darbo
valandų skaičius
Title of organization:
Ref. No:
kiekvieną
dieną gali skirtis,
Title of the action:
priklausomai
nuo užduočių.
Name of employee:

“XXX”
LLB‐Z‐YYY
“If you can't, you must. If you must, you can”
Vardenis Pavardenis
Financial manager

Position in the project:

Total hours worked:

Day

Hours worked

Month:

20

Per diems

03

Place of performance

2012

Year:

Performed tasks

Preparation for the seminar

1

4

Vilnius, LT

2

8

Vilnius, LT

Participation in seminar

28

4

Vilnius, LT

Preparation for the meeting with Partners

29
30
31
Total:

1

8
4

Minsk, BY

Meeting with Partners

Minsk, BY

Meeting with Partners

28

Employee:

Superviser:

Įrašykite 1 jei tą dieną
(Signature,
Name, Surname,
Position) į
darbuotojas
buvo
išvykęs
komandiruotę su nakvyne.

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)

(Signature, Name, Surname, Position)
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TIMESHEET
Title of organization:
Ref. No:
Title of the action:
Name of employee:

Nurodykite
šalį ir
Position in the project:
miestą, kur
darbuotojas atliko
užduotis. Jeigu vyko į
komandiruotę,4reikia
8
nurodyti galutinio
jos
4
tikslo miestą ir8 šalį.
Total hours worked:

Day

Hours worked

28

Per diems

Venkite bendrų aprašymų, tokių kaip:
“projekto koordinavimas”. Jų vietoje
naudokite tikslesnius: “susitikimas su
partneriais” arba “pasiruošimas
partneriųMonth:
susitikimui”.
mm
yyyy

Year:

Place of performance

Performed tasks

Preparation for the seminar

1

Vilnius, LT

2

Vilnius, LT

Participation in seminar

28

Vilnius, LT

Preparation for the meeting with Partners

29
30

31
Total:

4

1

Minsk, BY

Meeting with Partners

Minsk, BY

Meeting with Partners

28

Employee:
(Signature, Name, Surname, Position)

Superviser:

Laikaraštį turi pasirašyti
darbuotojas
ir už jo darbą
(dd/mm/yyyy)
atsakingas asmuo
organizacijoje.
(dd/mm/yyyy)

(Signature, Name, Surname, Position)

KELIONĖS IŠLAIDOS 1
• Laikomos tinkamomis tik projekto darbuotojų ir projekto
renginių dalyvių kelionės išlaidos.
• Kelionei reikia rinktis ekonomiškiausią būdą (ekonomine
klase).
• Automobilio naudojimas turi būti pateisinamas ir
ekonomiškai pagrįstas.
• Papildomos su kelione susijusios išlaidos (pvz., vizos,
draudimo ar panašios) gali būti pripažintos tinkamomis.

20
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KELIONĖS IŠLAIDOS 2
• Komandiruotpinigiai (per diem) laikomi tinkamomis išlaidomis tik, kai jie
mokami personalui, nurodytam 1 biudžeto kategorijoje, asocijuotų narių
personalui ir projekto renginių dalyviams.
• Komandiruotpinigius galima mokėti tiek vykstančiam į užsienį, tiek
keliaujančiam savo šalies viduje.
• Komandiruotpinigiai apima nakvynės, maitinimosi, kelionės išlaidas
mieste, kuris yra galutinis komandiruotės tikslas, bei papildomas išlaidas.
• Komandiruotpinigiai privalo būti apskaitomi:
a) remiantis įprastai organizacijoje mokamų komandiruotpinigių
normomis,
b) laikantis nacionalinių teisės aktų ir
c) neviršijant Europos Komisijos nustatytų limitų, galiojusių Paramos
sutarties pasirašymo metu:
21
http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm

KELIONĖS IŠLAIDOS 3
• Projekto renginių dalyvių kelionės ir komandiruočių išlaidos turi
būti pagrįstos atitinkamais dokumentais (komandiruotės
įsakymais, kvietimais, renginių programomis ir t.t.).
• Apmokėti renginių dalyvių išlaidas galima tik tuo atveju, jeigu
šių žmonių dalyvavimas renginyje yra būtinas projekto tikslams
pasiekti ir jie aktyviai prisideda įgyvendinant projektą.
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KELIONĖS IŠLAIDOS 4
Kelionės išlaidas pagrindžiančių dokumentų pavyzdžiai :
‐ kelionės išlaidų sąskaitos;
‐ bilietai, įlaipinimo kortelės ir kiti dokumentai, įrodantys, kad
kelionė jau įvyko;
‐ kvietimai į renginius;
‐ dalyvių sąrašai su parašais;
‐ renginių nuotraukos;
‐ komandiruočių įsakymai.
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KELIONĖS IŠLAIDOS 5
Netinkamos išlaidos:
• Kasdienės projekte dirbančių asmenų kelionės į darbą ir namo;
• Kelionės pirmąja arba verslo klase, išskyrus atvejus, kai įrodoma,
kad nebuvo galimybės keliauti kitaip arba kad tai buvo
ekonomiškiausias ir pigesnis;
• Nepateisinamas naudojimasis taksi paslaugomis (pvz., jeigu buvo
galima keliauti viešuoju transportu);
• Nepateisinamas automobilio naudojimas (pvz., įmonės ar
asmeninio automobilio), pvz., jeigu buvo galima keliauti viešuoju
transportu arba neįrodyta, kad asmeninio ar nuomoto automobilio
naudojimas buvo ekonomiškesnis būdas keliauti nei viešasis
transportas).
24
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KOMANDIRUOTPINIGIŲ
SKAIČIAVIMO TAISYKLĖ
Nakvynės išlaidos
Vietos transporto išlaidos mieste,
kuris yra galutinis komandiruotės
tikslas
(autobusas, tramvajus)

≤

papildomos išlaidos
(dienpinigiai)

Komandiruotėje
praleistų naktų
skaičius

ES
komandiruotpinigių
normos
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PRAKTINĖ UŽDUOTIS
Asmuo vyksta į komandiruotę iš Vilniaus į Minską nuo
antradienio iki ketvirtadienio.
Raskite klaidą!
Išlaidų rūšis
Nakvynė
Dienpinigiai už vieną dieną (pagal
Lietuvos nacionalinius teisės aktus)

Išlaidos
Išlaidos,
(EUR) Skaičius viso
50
2
100
42

3

126

Tramvajaus bilietas nuo stoties iki
viešbučio

0.2

1

0.2

Autobuso bilietas nuo viešbučio iki
stoties

0.2

1

0.2

≤

Komandiruotpinigių
skaičius
Komandiruotpinigių
norma

3
191

http://ec.europa.eu/europeaid/work/procedures/implementation/per_diems/index_en.htm
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ĮRANGA IR PREKĖS 1
• Įrangos išlaidos gali būti patiriamos perkant arba nuomojantis
įrangą.
• Įrangos išlaidos negali viršyti įprastinių rinkos kainų.
• Tinkamomis laikomos tik išlaidos už tokią įrangą, kuri būtina
projektų veikloms vykdyti.
• Galima pirkti arba nuomotis tik tokią įrangą, kuri buvo
numatyta projekto aprašyme ir biudžete.
• Vykdant pirkimų procedūras, reikia laikytis kilmės šalies ir
priklausymo valstybei taisyklių.
28
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ĮRANGA IR PREKĖS 2
Įrangos ir prekių išlaidas pagrindžiančių dokumentų pavyzdžiai :
‐
‐
‐
‐
‐
‐

viešojo pirkimo dokumentai;
pasirašytos sutartys;
sąskaitos;
mokėjimo dokumentai;
priėmimo aktai;
įrangos ar prekių, kurių vieneto vertė yra didesnė nei 5000 eurų,
kilmės sertifikatai. Įrangai ir prekėms, kurių vieneto vertė neviršija
5000 eurų, reikia gauti tiekėjo pareiškimą apie jų kilmę;
‐ tiekėjo registracijos šalies įrodymai;
‐ sumontuotos įrangos nuotraukos, kuriose matosi, kaip įgyvendinti
viešinimo reikalavimai.
29

TIESIOGINĖS
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Tiesioginės administracinės išlaidos laikomos tinkamomis,
jeigu:
• specialiai projektui yra nuomojamas (išskirtas) biuras arba
• sąskaitos už biuro išlaikymo išlaidas yra išrašomos tiesiogiai
projektui.
Jeigu specialiai projektui nenuomojamas (neišskiriamas)
biuras, tam tikra biuro nuomos ar išlaikymo išlaidų dalis gali
būti padengta iš projekto lėšų, jeigu jos numatytos 10 BK
“Netiesioginės administracinės išlaidos”.
30
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KITOS IŠLAIDOS IR
IŠORINĖS PASLAUGOS 1
• Partneriai negali paslaugoms atlikti samdyti vienas kito ar savo
arba partnerių darbuotojų.
• Paramos gavėjo ar partnerių darbuotojai negali būti samdomi,
kaip tos pačios organizacijos išoriniai ekspertai.
• Būtina laikytis Programos pirkimo reikalavimų, ypač kilmės šalies
ir priklausymo valstybei taisyklių.
• Išorinės paslaugos turi būti teikiamos pasirašius sutartis su
trečiosiomis šalimis ir kaupiant sąskaitas, mokėjimo dokumentus
ir paslaugų priėmimo aktus.
• Samdomų ekspertų apgyvendinimo ir kelionių išlaidos turi būti
įskaičiuotos į bendrą paslaugų kainą ir negali būti įtraukiamos
atskirai į projekto išlaidas.
31

KITOS IŠLAIDOS IR
IŠORINĖS PASLAUGOS 2
Išlaidas pagrindžiančių dokumentų pavyzdžiai :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

viešojo pirkimo dokumentai;
pasirašytos sutartys;
sąskaitos;
mokėjimo dokumentai;
priėmimo aktai;
studijų, tyrimų, strategijų ir kitų dokumentų, kurie buvo paruošti projektui,
kopijos;
dokumentai, įrodantys pirkimų dalyvio priklausymą valstybei;
medžiagų kilmės įrodymai;
renginių nuotraukos;
organizuotų renginių dalyvių sąrašai su dalyvių parašais;
Įrodymai, kad viešinimo produktuose nebuvo nusižengta viešinimo
reikalavimams.
32
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DARBAI
(INFRASTRUKTŪRA) 1
Išlaidos darbams laikomos tinkamomis, jeigu:
• investicijos buvo suplanuotos projekto aprašyme;
• laikomasi Programos pirkimo taisyklių;
• taikomos kilmės šalies ir priklausymo valstybei taisyklės.

33

DARBAI
(INFRASTRUKTŪRA) 2
Išlaidas pagrindžiančių dokumentų pavyzdžiai:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

viešojo pirkimo dokumentai;
pasirašytos sutartys;
sąskaitos;
mokėjimo dokumentai;
priėmimo aktai;
darbų priėmimo komisijos aktai;
statybose naudotų medžiagų kilmę įrodantys dokumentai;
rangovo kilmės valstybę įrodantys dokumentai;
įrodymai, kad pritvirtinti informaciniai stendai ir atminimo
lentelės, ir kad jie atitinka viešinimo reikalavimams.
34
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REZERVAS NENUMATYTOMS
IŠLAIDOMS IR NETIESIOGINĖS
ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS
Į projekto biudžetą galima įtraukti rezervą nenumatytoms išlaidoms,
kuris negali viršyti 5% visų tiesioginių tinkamų projekto išlaidų (7
eil.).
Jis gali būti naudojamas tik šiais atvejais:
1. jeigu buvo patvirtintas projekto biudžete;
2. jeigu jį naudoti leidžia Bendroji valdymo institucija (duoda
raštišką sutikimą atlikti esminį projekto pakeitimą);
Tinkamomis gali būti laikomos netiesioginės administracinės išlaidos,
susijusios su projekto įgyvendinimu ir sudarančios ne daugiau 7%
visų tinkamų projekto išlaidų (9 eil.). Joms nereikia pateikti
pagrindžiančių dokumentų.
NB: galutinė netiesioginių išlaidų suma gali būti mažesnė nei
suplanuota projekto biudžete, jeigu tiesioginės projekto išlaidos
35
nebus pilnai įsisavintos.

NACIONALINĖS IŠLAIDŲ
TINKAMUMO TAISYKLĖS
Vidaus reikalų ministro įsakymas “Dėl išlaidų, padaromų
įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos finansinio
laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės
bendradarbiavimo per sieną programas, atitikties finansavimo
reikalavimams taisyklių patvirtinimo” (2009 m. gruodžio 9 d.
Nr. 1v‐679)
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.rezult_l?p_nr=1v679&p_nuo=&p_iki=&p_org=&p_drus=&p_kalb_id=1&p_title=&p_text=&p_pub=&p_
met=&p_lnr=&p_denr=&p_es=0&p_tid=&p_tkid=&p_t=0&p_tr1=2&p_tr2=2&p_gal=&
p_rus=1
36
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NEPAMIRŠKITE!
Išlaidos nebus laikomos tinkamomis, jeigu jos:
 nėra susijusios su įgyvendintomis veiklomis;
 nėra būtinos projekto rezultatams ir tikslams pasiekti;
 neatitinka Programos pirkimų reikalavimų bei kilmės šalies ir
priklausymo valstybei taisyklių;
 buvo patirtos prieš projekto pradžios datą arba projektui
pasibaigus (išskyrus išlaidas galutinės ataskaitos ruošimui ir
projekto įvertinimui);
 apmokėtos trečiųjų organizacijų – patirtos ne partnerių;
 nebus tinkamai pagrįstos dokumentais;
 prekės ir infrastruktūra neatitiks viešinimo reikalavimų.
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ATMINKITE!
• Atidžiai išstudijuokite Programos taisykles. Įsitikinkite, kad jas
supranta ir jūsų partneriai !
• Atidžiai suplanuokite savo finansinius srautus ir finansavimo
šaltinius!
• Priminkite partneriams apie terminus !
• Pagrįskite savo išlaidas aiškiai ir suprantamai !
• Rinkite visus išlaidas ir veiklas pagrindžiančius dokumentus
nuo pat projekto pradžios !
• Dokumentų, pagrindžiančių ir pateisinančių tinkamas išlaidas,
tipai gali skirtis kiekvienoje šalyje !
38
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DAŽNIAUSIOS KLAIDOS
• Neteisingas darbo sutarčių tipas įdarbinant darbuotojus prie
projekto;
• Nėra įdarbinimo/priskyrimo darbui prie projekto įsakymų arba
jie yra neteisingai įforminti;
• Daromi pakeitimai projekte nesikonsultuojant su JTS
darbuotojais;
• Netinkamai paruošti pagrindžiantys dokumentai arba jų nėra;
• Neteisingai pritaikyti valiutos keitimo/konvertavimo kursai;
• Nevykdomi planuoti produktai projekto aprašyme ir biudžete;
• Nesilaikoma kilmės šalies ir priklausymo valstybei taisyklių.
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INFORMACIJA
JUNGTINIS TECHNINIS SEKRETORIATAS
Konstitucijos pr. 7, LT‐09308 Vilnius
Tel.: +370 5 261 0477
fax: +370 5 261 0498
information@enpi‐cbc.eu
www.enpi‐cbc.eu
JTS informacijos padalinių Latvijoje (Daugpilyje) ir
Baltarusijoje (Vitebske) kontaktai:
www.enpi‐cbc.eu
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