Nacionalinis Paramos gavėjų ir
partnerių seminaras
2013 m. spalis

Projektų įgyvendinimo
klausimai

Turinys

1. Paramos sutartis: turinys ir įsipareigojimai
2. Ataskaitų teikimo ir mokėjimų sistema
3. Išlaidų patikra
N.B. šaltiniai:
• Paramos sutartis
• Projektų įgyvendinimo gairės
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Atmintinė ruošiantis Paramos
sutarties pasirašymui
1. Anglų kalba sudaryto ir pasirašyto Partnerystės susitarimo kopija (pateiktą
formą keiskite pagal projekto poreikius, nurodydami partnerystės
organizacinę struktūrą (7 paragrafas), dokumentų pristatymo ir mokėjimų
terminus (8, 9 ir 16 paragrafai), ginčų tarp partnerių sprendimo tvarką (17
paragrafas), darbo kalbą (18 paragrafas), taikomą teisę (19 paragrafas),
pakeitimus, priedus (24 paragrafas) ir t.t.
2. Finansinės identifikacijos forma su nurodyta banko sąskaita (2 originalai).
Paramos gavėjas turi atsidaryti atskirą banko sąskaitą eurais projektui.
Svarbu: kiekvienas partneris privalo užtikrinti atskirą projekto apskaitą.

3. Dokumentas, įrodantis, kad projektą patvirtinto Baltarusijos Vyriausybė.
Užregistruokite projektą Baltarusijos ekonomikos ministerijoje dėl atleidimo
nuo mokesčių iš karto po projekto patvirtinimo!

3. Auditorius(ai), kuris(ie) tvirtins Paramos gavėjo ir partnerių išlaidas.

Projektai turi pasirašyti Paramos sutartis iki 2013 m. pabaigos!
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Paramos sutarties turinys

Paramos sutartį rasite: www.enpi‐cbc.eu “BENEFICIARIES’ ZONE”
(„PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS “)
1. Specialiosios sąlygos
2. Paramos sutarties priedai
• I priedas:
Projekto aprašymas
• II priedas:
Bendrosios sąlygos, taikomos Europos Bendrijos finansuojamos
išorės veiksmų paramos sutartims (2008 PRAG ir priedai)
• III priedas:
Projekto biudžetas
• IV priedas:
Pirkimo sutarčių sudarymo procedūros
• V priedas:
Standartinės mokėjimo prašymo ir finansinės identifikacijos formos
• VI priedas:
Tarpinės ir galutinės veiklos ir finansinės ataskaitų formos
• VII priedas: Ataskaitos apie faktinius pastebėjimus ir EB finansuojamų išorės
veiksmų paramos sutarčių išlaidų patikros paslaugų pirkimo sąlygos
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• VIII priedas: Finansinės garantijos forma
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Įgyvendinimo laikotarpis

Skirtumas tarp projekto etapų:
• Kada įsigalioja sutartis = paskutinio parašo ant Paramos sutarties data
• Kada prasideda projektas = kaip nustatyta Specialiųjų sąlygų 2.2 straipsnyje.
• Kada baigiasi projekto įgyvendinimo periodas: xx mėnesių po projekto
pradžios datos (Specialiųjų sąlygų 2.3 straipsnis)
• Kada baigiasi Paramos sutarties galiojimas: kai Bendroji valdymo institucija
(BVI) atlieka galutinį mokėjimą (bet kuriuo atveju, per 18 mėnesių nuo
proekto įgyvendinimo periodo pabaigos).
Tinkamos yra tik išlaidos, patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, išskyrus
išlaidas, susijusias su galutinės ataskaitos rengimu, išlaidų patikra ir projekto
vertinimu.
N.B.: pirkimų procedūros siekiant įsigyti prekes, paslaugas ar darbus, gali būti
pradėtos iki projekto pradžios, tačiau Paramos gavėjas ir partneriai NEGALI
5
sudaryti sutarčių iki projekto pradžios datos!

Sutarties terminai

• The provisions of the Special Conditions take precedence over
ALL the Annexes
• Annex II (General Conditions applicable to European
Community‐financed grant contracts for external Actions) takes
precedence over the other annexes
Read those documents carefully !
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ATASKAITŲ TEIKIMAS IR
MOKĖJIMAI
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Ataskaitų tipai

Tarpinė ataskaita (Interim Report)
Galutinė ataskaita (Final Report)
Projekto pažangos ataskaita (Action
Update)
8
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Ataskaitų tipai ir kiek jų reikia pateikti
Parama, laikas

AVANSAS

Ne
daugiau
100.000 €
Ne ilgiau 12
mėnesių
Daugiau
100.000 €
Nuo 12 iki 24
mėnesių

Vienkartinis avansas iki 80% ES Pažangos ataskaita per 15 darbo
paramos
sumos
projekto dienų po kiekvieno 6 mėnesių
periodo, skaičiuojant nuo projekto
pradžioje.
pradžios datos.
Avansas mokamas dalimis:
Pažangos ataskaita per 15 darbo
 Pradinis avansas iki 80% nuo dienų po kiekvieno 6 mėnesių
planuojamo projekto biudžeto periodo nuo projekto pradžios.
pirmiems
12
mėnesių Tarpinė ataskaita su Išlaidų patikros
(neviršijantis 40% visos ES ataskaita ir Mokėjimo prašymu gali
paramos sumos);
būti teikiama, kai išleidžiama bent
 Sekantis avansas, remiantis 70% pradinio avanso. NB: ataskaitą
kai
neišleista
70%,
Tarpine ataskaita ir Išlaidų pateikus,
patikros
ataskaita
bei atitinkamai bus sumažintas sekantis
Mokėjimo prašymu, o taip pat avansas!)
likusio laikotarpio biudžetu. Jei per 12 mėnesių nepateikiama
Pradinio ir sekančio avanso Tarpinė ataskaita, reikia pateikti
suma negali viršyti 80% visos paaiškinimą ir Pažangos ataskaitą!
paramos sumos.
• Avansas neišmokamas.
Pažangos ataskaita per 15 darbo
dienų po kiekvieno 6 mėnesių
periodo nuo projekto pradžios.

Kiti projektai

ATASKAITOS

GALUTINĖ

Galutinė ataskaita
su Išlaidų patikros
ataskaita
ir
Mokėjimo prašymu
ne vėliau kaip per 3
mėnesius
nuo
projekto pabaigos
datos.
Termino
pratęsti
neįmanoma!
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Ataskaitų turinys

Tarpines ir Galutines ataskaitas sudaro:
1. APRAŠOMOJI ATASKAITA (Narrative report)
2. FINANSINĖ ATASKAITA (Financial report)
3. PRIEDAI (surašyti pridėtame dokumente)
4. AUDITORIAUS IŠLAIDŲ PATIKROS ATASKAITA (Expenditure verification)
Projekto pažangos ataskaitos: neaudituojamos trumpos ataskaitos, kuriose
pateikiama informacija apie įgyvendintas veiklas ir pasiekimus bei patirtų
išlaidų suvestinė. Teikiamos atskirai nuo mokėjimo prašymų.
 Ataskaitos privalo būti parengtos anglų kalba;
 Būtina atsiskaityti už visą projektą (visas veiklas ir išlaidas), nepaisant to,
kurios veiklos finansuotos ES paramos (Programos), o kurios – partnerių
dalinio finansavimo lėšomis.
 Iškilus abejonių dėl ataskaitose pateiktos informacijos, JTS gali paprašyti
10
papildomų dokumentų!
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Ataskaitų patvirtinimas ir
mokėjimų tvarka

1‐ojo avansinio
mokėjimo
prašymo
pateikimas
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1‐ojo
avansinio
mokėjimo
išmoka

45

2‐ojo
avansinio
mokėjimo
išmoka

Tarpinės
ataskaitos
pateikimas

>70% ankstesnių išmokų
išleista

30

45

Projekto
pabaiga

3 mėn.

Galutinės
Galutinis
ataskaitos mokėjimas
pateikimas

30

45
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Kur rasti ataskaitų formas

2.

http://www.enpi‐cbc.eu/
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APRAŠOMOSIOS ATASKAITOS
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Aprašomoji ataskaita

Aprašomoje ataskaitos dalyje reikia pateikti:
1.
2.
3.
4.
5.

Detalią informaciją apie projekto įgyvendinimą.
Nukrypimus nuo numatytų veiklų ir pokyčius.
Pažangą, kuriant produktus ir siekiant tikslų.
Partnerių ir tikslinių grupių dalyvavimą.
Pasiektus rezultatus, jų tvarumą ir ateities planus (galutinėje
ataskaitoje).

14
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Būtina atkreipti dėmesį:
4.3‐4.5 skyriai
4.3 skyrius:
a) Išvardinkite visas ataskaitiniu laikotarpiu sudarytas sutartis (darbų,
prekių ir paslaugų), kurių vertė viršija 10 000 eurų.
b) Aprašykite viešųjų pirkimų procedūras, kurias taikėte kiekvienam
sutarčių tipui, t.y.: paslaugų, prekių ir darbų sutartims.
c) Tiekėjų (teikėjų) pavadinimai ir jų sutarčių sumos.
4.4 skyrius:
a) Pateikite informaciją apie ekspertų dalyvavimą (projekto
darbuotojus).
b) Kiek dienų jie dirbo.
c) Kokias užduotis projekte jie vykdė.
4.5 skyrius:
a) Pateikite bendrą santrauką, aprašydami išlaidas kiekvienoje
15
biudžeto kategorijoje.

Būtina atkreipti dėmesį:
Galutinė ataskaita
3 skyrius: aprašykite planuotų rezultatų pasiekimą. Būtina remtis
 LOGINE MATRICA (Logframe)
Rezultatai: aprašykite, ar pasiekėte nuo pradžių planuotus
rezultatus, ir kiek jų pasiekėte. Jeigu patyrėte nuokrypių nuo
planuotų pasiekimų, paaiškinkite priežastis, kodėl taip įvyko, ir
pateikite informaciją, ką darysite, kad pasiektumėte nuo
pradžių planuotus rezultatus (papildomos veiklos, veiksmai,
projektai).
N.B. Nurodykite pasiekimo rodiklių matavimo vienetus ir šaltinius,
leidžiančius patikrinti pasiekimus.
16
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Būtina atkreipti dėmesį:
Galutinė ataskaita
4.1 skyrius: pateikite informaciją apie visą projekto įgyvendinimą.
5 skyrius: išvardykite Programos pasiekimų rodiklius (indikatorius),
kuriuos atitinka jūsų projektas (pagal projekto aprašymą!)
7 skyrius: pateikite galutines išvadas ir ateities prognozes,
nurodydami:
 projekto poveikį tikslinėms grupės ir regionui;
 rezultatų įvertinimą;
 projekto viešinimą;
 projekto rezultatų tvarumą;
 veiklų įvertinimą;
 ateities planus.
8 skyrius: įvertinkite partnerių bendradarbiavimą.
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Aprašomoji ataskaita
TEISINGA:
1. Į veiklos ataskaitą įtrauktos veiklos atitinka projekto aprašymą.
2. Veiklų pokyčiai arba jų pakeitimai yra patvirtinti JTS (BVI).
3. Veiklos yra ne tik išvardytos, bet ir detaliai aprašytos: renginių
datos, vieta, dalyvių skaičius ir jų atrankos būdas, metodologija,
turinys, pasiekimai ir rezultatai (nurodant skaičių ir kokybinį
aprašymą), projekto pažanga siekiant tikslų ir atlikimo etapai,
tikslinių grupių dalyvavimas ir poveikis joms.
4. Nurodytas partnerių įsitraukimas.
5. Nurodyti pasiekimai per ataskaitinį laikotarpį.
NETEISINGA:
1. Copy‐paste nuo projekto aprašymo.
2. Veiklos neatitinka projekto aprašymo, o pakeitimai nebuvo
patvirtinti.
3. Nesutampa pasiekimų rodikliai (indikatoriai), netaisyklinga kalba.
4. Veiklų aprašymas neatitinka informacijos finansinėje ataskaitoje. 18
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FINANSINĖS ATASKAITOS

19

Ataskaitų formos:
Finansinės ataskaitos
• Sudedamosios dalys:

Pagal partnerius
Finansavimo šaltiniai
1 priedas

Galutinė ataskaita
Išlaidos gretutinėse teritorijose
ir už Programos geografinių ribų

GALUTINĖ
ATASKAITA

TARPINĖ
ATASKAITA

Tarpinė ataskaita
Biudžeto prognozė

20
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Finansinė ataskaita

• Į ataskaitą turite įtraukti visas išlaidas, ne tik ES paramos lėšas.
• Ataskaitinio laikotarpio tinkamos išlaidos:
‐ faktiškai patirtos, pagrįstos sąskaitomis, apmokėtos.
• Įtraukite tik tinkamas išlaidas, patirtas ataskaitinio laikotarpio metu.
• Tas pats ataskaitinis laikotarpis Paramos gavėjui ir partneriams.
• Sumos partnerių ataskaitose turi atitikti sumą bendroje ataskaitoje.
• Patikrinkite valiutos keitimo kursų teisingumą, už išlaidas
atsiskaitykite eurais.
• Įsitikinkite, kad išlaidos atitinka veiklas.
• Nepamirškite įtraukti į galutinę ataskaitą jos rengimo, išlaidų audito
ir projekto įvertinimo išlaidų.
• Ataskaitas teikite laiku!
21

Avanso ir dalinių mokėjimų
įtraukimas į tarpines
ataskaitas
Avansiniai mokėjimai gali būti įtraukti į tarpinę ataskaitą:
• jeigu be avansinio mokėjimo negalima pradėti teikti paslaugas ar
darbus arba neįmanoma atlikti įrangos užsakymo.
• tokie avansiniai mokėjimai nurodomi sutartyse arba pirkimo
dokumentuose.
• aprašomos pinigų grąžinimo sąlygos, jeigu teikėjas neįvykdys
sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.
Daliniai mokėjimai gali būti įtraukti į tarpinę ataskaitą:
• jeigu suteikta dalis paslaugų ar atlikta dalis darbų ir pasirašyti
paslaugų ar darbų priėmimo aktai.
• jeigu pirkimų dokumentuose ir sutartyse numatytos dalinio
apmokėjimo procedūros.
22
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Rekomendacijos
1. Pradėkite rengti ataskaitas DABAR. Visą ataskaitoms reikalingą
informaciją ir dokumentus reikia rinkti nuo pat projekto pradžios;
2. Sutarkite su partneriais, kas už ką moka, ir kaip mokėjimai pervedami
partneriams (pvz., ar avansu, ar remiantis sąskaitomis);
3. Suplanuokite, iš kurių finansinių šaltinių (ES paramos ar savo dalinio
finansavimo) apmokėsite išlaidas projekto metu (ypač svarbu Baltarusijos
partneriams, nes tik ES parama atleidžiama nuo mokesčių);
4. Suplanuokite, kada pateiksite JTS Tarpines ir Galutinę ataskaitas.
5. Planuokite realistinį ataskaitų patvirtinimo ir mokėjimų gavimo
kalendorių. N.B. numatykite mažiausiais 2‐3 mėnesius nuo
Tarpinės/Galutinės ataskaitos pateikimo iki kito mokėjimo gavimo.
6. Nuo pradžių įtraukite auditorius. Pradėjus rengti mokėjimo prašymą, jau
per vėlu ieškoti bendro taisyklių supratimo!
7. Konsultuokitės su jums priskirtu JTS projektų vadovu ir projektų
finansininku. Dėl viešinimo kreipkitės į atstovą ryšiams su visuomene.
8. Saugokite bent vieną viešinimo priemonių pavyzdį audito tikslams. 23

KAIP UŽPILDYTI IR KAM
PATEIKTI ATASKAITAS

24
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Techniniai reikalavimai
rengiant ataskaitas
1. Ataskaitos ir išlaidų patikrinimo ataskaitos turi būti parengtos
angliškai.
2. Priedus galima pateikti nacionalinėmis kalbomis.
3. Priedai turi būti sugrupuoti pagal aprašytas veiklas. Pažymėkite,
veiklos, kuriai galioja priedas, numerį puslapio viršutiniame
dešiniajame kampe (pvz., 1.2 veikla).
4. APRAŠOMOJI DALIS:



Neaktualius formos laukus pažymėkite: “Not applicable”.
Neaktualias dalis 3.2. sekcijoje “Veiklos grupių aprašymas” ir 5
sekcijoje “Programos indikatoriai” galite ištrinti.

5. FINANSINĖ DALIS:



Neištrinkite jokių finansinės ataskaitos formos formulių.
Popierinei versijai spausdinkite tik aktualius puslapius (Worksheets).
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Ataskaitų teikimas
• Ataskaitas reikia teikti į Jungtinį techninį sekretoriatą, pridėjus lydraštį.
• Projekto pažangos ataskaita: vienas popierinis originalas ir elektroninė
versija CD.
• Tarpinė ir galutinė ataskaitos:
• Ataskaitą reikia pateikti kaip vieną susiūtą (surištą), užantspauduotą originalą
ir vieną susiūtą (surištą) ir užantspauduotą kopiją, patvirtintą kaip “Kopija
tikra”, ir e‐versiją CD;
• “Kopija tikra” turi būti identiška auditoriaus patvirtintam originalui;
• Ataskaitas nurodytose vietose turi pasirašyti organizacijos vadovas arba
asmuo, įgaliotas pasirašyti tokius dokumentus. Nurodoma data ir antspaudas.
• Originalo ir kopijos nereikia susiūti kartu.
• Priedai neturi būti susiūti kartu su Aprašomąja ir Finansine ataskaita.
26

• Išlaidų patikros ataskaita turi būti susiūta, bet nesurišta su Finansine ataskaita.

13

IŠLAIDŲ PATIKRA
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Išlaidų patikrinimo techninės
sąlygos
• Išlaidų patikrinimo sąlygos yra aprašytos VII priedo prieduose:
 procedūros – 2a priede.
 procedūrų gairės – 2b priede.
 pavyzdinė išlaidų patikrinimo ataskaitos forma – 3A ir 3B prieduose.
• SVARBU: šių priedų keisti negalima!
• Išlaidų patikrinimo ataskaita turi būti parengta angliškai!
• Paramos gavėjas ir partneriai turi susitarti su savo auditoriumi dėl
procedūrų (“sutartos procedūros”). Šios procedūros aprašytos VII priedo 2a
priede. Jų keisti negalima.
• Be šių procedūrų, Paramos gavėjas ir partneriai (jei aktualu) su savo
auditoriumi turi pasirašyti paslaugų teikimo sutartį.
• Paramos sutarties VII priedas “Išlaidų patikrinimo techninė specifikacija” turi
būti pasirašytas ir pridėtas prie kiekvienos Išlaidų patikros ataskaitos.
• Auditorius privalo pridėti 1 priedą – Tinkamų išlaidų lentelę.
28
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Viena ataskaita ar kelių
ataskaitų rinkinys
• Tikrinama 100 % projekto išlaidų (taip pat orginalai).
• Jeigu visam projektui pasirinktas vienas auditorius, pildoma tik 3A forma
visiems partneriams; jeigu skirtingi auditoriai partneriams – 3A forma
visiems partneriams ir 3B konsoliduota forma.
• Projektuose, kuriuose partnerių išlaidų auditą atlieka ne vienas auditorius,
Paramos gavėjas turi sudėti visų partnerių finansinę informaciją į vieną
konsoliduotą išlaidų patikrinimo ataskaitą.
• Paramos gavėjo auditorius turi patikrinti šią konsoliduotą išlaidų
patikrinimo ataskaitą, tikrindamas finansinę ataskaitą.
• Partneriai savo ataskaitoms ir išlaidų patikrinimo ataskaitoms turi naudoti
tas pačias formas, kaip ir Paramos gavėjas bei pateikti jam kopijas.
29

Išlaidų patikros techninės
sąlygos: į ką atkreipti dėmesį
• 1.7 sekcija „Ataskaitų teikimas“:
<..> This report should be provided by the Auditor to <name of the
Beneficiary/Partner > within <xx. number of working days to be indicated
by the Beneficiary/Partner > working days after the day of signature of
these ToR.  Šioje vietoje reikia įrašyti galutinės ataskaitos išlaidų
patikrinimo ataskaitos parengimo sąlygas.

• 1.8 sekcija „Kitos sąlygos“:
[The Beneficiary/Partner and the Auditor can use this section to agree any
other specific terms]  Šioje vietoje reikia įrašyti tarpinės ataskaitos
išlaidų patikrinimo ataskaitos parengimo sąlygas.

• 1 priedas „Informacija apie paramos sutartį“:
Joint Managing Authority <Provide the name, position/title, phone and
E‐mail of the contact person at the Joint Managing Authority.  įrašykite
30
jums priskirto JTS projekto vadovo kontaktus.
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Išlaidų patikros ataskaitų
klaidos
1. Išlaidų patikros ataskaitoje nurodyta tik bendra išlaidų suma;
2. Nepateiktas 1 priedas: tinkamų išlaidų lentelė;
3. Išlaidų patikros ataskaitoje neatspindėti biudžeto pakeitimai;
4. Išlaidų patikros ataskaitos periodas skiriasi nuo Finansinės ataskaitos
periodo;
5. Neteisingai užpildyta informacija apie Paramos sutartį;
6. Turi būti teisingai užrašyta audito paslaugų kaina: patikrinkite, ar kaina
paremta audituotų išlaidų suma, ar auditoriaus ataskaitų kiekiu;
pirmuoju atveju patikrinkite, ar nepermokate, jei projekte patyrėte
mažiau išlaidų, nei suplanuota;
7. Išlaidų patikros ataskaita vėluoja: primename, kad Galutinė ataskaita turi
būti pateikta per 3 mėnesius po projekto pabaigos, šis terminas negali
būti pratęstas!
8. Nesusiūkite (nesuriškite) Finansinės ataskaitos su Išlaidų patikros
31
ataskaita; taip padarius, bus laikoma, kad Finansinė ataskaita nepateikta.

Projekto pabaiga
• Paramos gavėjas ir partneriai įsipareigoja:
• Suteikti priėjimą prie projekto dokumentų ir produktų bei vietų, kur
buvo įgyvendintas projektas, 7 metus po paskutinio paramos
išmokėjimo Paramos gavėjui.
• saugoti projekto ir mokėjimų dokumentų originalus 7 metus po
paskutinio paramos išmokėjimo Paramos gavėjui.
• Paramos gavėjas turi paskirti kontaktinį asmenį bent 6 mėnesiams po
projekto pabaigos.
• Užtikrinti projekto rezultatų, ataskaitų ir kitų dokumentų bei
nematerialių produktų, susijusių su projektu, intelektinių ir gamybos
teisių bei kitų teisių nuosavybę.
32
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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
33
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