DAŽNIAUSIAI PASITAIKIUSIOS PAREIŠKĖJŲ KLAIDOS
1-OJO KVIETIMO METU
Bendros rekomendacijos:
9
Atidžiai perskaitykite vertinimo kriterijus ir palyginkite, kaip jūsų paraiška atitinka šiuos
kriterijus, kadangi jie yra naudojami vertinant paraiškas dėl paramos skyrimo (2.3.1.4
skyrius).
9
Atidžiai perskaitykite Paraiškos formos pildymo instrukcijas, kuriose pateikti detalūs
paraiškos pildymo paaiškinimai ir pavyzdžiai.

Klaidos pastebėtos administracinio vertinimo metu
Neatitikimas paraiškos pateikimo procedūrai, žiūrėkite Gaires pareiškėjams (toliau - Gairės),
2.2. skyrius.
•

Paraiška pateikta po galutinės paraiškų teikimo dienos.
Paraiškos, pateiktos po nurodytos paraiškų teikimo datos, yra atmetamos (2.2.3. skyrius).

•

Paraiškos vokas neužklijuotas ir neužantspauduotas.
Paraiška turi būti pateikiama viename užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant voko
nurodant, kad ji teikiama šiai Programai ir paskelbtam kvietimui (2.2.2 ir 2.3.1.1. skyriai).

•

Paraiška nesurišta.
Paraiškos originalas ir jos kopija (paraiškos forma + pridedami dokumentai) kiekvienas
atskirai turi būti surišti pagal Gairėse nurodytas instrukcijas (2.2.2 skyrius).

•

Netinkamai užpildyti arba nepateikti Pareiškėjo deklaracija, Partnerystės pareiškimas,
Asocijuoto nario patvirtinimo raštas.
Nurodyti dokumentai turi būti pasirašyti organizacijos (pareiškėjo, partnerio ar asocijuoto
nario) vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodyta data ir uždėtas organizacijos antspaudas.
Rekomendacija: iš anksto surinkite visus papildomus dokumentus iš pareiškėjo, partnerių
ir asocijuotų narių. Jeigu paraiškos teikimo dieną negavote originalių partnerių
pareiškimų, pridėkite jų kopijas; bet kuriuo atveju bus reikalaujami originalūs dokumentai
(2.2.2. ir 2.3.1.1 skyriai).

•

Nepateikta preliminari galimybių studija.
Preliminari galimybių studija turi būti pateikta: jeigu 3-ios biudžeto kategorijos „Įranga ir
prekės“ suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų, arba 6-os biudžeto kategorijos „Darbai
(infrastruktūra)“ suma yra lygi arba viršija 50 000 eurų, arba bendra 3-ios biudžeto
kategorijos „Įranga ir prekės“ ir 6-os biudžeto kategorijos „Darbai (infrastruktūra)“ suma
yra lygi arba viršija 50 000 eurų (2.2.2. skyrius).
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Klaidos pastebėtos tinkamumo vertinimo metu
Nesilaikoma Gairių 2.1 skyriuje nurodytų reikalavimų.
•

Pareiškėjas ar partneris yra pelno siekianti organizacija.
Pareiškėjai turi būti pelno nesiekiančios organizacijos (2.1.1.1. skyrius).
Partneriai turi būti pelno nesiekiančios organizacijos, išskyrus organizacijas, kurios yra
dalinai pramoninio ar komercinio pobūdžio, tačiau įsteigtos specialiems viešojo intereso
poreikiams tenkinti.

•

Pareiškėjas ar partneris nėra juridinis asmuo (registruota veikianti atstovybė ar padalinys
nurodytas kaip pareiškėjas ar partneris paraiškoje, tačiau nėra juridinis asmuo).
Jeigu Programos teritorijoje registruota veikianti atstovybė nėra juridinis asmuo, paraiškos
formoje kaip pareiškėjas ar partneris nurodoma ne Programos teritorijoje Latvijoje,
Lietuvoje ar Baltarusijoje esanti centrinė būstinė (juridinis asmuo). Pareiškėjas ir partneriai
turi pateikti dokumentus, pvz. įstatus ar steigimo dokumentus, kurie patvirtina, kad
organizacija turi veikiančią registruotą atstovybę ar teritorinį padalinį Programos
teritorijoje( 2.1.1.1. skyrius).
Dėmesio: Registruota veikianti atstovybė turi būti įsteigta Programos teritorijoje ne vėliau
kaip prieš vienerius metus ar anksčiau iki šio kvietimo teikti paraiškas paskelbimo.

Klaidos pastebėtos vertinant paraiškų kokybę
Paraiškos kokybė neatitinka nustatytų kriterijų (2.3.1.4. skyrius).
•

Prastas problemos aprašymas, problema nesusijusi su tikslais, rezultatais ir veiklomis.
Problemos aprašymas yra svarbus paraiškos elementas, nes taip yra pagrindžiamas
projekto poreikis. Nesant problemos, nėra ir paties projekto. Problemos aprašymas turi
nurodyti atotrūkį tarp faktinės situacijos ir norimos situacijos, kurios siekiama įgyvendinant
projektą. Pagrindžiant problemos aktualumą, rekomenduojama pateikti statistinius
duomenis, kurie apibūdina esamą situaciją regione (mieste, rajone, kt).
Rekomendacija: pagrindiniai aspektai, kuriuos reikia įvertinti: 1) problemos aprašymas
turi būti konkretus ir skirtas tiksliniam regionui ar sektoriui apibūdinti, o ne bendras
situacijos apibūdinimas; 2) problema turi būti aktuali abiejose sienos pusėse; 3) jai
išspręsti būtinas bendradarbiavimas abipus sienos; jos negalima tinkamai išspręsti tik
nacionaliniu ar vietiniu lygiu; 4) ji labiau turi būti orientuota spręsti regioninius klausimus, o
ne nacionalinio lygio problemas, pvz., nacionalinio registro sukūrimas; 5) reikia nurodyti,
kokios socialinės grupės bus paveiktos.

•

Netinkamai apibrėžti projekto tikslai.
Tikslas turi būti apibrėžiamas kaip “norima situacija”, kuomet problema yra “negatyvi
situacija”. Tikslas nurodo pagerėjusios situacijos viziją ateityje, kuomet bus išspręstos
apibrėžtos problemos; daugiau informacijos žiūrėkite
Paraiškos formos pildymo
instrukcijose. Taip pat įvertinkite, kad jūsų veiklos gali būti svarbios regionui, bet negali
būti tinkamos finansuoti iš Programos, todėl pasitikrinkite, kaip jūsų projektas atitinka
nustatytus prioritetus ir priemones.
Pastaba: projekte turi būti nustatytas bendrasis tikslas, prie kurio pasiekimo projektas
prisidės, ir specifinis tikslas, kuris bus pasiektas įgyvendinus projektą.

•

Netinkamai apibrėžtos tikslinės grupės ir galutiniai naudos gavėjai.
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Projektas yra įgyvendinamas siekiant pagerinti situaciją ar išspręsti tam tikrą problemą,
aktualią tikslinei grupei.
Rekomendacija: 1) strategiškai pasirinkite tikslines grupes, atsižvelgdami į projekto tikslus;
2) apibūdinkite, kaip buvo įvertinti tikslinės grupės poreikiai: ar jūsų projektas jiems
įdomus?; 3) pateikite konkretų tikslinės grupės aprašymą ir skaičių.
•

Nėra poveikio abipus sienos.
Vienas iš svarbių vertinimo kriterijų yra projekto poveikis abipus sienos. Todėl
bendradarbiavimas abipus sienos turi prisidėti prie bendros problemos sprendimo.
Svarbu, kad rezultatai ir, jei tinkama, produktai būtų pasiekti abipus sienos.

•

Neaiškus projekto naujumas.
Apibrėždami problemą, inovatyvumą ir pagrįsdami problemą atkreipkite dėmesį į šiuos
aspektus: 1) ar projekto veiklos nedubliuoja to, kas jau padaryta?; 2) ar siūlomi
sprendimai užpildo trūkstamas dalis ar pagerina ankstesnius pasiekimus?.
Rekomendacija: 1) pateikite informaciją, kas jau buvo padaryta ir kuo jūsų projektas yra
naujas šiuo aspektu arba ko trūko ankstesnėje praktikoje; 2) aiškiai žinokite kas vyksta
pasirinktame sektoriuje ir regione ir kaip jūsų projektas kuria pridėtinę vertę.

•

Nepakankamai detalus veiklų aprašymas; chaotiškas veiklų aprašymas; neaiški logika.
Atminkite, kad veiklų aprašymas yra vienintelis informacijos šaltinis, vertintojams vertinant
paraišką. Todėl svarbu struktūrizuotai pateikti veiklų aprašymą, nurodant svarbią
informaciją (t.y. trukmė, dalyvių skaičius, chronologija, išlaidos, įgyvendinimo metodai ir
t.t.).
Rekomendacija: jeigu manote, kad tam tikra informacija yra visuotinai žinoma, tačiau
jos nenurodėte paraiškoje, ji gali būti vertintojų neįvertinta. Paprašykite nešališko
žmogaus perskaityti paraiškos aprašymą ir apibūdinti, ar aiški projekto idėja.

•

Neproporcingas pareiškėjo ir partnerių įsitraukimas į projektą.
Projektas yra partnerystės, kuri sudaroma įgyvendinti tam tikras veiklas, siekiant bendros
naudos ir rezultato abipus sienos, išraiška. Projekto rengimas, paremtas bendromis
idėjomis ir pastangomis reikš aktyvų partnerių įsitraukimą įgyvendinimo metu ir bendrą
rezultatų nuosavybės jausmą.
Rekomendacija: 1) nepamirškite aprašyti partnerių užduočių veiklų grupėse; 2)
užtikrinkite, kad pareiškėjas nėra per daug dominuojantis visose veiklose; suteikite
partneriams atsakomybę už atskiras veiklų grupes; 3) apibrėžkite, kaip kiekvienas
partneris prisidės ir gaus naudos iš projekto.

•

Nepakankamai apibūdinti partnerių gebėjimai.
Atkreipiame dėmesį, kad pareiškėjo ir partnerių gebėjimai vertinami kokybės vertinimo
kriterijais, nustatytais dalyje “Finansiniai ir veiklos gebėjimai” (2.3.1.4 skyrius). Todėl svarbu
pakankamai apibūdinti pareiškėjo ir partnerių patirtį, gebėjimus, žmogiškuosius ir
finansinius resursus. Vertintojai vertins tik informaciją pateiktą paraiškoje, tačiau jeigu
organizaciją turi patirties, tačiau to nenurodė, vertinimo balas sumažinamas.

•

Netinkamai užpildyta Loginė projekto schema.
Loginė projekto schema yra svarbi priemonė efektyviam projekto planavimui ir
stebėsenai, todėl labai svarbu ją tinkamai užpildyti; žiūrėkite Paraiškos formos pildymo
instrukcijas.
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•

Nenustatyti objektyviai patikrinami produktų, rezultatų ir tikslų rodikliai.
Produktai, rezultatai ir tikslai turi būti objektyviai patikrinami. Tai reiškia, kad, turi būti
įmanoma neutraliam vertintojui juos patikrinti ir apskaičiuoti; pirmiausia, suprasti ko
projektas siekia? (atsakyti į klausimą, ar įmanoma nustatyti, kad tai kas buvo planuota,
buvo pasiekta?); antra, išmatuoti pasiekimą (ar yra prieinami matavimo šaltiniai ir
būdai?).
Vienas svarbiausių aspektų formuojant projekto struktūrą yra dėmesys rezultatams, kurie
bus pasiekti įgyvendinus veiklas.

•

Neužtikrinamas rezultatų tvarumas.
Nėra tikslinga investuoti į veiklas, kurios nėra tvarios ir neturi aiškių ateities įgyvendinimo
planų po projekto pabaigos. Pavyzdžiai: a) Jeigu tai yra smulkus žmonių
bendradarbiavimo projektas, gali būti aprašytas tolimesnio bendradarbiavimo po
projekto pabaigos planas; b) jeigu projekte sukuriami produktai ar vykdomos investicijos,
gali būti nurodomi
konkretūs institucinio palaikymo, finansinių resursų, tolimesnio
panaudojimo planai.

•

Per didelės ir nepagrįstos išlaidos.
Išlaidų ir numatytų produktų bei rezultatų santykis turi būti tinkamas, kas reiškia, kad
planuojamas rezultatas yra vertas visų projektui skirtų lėšų. Reikia įvertinti, ar kiekviena
numatyta išlaidų dalis yra svarbi projekto įgyvendinimui, atitinka projekto logiką ir, ar
išlaidos yra ekonomiškos ir veiksmingos.
Rekomendacija: 1) bendras biudžetas turi būti realus išlaidų, reikalingų įgyvendinti
veiklas, sąmata, o ne maksimali paramos suma; 2) išlaidos turi būti paremtos rinkos
kainomis; 3) išlaidos turi būti detalizuotos, o ne nurodytos abstrakčiomis sumomis; 4) turi
būti siekiama efektyvių sprendimų, pvz. spausdinami ar ruošiami elektroniniai
dokumentai, turimų interneto svetainių, techninių bazių naudojimas ir kt.

•

Nepagrįstas išorinių ekspertų įtraukimas.
Bendroji taisyklė numato, kad paramos gavėjas ir partneriai patys įgyvendina didžiąją
projekto dalį. Partneriai negali veikti kaip tarpininkai, gaunantys paramą ir sudarantys
sutartis su kitais asmenimis projekto įgyvendinimui. Todėl partneriai turi užtikrinti savo
indėlį, sprendžiant apibrėžtą problemą, suteikdami savo personalą, ekspertus, patirtį ir kt.
Tinkamai pagrįstais atvejais subrangos sutarčių sudarymo ribojimas netaikomas
investiciniams projektams.

• Nenumatytas išorinis išlaidų patikrinimas (auditas).
Programoje reikalaujama, kad būtų numatytos išorinis išlaidų patikrinimo (audito)
paslaugos, kurios įtraukiamos į 5 biudžeto kategoriją “Kitos išlaidos ir išorinės paslaugos”.
Nėra privaloma turėti vieną auditorių visam projektui, partneriai gali turėti ir atskirus
auditorius.
•

Techninės klaidos pildant paraišką ir nesutampantys duomenys skirtingose paraiškos
dalyse ir pridedamuose dokumentuose.
Paraiška turi būti tinkamai užpildyta; turi būti užpildyti visi prašomi laukai; informacija
skirtinguose skyriuose turi sutapti; turi būti nurodytas teisingas organizacijų pavadinimas ir
jų vertimas; turi matytis visas tekstas; popierinė ir elektroninė versijos turi sutapti;
duomenys paraiškoje ir pridedamuose dokumentuose turi sutapti.
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