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Projekto darbuotojų ir
įstaigos korespondencijos
adreso pasikeitimas

Paramos gavėjas privalo raštu informuoti JTS apie šiuos pakeitimus:
1. Išrinktus projekto vadovus Paramos gavėjo organizacijoje:
–
–
–
–

projekto vadovą,
projekto finansininką,
kontaktinį asmenį,
projekto asistentą.

2. Pasikeitus projekto vadovybei;
3. Pasikeitus Paramos gavėjo ar
korespondencijos adresui.

bet

kurio

kito

partnerio

NEESMINIAI PAKEITIMAI
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Neesminiai pakeitimai I

Kas yra neesminis pakeitimas?
Tai pakeitimas, kuris neturi įtakos pagrindiniam projekto tikslui.
Neesminių pakeitimų tipai:
1. Biudžeto pokyčiai, kurie siekia iki 15% lėšų perskirstymą tarp
biudžeto kategorijų;
2. Projekto aprašymo pakeitimai;
3. Paramos gavėjo ar partnerių auditoriaus(ų), banko sąskaitos ar
buveinės adreso pasikeitimai.
N.B. Nesumaišykite pakeitimų tarp biudžeto kategorijų (pvz.,
Žmogiškieji ištekliai) ir biudžeto eilučių (pvz., Projekto vadovas). 5

Neesminiai pakeitimai II

1. Neesminiai biudžeto pakeitimai atitinka šias sąlygas:
a) Pakeitimai neįtakoja pagrindinio projekto tikslo;
b) Finansinis poveikis apsiriboja eilučių perkėlimu toje pačioje
pagrindinėje biudžeto kategorijoje, įskaitant eilučių panaikinimą ar
įtraukimą į biudžeto kategoriją; arba
c) Kai perskirstyta suma skiriasi ne daugiau kaip 15% nuo bet kurios
iš biudžeto kategorijų bendros sumos;
d) Pakeitimai nepakeičia netiesioginių administracinių išlaidų
ir(arba) rezervo nenumatytoms išlaidoms dydžių;
e) Pakeitimai yra pateisinami ir reikalingi veiksmingesniam projekto
įgyvendinimui;
f) Laikomasi išlaidų tinkamumo taisyklių.
6
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Neesminiai pakeitimai III

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, atliekant neesminį pakeitimą:
a) Prašymas atlikti pakeitimą, kuris turi apimti:
a) prašomų pakeitimų pagrindimą ir paaiškinimą (faktai);
b) poveikį projekto tikslų pasiekimui.

b) Biudžeto pokyčių apskaičiavimo lentelė, kurioje turi būti
nurodytas originaliai patvirtintas projekto biudžetas (kairysis
stulpelis) ir pakeistas biudžetas (dešinysis stulpelis, čia turi būti
įrašyti visi atlikti biudžeto pakeitimai).
Pastarąjį įrankį taip pat galima naudoti sekant visus biudžeto
perskirstymus.
c) Atnaujintą Projekto aprašymą (projekto paraišką), jeigu tai
aktualu.
N.B. Paramos gavėjas atsiunčia JTS teksto paragrafus, kuriuos reikia
.7
pakeisti, ir JTS atsiunčia paramos gavėjui atnaujintą Projekto aprašymą.

Pavyzdys

8
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Neesminiai pakeitimai IV

2. Neesminiai projekto aprašymo pakeitimai, atitinka šias
sąlygas:
a) Pakeitimai neįtakoja pagrindinio projekto tikslo;
b) Pakeitimai yra pateisinami ir reikalingi veiksmingesniam
projekto įgyvendinimui.
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Neesminiai pakeitimai V
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
a) Prašymas atlikti pakeitimą:
•
•
•

atitinkama veiklų grupė, veikla(os), pasiekimų rodiklis(iai) ir
Projekto aprašymo skyriai, kuriuose daromi pakeitimai;
prašomų pakeitimų paaiškinimas (t.y. ką ketinate keisti)
pagrindimas:
–
–

kodėl būtina atlikti pakeitimus;
poveikio, kurį pakeitimai turės projekto tikslų pasiekimui ir
biudžetui, paaiškinimas.

b) Atnaujintas Projekto aprašymas;
c) Biudžeto pakeitimų apskaičiavimų lentelė, jeigu atliekami
biudžeto pakeitimai.
10
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Neesminiai pakeitimai VI

N.B.
Bet kokie statybos darbų techninės dokumentacijos pakeitimai,
įskaitant nenumatytus ar papildomus darbus, išskyrus kainos
pasikeitimus, numatytus kainų prognozėje, kurie neįtakoja
projekto biudžeto, laikomi projekto pakeitimais ir turi būti atlikti
remiantis projekto pakeitimų procedūromis. Kartu su prašymu
atlikti pakeitimą turi būti pateikta ir atnaujinta techninė
dokumentacija.
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Neesminiai pakeitimai VII

3. Paramos gavėjo ir (arba) partnerių auditoriaus(ų), banko sąskaitos
arba buveinės adreso pasikeitimai.
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
a) prašymas atlikti pakeitimą, nurodant pakeitimo priežastis ir pateikiant
atnaujintą informaciją; atitikimas viešųjų pirkimų ir Paramos sutarties
sąlygoms (auditoriaus pakeitimo atveju);
b) keičiant banko sąskaitą – atnaujinta finansinės identifikacijos forma;
c) keičiant adresą – atnaujintas Projekto aprašymas ir pagrindžiantys
dokumentai.
d) jeigu keičiamas auditorius Baltarusijoje, juridinių asmenų (audito įmonių)
atveju būtina pateikti naujai pasirinkto auditoriaus valstybinės juridinio
asmens registracijos sertifikatą; bent 3 audito įmonės auditorių
kvalifikacijos sertifikatus ir įrodymą, kad šie asmenys dirba pasirinktoje
audito bendrovėje. Fizinių asmenų (auditorių) atveju, reikia pateikti
auditoriaus kvalifikacijos sertifikatą ir fizinio asmens verslo liudijimą. 12
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Neesminiai pakeitimai VIII

Bendrosios valdymo institucijos (BVI) teisės:
1. BVI pasilieka sau teisę nesutikti su Paramos gavėjo banko sąskaitos
arba auditoriaus pasirinkimu.
2. BVI pasilieka teisę pareikalauti, kad būtų pakeistas auditorius,
paaiškėjus aplinkybėms, kurios buvo nežinomos pasirašant Paramos
sutartį, ir kurios verčia abejoti auditoriaus nepriklausomumu bei
profesine kompetencija.
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Procedūra I

Atlikdamas neesminius pakeitimus, Paramos gavėjas privalo
neatidėliodamas raštu informuoti apie tai Bendrąją valdymo
instituciją per JTS.

Sutarties pakeitimo pasirašyti nereikia.

14
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Procedūra II
1. Paramos gavėjas e‐paštu (info@enpi‐cbc.eu) ar faksu (arba paštu)
atsiunčia JTS galutines šių dokumentų versijas:
a) pasirašytą, užantspauduotą ir datuotą prašymą atlikti pakeitimą,
b) Biudžeto pakeitimų lentelę, pasirašytą kiekviename puslapyje (jei
aktualu),
c) atnaujintą Projekto aprašymą, pasirašytą kiekviename puslapyje (jei
aktualu),
d) papildomus reikalaujamus dokumentus,
e) informaciją, kad originalas nebus siunčiamas (jei aktualu).

2. JTS patikrina prašymą. Prašymas bus pradėtas svarstyti tik tada, kai
JTS gaus visus reikalingus dokumentus.
3. JTS informuoja Paramos gavėją apie sprendimą oficialiu laišku.
N.B. Rekomenduojame atsiųsti prašymą atlikti pakeitimus el. paštu
15
pradinei JTS projektų vadovo ir projektų finansininko peržiūrai.

ESMINIAI PAKEITIMAI
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Esminiai pakeitimai I

Kas yra esminis pakeitimas?

Tai pakeitimas, kuris pakeičia Paramos sutarties sąlygas ir
privalo būti įformintas, kaip sutarties pakeitimas (addendum),
kurį pasirašo abi Paramos sutarties šalys.

.17

Bendri principai, kurių
reikia laikytis
• Joks pakeitimas negali pakeisti paramos skyrimo sąlygų;
• Maksimali paramos suma, nurodyta Specialiųjų sąlygų 3.2
straipsnyje, negali būti padidinta (nei procentine, nei absoliučia
skaitine išraiška);
• Pakeitimus galima atlikti tik Paramos sutarties galiojimo
(projekto įgyvendinimo) laikotarpiu;
• Pakeitimas įsigalioja tiktai pasirašius Paramos sutarties
pakeitimą (addendum);
• Esminio pakeitimo tikslas turi būti glaudžiai susijęs su projekto
esme.
Paramos sutarties pakeitimai negalioja atgaline data!
18
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Esminiai pakeitimai II

1. Biudžeto pakeitimai, kai perskirstoma daugiau nei 15%
biudžeto kategorijos sumos;
2. Projekto aprašymo pakeitimai, kurie įtakoja projekto
tikslą;
3. Paramos gavėjo ir (arba) projekto partnerių juridinio
statuso pasikeitimai;
4. Partnerių pasikeitimai;
5. Projekto įgyvendinimo trukmės pasikeitimas.

19

Esminiai pakeitimai III

1. Esminių biudžeto pakeitimų sąlygos:
a) Suma, perskirstoma tarp pagrindinių biudžeto kategorijų, sudaro
daugiau kaip 15% nuo bet kurios iš biudžeto kategorijų bendros
sumos;
b) Keičiamas netiesioginių administracinių išlaidų ir (arba) nenumatytų
išlaidų rezervo dydis, įskaitant ir šio rezervo panaudojimą;
c) Pakeitimai yra pateisinami ir reikalingi veiksmingesniam projekto
įgyvendinimui;
d) Laikomasi išlaidų tinkamumo taisyklių.
20
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Esminiai pakeitimai IV
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
a) Prašymas atlikti esminį pakeitimą:
•
•

b)
c)
d)
e)

prašomų pakeitimų paaiškinimas (t.y. ką ketinate keisti) ir jų pagrindimas (t.y.
kodėl būtina atlikti pakeitimus);
poveikio, kurį pakeitimai turės projekto tikslų pasiekimui ir biudžetui,
paaiškinimas;

Biudžeto pokyčių apskaičiavimo lentelė. Pastarąjį įrankį taip pat galima
naudoti sekant visus biudžeto perskirstymus;
Naujas projekto biudžetas;
Atnaujintas Projekto aprašymas (projekto paraiška), jeigu tai aktualu;
Pagrindžiantys dokumentai, jeigu tai aktualu (pvz., komerciniai
pasiūlymai, prognozės).

N.B. Paramos gavėjas turi sekti besikaupiančias partnerių biudžeto
pakeitimų sumas, kad užfiksuotų, kada pakeitimai tarp biudžeto
21
kategorijų viršys 15%.

Pavyzdys
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Esminiai pakeitimai V

2. Projekto aprašymo esminiai pakeitimai, atitinkantys šias sąlygas:
a) Pakeitimai įtakoja pagrindinį projekto tikslą;
b) Pakeitimai yra pateisinami ir reikalingi veiksmingesniam projekto
įgyvendinimui.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
a) Prašymas atlikti esminį pakeitimą, kuriame aprašyta:
•
•
•

b)
c)

atitinkama veiklų grupė, veikla(os), pasiekimų indikatorius(iai) ir Projekto
aprašymo sekcijos, kuriose daromi pakeitimai;
Prašomų pakeitimų paaiškinimas (t.y. ką ketinate keisti) ir jų pagrindimas (t.y.
kodėl būtina atlikti pakeitimus);
Įtakos, kurią pakeitimai turės projekto tikslų pasiekimui ir biudžetui,
paaiškinimas.

Atnaujintas projekto aprašymas (Paraiškos forma);
Biudžeto pokyčių apskaičiavimo lentelė (jei taikoma).
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Esminiai pakeitimai VI
3. Paramos gavėjo ir (arba) projekto partnerių juridinio statuso pasikeitimai, su
sąlyga, kad atlikus juos, partneriai ir jų partnerystė ir toliau atitiks jiems nustatytus
tinkamumo kriterijus (Gairės pareiškėjams, skyrius 2.1.1).
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
a)

Prašymas atlikti esminį pakeitimą, kuriame aprašoma:
•
•

situacija, dėl kurios reikia atlikti pakeitimus;
naujas organizacijos juridinis statusas;

b)

Įstatų arba steigimo sutarčių kopijos;

c)

Registracijos pažymėjimų ar atitinkamų dokumentų kopijos;

d)

Įstatymo ar sprendimo dėl viešųjų institucijų reorganizavimo ar steigimo kopija, įstatymo ar
sprendimo dėl šių institucijų reglamento kopija; Baltarusiams – mokesčių mokėtojo
numerio ar mokesčių sertifikato suteikimą įrodantis dokumentas;

e)
f)
g)

Naujas partnerystės susitarimas;
Atnaujintas projekto aprašymas (Paraiškos forma);
Biudžeto pokyčių apskaičiavimo lentelė (jei taikoma).

24
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Esminiai pakeitimai VIII

4. Partnerių pakeitimai įmanomi, jeigu:

a) jie pateisinami;
b) atlikus juos, partneriai ir jų partnerystė ir toliau atitiks jiems
nustatytus tinkamumo kriterijus (Gairės pareiškėjams, skyrius
2.1.1).
Partnerių pasikeitimo variantai:
a) Partnerio pasitraukimas iš projekto;
b) Partnerio pakeitimas kitu partneriu.
25

Esminiai pakeitimai VIII

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymas pakeitimui:
a) problemos paaiškinimas (pvz.: partneris pasitraukė iš projekto);
prašomų pakeitimų paaiškinimas (t.y., kuris partneris pasitraukė,
kuris partneris ketina prisijungti prie projekto) ir pagrindimas (t.y.,
kodėl partnerių pakeitimas laikomas geriausiu sprendimu, kokie
partnerio gebėjimai ir t.t.);
b) pasikeitimų įtaka numatytiems projekto pasiekimams,
rezultatams ir tikslams;
c) jei taikoma: paaiškinimas, kaip partnerių pasikeitimas įtakos
projekto biudžetą.
26

13

Esminiai pakeitimai IX

2. Atnaujintas projekto aprašymas (Paraiškos forma);
3. Biudžeto pokyčių apskaičiavimo lentelė (jei aktualu);
4. Jei prie projekto prisijungė naujas partneris:
a)
b)
c)
d)
e)

Naujo Partnerio pareiškimo originalas;
Partnerystės susitarimo pakeitimo kopija;
Įstatų arba steigimo sutarčių kopijos;
registracijos pažymėjimų ar atitinkamų dokumentų kopijos;
mokesčių mokėtojo numerio ar mokesčių sertifikato suteikimą
įrodančio dokumento kopija.
27

Esminiai pakeitimai X

5. Projekto įgyvendinimo trukmės pasikeitimas, atitinkantis
šias sąlygas:
a) projekto pabaigos data – ne vėlesnė kaip 2014 m.
gruodžio 31 d.;
b) pratęsimas yra pateisinamas;
c) projektas gali būti sėkmingai pabaigtas per pratęstą
įgyvendinimo laikotarpį.
28
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Esminiai pakeitimai XI
Dokumentai, kuriuos reikia pateikti:
1. Prašymas atlikti pakeitimą, kuriame aprašoma:
a) problemos, iškilusios projekto vykdymo metu, dėl kurių prašoma
pratęsti projekto įvykdymo terminą;
b) Siūlomi sprendimai, kaip bus sprendžiamos minėtos problemos;
c) Kiek bus pasiekta projekto rezultatų ir įgyvendinta veiklų, jeigu
nebus pratęstas projekto įgyvendinimo terminas, taip pat nurodant
pagrindines veiklas, kurios nebus įvykdytos, ir produktus, kurie nebus
parengti, jeigu projektas baigsis, kaip buvo numatyta nuo pradžių;
d) Kaip bus užtikrintas projekto įgyvendinimas, pratęsus terminą.

2. Atnaujintas Projekto aprašymas (paraiškos forma).

29

Procedūra I

Norėdamas atlikti esminius pakeitimus, Paramos gavėjas turi
bent prieš mėnesį iki siekiamo pokyčių įsigaliojimo dienos
informuoti Bendrąją valdymo instituciją (BVI) per JTS raštu apie
atitinkamus pakeitimus.

30
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Procedūra II
Esminio pakeitimo atlikimo eiga:
1.

2.
3.
4.
5.

Paramos gavėjas išsiunčia JTS paštu pasirašytą, užantspauduotą ir datuotą
Prašymą atlikti pakeitimą, Projekto aprašymą, Biudžeto pokyčių apskaičiavimo
lentelę, naują biudžetą, Partnerio pareiškimą, Partnerystės susitarimą ir kitus
pagrindžiančius dokumentus (jei aktualu); papildomai dokumentus galima
faksuoti arba atsiųsi skenuotas versijas;
Reikia pateikti autorizuoto asmens pasirašytų Projekto aprašymo ir Biudžeto 2
originalus;
JTS patikrina prašymą. Prašymas bus pradėtas svarstyti tik tada, kai JTS gaus visus
reikalingus dokumentus;
Prašymas atlikti esminį pakeitimą, kartu su JTS sprendimu, persiunčiamas BVI, kad
ši priimtų galutinį sprendimą;
Jeigu BVI pritaria prašomiems pakeitimams, paruošiamas ir patvirtinamas
Paramos sutarties pakeitimas (addendum), kuris siunčiamas Paramos gavėjui
pasirašyti. Jeigu prašymas atlikti pakeitimą nepatenkinamas, JTS informuoja
Paramos gavėją oficialiu laišku.

N.B. Rekomenduojame el. paštu atsiųsti prašymą atlikti esminį pakeitimą
31
išankstinei JTS projektų vadovo ir projektų finansininko peržiūrai.

Atvejų analizė

Klausimai: įvardykite, apie kokius pakeitimų variantus kalbame?
Kokią procedūrą reikia taikyti?
1. Pasikeitė projekto vadovas projekte?
2. Projekto vykdymo metu paaiškėjo, kad reikia išspausdinti
daugiau brošiūrų, nei planuota projekto pradžioje?
3. Projekto partneriai suprato, kad dėl užsitęsusių viešųjų
pirkimų procedūrų, planuotos projekto veiklos negali būti
įvykdytos per nustatytą projekto įgyvendinimo terminą?
32
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Atsakymai

Pakeitimo variantas
Nelaikoma oficialiu pakeitimu.

Veiksmai
Informuoti JTS, atsiunčiant oficialų
laišką.

2.

Jeigu ketiname atlikti lėšų perskirstymą
toje pačioje biudžeto kategorijoje arba
jeigu perskirstymas tarp biudžeto
kategorijų nesudarys daugiau nei 15%,
reikia atlikti neesminį pakeitimą.
Kitais atvejais reikia atlikti esminius
pakeitimus.

Reikia išsiųsti JTS prašymą atlikti
neesminius pakeitimus.
Jeigu biudžete yra sutaupymų ir yra
pagrįstas poreikis sukurti daugiau
projekto produktų, galima vykdyti
biudžeto perskirstymą.

3.

Esminis pakeitimas.

Reikia išsiųsti JTS prašymą atlikti
esminį pakeitimą – pratęsti projekto
vykdymo laikotarpį.

1.

33

Dažniausios klaidos I

1. Prašymas atlikti pakeitimus siunčiamas tiesiai Bendrajai valdymo
institucijai.
2. Prie prašymo atlikto pakeitimus nepridedami pagrindžiantys
dokumentai.
3. Prašymuose atlikti pakeitimus ir pagrindžiančiuose dokumentuose
trūksta datų, parašų, antspaudų, registracijos numerių.
4. Nepakankamas arba netinkamas prašomų pakeitimų pagrindimas
(pvz., nenurodomi teisės aktais ar pagrindžiantys dokumentai,
nepateikiamos pakeitimų priežastys).
34
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Dažniausios klaidos II
5. Nenurodoma, taip kurių biudžeto eilučių perskirstomos lėšos.
6. Nenurodoma, kokią sumą ketinama perskirstyti.
7. Netinkamai apskaičiuojamos išlaidos (prašoma
pakeitimo, kai reikalingas esminis pakeitimas).

neesminio

8. Per vėlai pateikiama informacija apie pasikeitusį partnerio juridinį
statusą.
9. Paramos gavėjas neteikia prašymo atlikti pakeitimą dėl pokyčių
statybos darbų techninėje dokumentacijoje; JTS projektų vadovas
35
negali susekti pokyčių; partneriai neinformuoja Paramos gavėjo.

Informacijos šaltiniai

KELIAS: www.enpi‐cbc.eu → sekcija PARAMOS GAVĖJAMS
PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO GAIRĖS
GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS
KLAUSIMAI‐ATSAKYMAI
PROJEKTO PAKEITIMŲ FORMOS
36
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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
37
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