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I PRIEDAS 

ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondo intervencinių priemonių rūšių matmenys ir kodai – 17 straipsnio 5 dalis 

1 LENTELĖ. INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITIES MATMENS KODAI 

 

INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ SRITIS 

Paramos siekiant su 

klimato kaita 

susijusių tikslų 

skaičiavimo 

koeficientas 

Paramos siekiant su 

aplinka susijusių 

tikslų skaičiavimo 

koeficientas 

1 POLITIKOS TIKSLAS: PAŽANGESNĖ EUROPA, SKATINANT NOVATORIŠKĄ IR PAŽANGIĄ EKONOMIKOS PERTVARKĄ 

001 Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, ilgalaikį turtą 0 % 0 % 

002 
Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių s mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veikla, ilgalaikį turtą 
0 % 0 % 

003 
Investicijos į viešųjų mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo įstaigų, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veikla, ilgalaikį turtą 
0 % 0 % 

004 Investicijos į labai mažų įmonių, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, nematerialųjį turtą 0 % 0 % 

005 
Investicijos į mažųjų ir vidutinių įmonių (įskaitant privačius mokslinių tyrimų centrus), tiesiogiai susijusių s mokslinių 

tyrimų ir inovacijų veikla, nematerialųjį turtą 
0 % 0 % 

006 
Investicijos į viešųjų mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo įstaigų, tiesiogiai susijusių su mokslinių tyrimų ir 

inovacijų veikla, nematerialųjį turtą 
0 % 0 % 

007 
Labai mažų įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, bandomoji 

taikomoji veikla, galimybių studijos) 
0 % 0 % 

008 Mažųjų ir vidutinių įmonių mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant tinklaveiką 0 % 0 % 

009 
Viešųjų mokslinių tyrimų centrų, aukštojo mokslo ir kompetencijos centrų mokslinių tyrimų ir inovacijų veikla, įskaitant 

tinklaveiką (pramoniniai tyrimai, bandomoji taikomoji veikla, galimybių studijos) 
0 % 0 % 

010 
MVĮ skaitmeninimas (įskaitant e. prekybą, e. verslą ir tinkle vykdomus verslo procesus, skaitmeninius inovacijų centrus, 

gyvąsias laboratorijas, interneto verslininkus ir IRT startuolius, B2B) 
0 % 0 % 
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011 Vyriausybių IRT sprendimai, e. paslaugos, taikomosios programos 0 % 0 % 

012 
Informacinių technologijų paslaugos ir taikomosios programos, skirtos skaitmeniniams įgūdžiams ir skaitmeninei 

įtraukčiai 
0 % 0 % 

013 
e. sveikatos paslaugos ir taikomosios programos (įskaitant e. priežiūrą, daiktų internetą fiziniam aktyvumui ir kasdienį 

gyvenimą palengvinančiai aplinkai) 
0 % 0 % 

014 MVĮ skirta verslo infrastruktūra (įskaitant pramonės parkus ir zonas) 0 % 0 % 

015 MVĮ verslo plėtra ir tarptautinimas  0 % 0 % 

016 Pažangiajai specializacijai, pramonės pareinamajam laikotarpiui ir verslumui skirtas gebėjimų ugdymas 0 % 0 % 

017 MVĮ ir MVĮ grupėms skirtos pažangios paramos paslaugos (įskaitant valdymo, rinkodaros ir projektavimo paslaugas) 0 % 0 % 

018 Inkubacija, parama atžalinėms ir atskirtosioms įmonėms ir startuoliams 0 % 0 % 

019 Parama inovacijų grupėms ir verslo tinklai, visų pirma naudingi MVĮ 0 % 0 % 

020 
Inovacijų diegimas MVĮ (procesų, organizacinės, rinkodaros, bendro kūrimo, naudotojų ir paklausos sąlygojamos 

inovacijos) 
0 % 0 % 

021 Įmonių, mokslinių tyrimų centrų ir aukštojo mokslo sektoriaus technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas 0 % 0 % 

022 

Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai ir atsparumui klimato 

kaitai bei prisitaikymui prie jos, vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas, technologijų perdavimas ir 

bendradarbiavimas 

100 % 40 % 

023 
Įmonių, daugiausia dėmesio skiriančių žiedinei ekonomikai, vykdomi moksliniai tyrimai ir inovacijų diegimas, 

technologijų perdavimas ir bendradarbiavimas 
40 % 100 % 

2 POLITIKOS TIKSLAS: ŽALESNĖ IR MAŽO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO EUROPA, SKATINANT PERĖJIMĄ PRIE ŠVARIOS IR TEISINGOS ENERGETIKOS, ŽALIĄSIAS IR 

MĖLYNĄSIAS INVESTICIJAS, ŽIEDINĘ EKONOMIKĄ, PRISITAIKYMĄ PRIE KLIMATO KAITOS IR RIZIKOS PREVENCIJĄ BEI VALDYMĄ 

024 MVĮ efektyvus energijos vartojimas ir jose vykdomi parodomieji projektai, taip pat pagalbinės priemonės 100 % 40 % 

025 
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma esamų būstų renovacija, parodomieji projektai ir pagalbinės 

priemonės 
100 % 40 % 

026 
Siekiant efektyvaus energijos vartojimo vykdoma viešosios infrastruktūros renovacija, parodomieji projektai ir 

pagalbinės priemonės 
100 % 40 % 
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027 
Parama įmonėms, teikiančioms paslaugas, kuriomis prisidedama prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų 

ekonomikos ir atsparumo klimato kaitai 
100 % 40 % 

028 Atsinaujinančioji energija: vėjo energija 100 % 40 % 

029 Atsinaujinančioji energija: saulės energija 100 % 40 % 

030 Atsinaujinančioji energija: biomasės energija 100 % 40 % 

031 Atsinaujinančioji energija: jūrų energija 100 % 40 % 

032 Kita atsinaujinančioji energija (įskaitant geoterminę energiją) 100 % 40 % 

033 
Žemoje ir vidutinėje įtampoje veikiančios pažangios energijos skirstymo sistemos (įskaitant pažangiuosius tinklus ir IRT 

sistemas) ir su jomis susijęs kaupimas 
100 % 40 % 

034 Didelio efektyvumo kogeneracija, centralizuotas šilumos ir vėsinimo tiekimas 100 % 40 % 

035 
Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: potvyniai 

(įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras) 
100 % 100 % 

036 
Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: gaisrai (įskaitant 

informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras) 
100 % 100 % 

037 
Prisitaikymo prie klimato kaitos priemonės ir su klimato kaita susijusios rizikos prevencija ir valdymas: kita, pvz., 

audros ir sausra (įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo sistemas bei infrastruktūras) 
100 % 100 % 

038 

Su klimatu nesusijusių gamtinių pavojų (pvz., žemės drebėjimų) ir su žmogaus veikla susijusios rizikos (pvz., 

technologinių avarijų) prevencija ir valdymas, įskaitant informuotumo didinimo, civilinės saugos ir nelaimių valdymo 

sistemas bei infrastruktūras 

0 % 100 % 

039 
Žmonės vartoti skirto vandens tiekimas (gavybos, valymo, saugojimo ir skirstymo infrastruktūra, efektyvumą 

didinančios priemonės, geriamojo vandens tiekimas) 
0 % 100 % 

040 
Vandentvarka ir vandens išteklių išsaugojimas (įskaitant upių baseinų valdymą, specialias prisitaikymo prie klimato 

kaitos priemones, pakartotinį naudojimą, nuotėkių mažinimas) 
40 % 100 % 

041 Nuotekų surinkimas ir valymas 0 % 100 % 

042 Namų ūkių atliekų tvarkymas: prevencijos, mažinimo, rūšiavimo ir perdirbimo priemonės 0 % 100 % 

043 Namų ūkių atliekų tvarkymas: mechaninis biologinis apdorojimas, šiluminis apdorojimas 0 % 100 % 
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044 Komercinių, pramonės ar pavojingų atliekų tvarkymas 0 % 100 % 

045 Skatinimas perdirbtąsias medžiagas naudoti kaip žaliavą 0 % 100 % 

046 Pramoninių vietovių ir užterštos žemės atkūrimas 0 % 100 % 

047 Parama aplinką tausojantiems gamybos procesams ir efektyviam išteklių naudojimui MVĮ užtikrinti 40 % 40 % 

048 Oro kokybės užtikrinimo ir triukšmo mažinimo priemonės 40 % 100 % 

049 „Natura 2000“ teritorijų apsauga, atkūrimas ir tvarus naudojimas 40 % 100 % 

050 Gamtos ir biologinės įvairovės apsauga, žalioji infrastruktūra 40 % 100 % 

3 POLITIKOS TIKSLAS: GERIAU SUJUNGTA EUROPA, SKATINANT JUDUMĄ IR REGIONŲ IRT JUNGTIS 

051 IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (pagrindinis / tranzitinis tinklas) 0 % 0 % 

052 
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė linija, kurios efektyvumas lygus optinių 

skaidulinių kabelių įrenginiams iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje daugiabučiuose pastatuose) 
0 % 0 % 

053 
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė linija, kurios efektyvumas lygus optinių 

skaidulinių kabelių įrenginiams iki paskirstymo taško aptarnaujamojoje vietoje namuose ir verslo patalpose)  
0 % 0 % 

054 
IRT: itin didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklas (prieigos / vietinė linija, kurios efektyvumas lygus optinių 

skaidulinių kabelių įrenginiams iki bazinės stoties pažangiam belaidžiam ryšiui)  
0 % 0 % 

055 
IRT: kitų rūšių IRT infrastruktūra (įskaitant didelės apimties kompiuterinius išteklius / įrangą, duomenų centrus, 

jutiklius ir kitą belaidę įrangą) 
0 % 0 % 

056 Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas 0 % 0 % 

057 Naujai nutiesti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 0 % 

058 Naujai nutiesti TEN-T kelių tinklo antriniai jungiamieji keliai ir mazgai 0 % 0 % 

059 Naujai nutiesti kiti nacionaliniai, regioniniai ir vietos prieigos keliai 0 % 0 % 

060 Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T pagrindinis tinklas 0 % 0 % 

061 Rekonstruoti ar pagerinti greitkeliai ir keliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 0 % 

062 Kiti rekonstruoti ar pagerinti keliai (greitkeliai, nacionaliniai, regioniniai ar vietos keliai) 0 % 0 % 
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063 Transporto skaitmeninimas: kelias 40 % 0 % 

064 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 100 % 40 % 

065 Naujai nutiesti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 100 % 40 % 

066 Kiti naujai nutiesti geležinkeliai 100 % 40 % 

067 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T pagrindinis tinklas 0 % 40 % 

068 Rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai – TEN-T visuotinis tinklas 0 % 40 % 

069 Kiti rekonstruoti ar pagerinti geležinkeliai 0 % 40 % 

070 Transporto skaitmeninimas: geležinkelis 40 % 0 % 

071 Europos geležinkelių eismo valdymo sistema (ERTMS) 0 % 40 % 

072 Mobilūs geležinkelio objektai 40 % 40 % 

073 Švaraus miesto transporto infrastruktūra 100 % 40 % 

074 Švaraus miesto transporto riedmenys 100 % 40 % 

075 Dviračių infrastruktūra 100 % 100 % 

076 Miesto transporto skaitmeninimas 40 % 0 % 

077 Alternatyviųjų degalų infrastruktūra 100 % 40 % 

078 Daugiarūšis transportas (TEN-T) 40 % 40 % 

079 Daugiarūšis transportas (ne miesto) 40 % 40 % 

080 Jūrų uostai (TEN-T) 40 % 0 % 

081 Kiti jūrų uostai 40 % 0 % 

082 Vidaus vandenų keliai ir uostai (TEN-T) 40 % 0 % 

083 Vidaus vandenų keliai ir uostai (regioniniai ir vietos) 40 % 0 % 

084 Transporto skaitmeninimas: kiti transporto mazgai 40 % 0 % 
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4 POLITIKOS TIKSLAS: SOCIALIAI ATSAKINGESNĖ EUROPA, ĮGYVENDINANT EUROPOS SOCIALINIŲ TEISIŲ RAMSTĮ 

085 Ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros infrastruktūra  0 % 0 % 

086 Pradinio ir vidurinio ugdymo infrastruktūra 0 % 0 % 

087 Tretinio mokslo infrastruktūra 0 % 0 % 

088 Profesinio rengimo ir mokymo ir suaugusiųjų švietimo infrastruktūra 0 % 0 % 

089 
Būstų infrastruktūra migrantams, pabėgėliams ir asmenims, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie prašo 

suteikti tarptautinę apsaugą 
0 % 0 % 

090 
Būstų infrastruktūra (kitiems asmenims, nei migrantai, pabėgėliai ir asmenys, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba 

kurie prašo suteikti tarptautinę apsaugą) 
0 % 0 % 

091 Kita socialinė infrastruktūra, kuria padedama siekti socialinės įtraukties bendruomenėje 0 % 0 % 

092 Sveikatos infrastruktūra 0 % 0 % 

093 Sveikatos priežiūros įranga 0 % 0 % 

094 Sveikatos priežiūros mobilieji ištekliai 0 % 0 % 

095 Sveikatos priežiūros skaitmeninimas 0 % 0 % 

096 
Laikino priėmimo infrastruktūra migrantams, pabėgėliams ir asmenims, kuriems suteikta tarptautinė apsauga arba kurie 

prašo suteikti tarptautinę apsaugą 
0 % 0 % 

097 Priemonės, kuriomis gerinamos galimybės įsidarbinti 0 % 0 % 

098 Priemonės, kuriomis gerinamos ilgalaikių bedarbių galimybės įsidarbinti 0 % 0 % 

099 Specialioji parama jaunimo užimtumui ir jaunimo socialinei ir ekonominei integracijai  0 % 0 % 

100 Parama savarankiškam darbui ir verslo kūrimui  0 % 0 % 

101 Parama socialinei ekonomikai ir socialinėms įmonėms  0 % 0 % 

102 
Priemonės, kuriomis modernizuojamos ir stiprinamos darbo rinkos institucijos ir paslaugos siekiant įvertinti ir numatyti 

bei užtikrinti laiku prie poreikių pritaikytą pagalbą  
0 % 0 % 

103 Parama darbo rinkos poreikių tenkinimui ir pokyčiams  0 % 0 % 
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104 Parama darbuotojų judumui  0 % 0 % 

105 Priemonės, skirtos skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir mažinti segregaciją pagal lytis darbo rinkoje  0 % 0 % 

106 
Priemonės, kuriomis skatinama profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, įskaitant galimybes naudotis vaikų 

priežiūros ir išlaikomų asmenų priežiūros paslaugomis  
0 % 0 % 

107 
Sveikos ir gerai pritaikytos darbo aplinkos priemonės, skirtos sveikatos sutrikimo rizikai mažinti, įskaitant fizinio 

aktyvumo skatinimą 
0 % 0 % 

108 Parama skaitmeninių įgūdžių vystymui 0 % 0 % 

109 Parama darbuotojų, įmonių ir verslininkų prisitaikymui prie pokyčių 0 % 0 % 

110 Priemonės, kuriomis skatinamas aktyvus ir sveikas senėjimas 0 % 0 % 

111 Parama ikimokykliniam ugdymui ir priežiūrai (išskyrus infrastruktūrą) 0 % 0 % 

112 Parama pradiniam ir viduriniam ugdymui (išskyrus infrastruktūrą) 0 % 0 % 

113 Parama tretiniam mokslui (išskyrus infrastruktūrą) 0 % 0 % 

114 Parama suaugusiųjų švietimui (išskyrus infrastruktūrą) 0 % 0 % 

115 Priemonės, kuriomis skatinamos lygios galimybės ir aktyvus dalyvavimas visuomenėje 0 % 0 % 

116 Būdai integruoti palankių sąlygų neturinčius asmenis ir grąžinti juos į darbo rinką;  0 % 0 % 

117 
Priemonės skirtos pagerinti marginalizuotų grupių, tokių kaip romai, galimybes gauti išsilavinimą, darbą ir skatinti jų 

socialinę įtrauktį 
0 % 0 % 

118 Parama pilietinei visuomenei, bendradarbiaujančiai su marginalizuotomis bendruomenėmis, tokiomis kaip romai 0 % 0 % 

119 Konkretūs veiksmai, kuriais siekiama gerinti trečiųjų šalių piliečių dalyvavimą darbo rinkoje 0 % 0 % 

120 Trečiųjų šalių piliečių socialinės integracijos priemonės 0 % 0 % 

121 Priemonės, kuriomis gerinamos lygios galimybės laiku naudotis kokybiškomis, tvariomis ir įperkamomis paslaugomis 0 % 0 % 

122 Priemonės, kuriomis gerinamas šeima ir bendruomene grindžiamų priežiūros paslaugų teikimas 0 % 0 % 

123 
Priemonės, kuriomis gerinamas sveikatos priežiūros sistemų prieinamumas, veiksmingumas ir atsparumas (išskyrus 

infrastruktūrą) 
0 % 0 % 
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124 Priemonės, kuriomis gerinamos galimybės naudotis ilgalaike priežiūra (išskyrus infrastruktūrą) 0 % 0 % 

125 
Priemonės, kuriomis modernizuojamos socialinės apsaugos sistemos, įskaitant galimybių gauti socialinę apsaugą 

skatinimą 
0 % 0 % 

126 
Asmenų, kuriems gresia skurdas ar socialinė atskirtis, įskaitant labiausiai skurstančius asmenis ir vaikus, socialinės 

integracijos skatinimas 
0 % 0 % 

127 
Materialinio nepritekliaus problemos sprendimas teikiant pagalbą maistu ir (arba) materialinę pagalbą labiausiai 

skurstantiems asmenims, įskaitant papildomas priemones 
0 % 0 % 

5 POLITIKOS TIKSLAS: PILIEČIAMS ARTIMESNĖ EUROPA, SKATINANT TVARIĄ IR INTEGRUOTĄ MIESTŲ, KAIMŲ IR PAKRANČIŲ VIETOVIŲ PLĖTRĄ IR VIETOS INICIATYVAS
1
 

128 Viešųjų turizmo išteklių ir susijusių turizmo paslaugų apsauga, plėtojimas ir skatinimas 0 % 0 % 

129 Kultūros paveldo ir kultūros srities paslaugų apsauga, plėtojimas ir skatinimas 0 % 0 % 

130 Gamtos paveldo ir ekologinio turizmo apsauga, plėtojimas ir skatinimas 0 % 100 % 

131 Viešųjų erdvių fizinis atnaujinimas ir saugumas 0 % 0 % 

KITI SU 1–5 POLITIKOS TIKSLAIS SUSIJĘ KODAI 

132 Programų įgyvendinimo institucijų ir įstaigų, susijusių su fondų paramos įgyvendinimu, gebėjimų stiprinimas 0 % 0 % 

133 Bendradarbiavimo su partneriais valstybėje narėje ir už jos ribų stiprinimas 0 % 0 % 

134 
Kryžminis finansavimas iš ERPF (parama ESF tipo veiksmams, būtiniems iš ERPF remiamai veiksmo daliai įgyvendinti 

ir su ja tiesiogiai susijusiems) 
0 % 0 % 

135 
Viešojo sektoriaus institucijų ir suinteresuotųjų šalių institucinių gebėjimų stiprinimas siekiant įgyvendinti teritorinio 

bendradarbiavimo projektus ir iniciatyvas tarpvalstybiniu, tarptautiniu, jūrų ir tarpregioniniu lygmenimis 
0 % 0 % 

136 Atokiausi regionai: visų papildomų išlaidų, patirtų dėl prieigos trūkumo ir teritorinio susiskaldymo, kompensavimas 0 % 0 % 

137 
Atokiausi regionai: konkretūs veiksmai, skirti papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl rinkos dydžio veiksnių, 

kompensuoti 
0 % 0 % 

138 Atokiausi regionai: parama, skirta papildomoms išlaidoms, patirtoms dėl klimato sąlygų ir pagalbos teikimo sunkumų, 40 % 40 % 

                                                 
1 Įgyvendinant 5 politikos tikslą be 5 politikos tikslo išvardytų matmenų kodų galima rinktis visų matmenų kodus pagal 1–4 politikos tikslus   
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kompensuoti 

139 Atokiausi regionai: oro uostai 0 % 0 % 

TECHNINĖ PARAMA 

140 Informavimas ir komunikacija 0 % 0 % 

141 Rengimas, įgyvendinimas, stebėsena ir kontrolė 0 % 0 % 

142 Vertinimas ir tyrimai, duomenų rinkimas 0 % 0 % 

143 Valstybių narių institucijų, paramos gavėjų ir susijusių partnerių gebėjimų stiprinimas 0 % 0 % 



 

10 

 

2 LENTELĖ. FINANSAVIMO FORMŲ MATMENS KODAI 

FINANSAVIMO FORMA 

01 Dotacija 

02 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: nuosavas kapitalas arba 

kvazinuosavas kapitalas 

03 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: paskola  

04 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: garantija  

05 Naudojantis finansinėmis priemonėmis teikiama parama: papildoma parama 

06 Apdovanojimas 

 

3 LENTELĖ. TERITORINĖS PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONĖS IR TERITORINĖS 

KRYPTIES MATMENS KODAI 

TERITORINĖS PARAMOS PASKIRSTYMO PRIEMONĖ IR TERITORINĖ KRYPTIS 

INTEGRUOTA TERITORINĖ INVESTICIJA (ITI) 
Į tvarią miestų plėtrą 

orientuota ITI 

11 Priemiesčiai x 

12 Miestai, miesteliai ir apylinkės x 

13 Funkcinės miesto zonos x 

14 Kalnuotos vietovės  

15 Salos ir pakrančių rajonai  

16 Retai apgyvendintos vietovės  

17 Kitų rūšių tikslinės teritorijos  

BENDRUOMENĖS INICIJUOTA VIETOS PLĖTRA (BIVP) 
Į tvarią miestų plėtrą 

orientuota BIVP 

21 Priemiesčiai x 

22 Miestai, miesteliai ir apylinkės x 

23 Funkcinės miesto zonos x 

24 Kalnuotos vietovės  

25 Salos ir pakrančių rajonai  

26 Retai apgyvendintos vietovės  

27 Kitų rūšių tikslinės teritorijos  

KITOS RŪŠIES PAGAL 5 POLITIKOS TIKSLĄ TAIKOMA TERITORINĖ PRIEMONĖ 

Į tvarią miestų plėtrą 

orientuota kitos rūšies 

teritorinė priemonė 

31 Priemiesčiai x 

32 Miestai, miesteliai ir apylinkės x 

33 Funkcinės miesto zonos x 
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34 Kalnuotos vietovės  

35 Salos ir pakrančių rajonai  

36 Retai apgyvendintos vietovės  

37 Kitų rūšių tikslinės teritorijos  

KITI METODAI
2

  

41 Priemiesčiai 

42 Miestai, miesteliai ir apylinkės 

43 Funkcinės miesto zonos 

44 Kalnuotos vietovės 

45 Salos ir pakrančių rajonai 

46 Retai apgyvendintos vietovės 

47 Kitų rūšių tikslinės teritorijos 

48 Be teritoriškumo 

 

  

                                                 
2 Kiti metodai, naudojami ne pagal 5 politikos tikslą ir ne ITI ar BIVP formos  
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4 LENTELĖ. EKONOMINĖS VEIKLOS MATMENS KODAI 

EKONOMINĖ VEIKLA 

01 Žemės ūkis ir miškininkystė  

02 Žuvininkystė 

03 Akvakultūra 

04 Kiti mėlynosios ekonomikos sektoriai 

05 Maisto produktų ir gėrimų gamyba  

06 Tekstilės ir tekstilės gaminių gamyba  

07 Transporto įrangos gamyba  

08 Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba  

09 Kiti nenurodyti gamybos pramonės sektoriai  

10 Statyba 

11 Kasyba ir karjerų eksploatavimas 

12 Elektros energija, dujos, garas, karštas vanduo ir oro kondicionavimas  

13 Vandentieka, nuotekų ir atliekų tvarkymas ir valymas 

14 Transportas ir saugojimas 

15 Informavimo ir komunikacijos veikla, įskaitant telekomunikacijas 

16 Didmeninė ir mažmeninė prekyba 

17 Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla 

18 Finansinė ir draudimo veikla 

19 Nekilnojamasis turtas, nuoma ir kita verslo paslaugų veikla  

20 Viešasis administravimas  

21 Švietimas  

22 Žmonių sveikatos priežiūros veikla  

23 Socialinis darbas, bendruomenė, socialinės ir asmeninės paslaugos 

24 Su aplinka susijusi veikla  

25 Menas, pramogos, kūrybos sektorius ir poilsis 

26 Kitos nenurodytos paslaugos 
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5 LENTELĖ. VIETOVĖS MATMENS KODAI 

VIETOVĖ 

Kodas  Vietovė 

 Regionui ar teritorijai, kuriame vyksta ir (arba) yra vykdomas veiksmas, taikomas kodas, 

nustatytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1059/2003
3
 su paskutiniais 

pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (ES) Nr. 868/2014, priede pateiktame bendrame 

teritorinių statistinių vienetų (NUTS) klasifikatoriuje 

6 LENTELĖ. ESF ANTRINĖS TEMOS KODAI 

ESF ANTRINĖ TEMA 

Paramos siekiant su 

klimato kaita susijusių 

tikslų skaičiavimo 

koeficientas 

01 Pagalba plėtojant žaliuosius įgūdžius ir kuriant žaliąsias darbo vietas 

bei žaliąją ekonomiką 

100 % 

02 Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų kūrimas 0 % 

03 Investicijos į mokslinius tyrimus ir inovacijas ir pažangiąsias 

specializacijas 

0 % 

04 Investicijos į mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) 0 % 

05 Nediskriminavimas 0 % 

06 Lyčių lygybė 0 % 

07 Socialinių partnerių gebėjimų stiprinimas 0 % 

08 Pilietinės visuomenės organizacijų gebėjimų stiprinimas 0 % 

09 Netaikoma 0 % 

 

7 LENTELĖ. MAKROREGIONINIŲ IR JŪRŲ BASEINŲ STRATEGIJŲ KODAI 

MAKROREGIONINĖS IR JŪRŲ BASEINŲ STRATEGIJOS 

11 Adrijos ir Jonijos jūrų regiono strategija 

12 Alpių regiono strategija 

13 Baltijos jūros regiono strategija 

14 Dunojaus regiono strategija 

21 Arkties vandenynas 

22 Atlanto vandenyno strategija 

23 Juodoji jūra 

24 Viduržemio jūra 

25 Šiaurės jūra 

                                                 
3 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių 

vienetų klasifikatoriaus (NUTS) nustatymo (OL L 154, 2003 6 21, p. 1). 
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26 Vakarinės Viduržemio jūros regiono dalies strategija 

30 Indėliai įgyvendinant makroregionines ar jūrų baseinų strategijas neteikiami 

II PRIEDAS 

Partnerystės sutarties šablonas – 7 straipsnio 4 dalis 

CCI [15 ženklų] 

Pavadinimas [255] 

Redakcija  

Pirmieji metai [4] 

Paskutiniai metai [4] 

Komisijos sprendimo numeris  

Komisijos sprendimo data  

 

1. Politikos tikslų atranka 

Nuoroda: BNR 8 straipsnio a dalis, PMIF, VSF ir SVVP reglamentų 3 straipsnis 

1 lentelė. Politikos tikslų atranka ir pasirinkimo pagrindimas  

Pasirinktas 

politikos 

tikslas 

Programa Fondas 

 

Pasirinkto politikos tikslo pagrindimas  

   [3 500 vienam politikos tikslui] 

2. Pasirinktos politikos priemonės, koordinavimas ir papildomumas   

Nuoroda: BNR 8 straipsnio b dalies i–iii punktai 

Teksto laukas [60 000] 

 

3. Indėlis į biudžeto garantiją pagal „InvestEU“ ir pagrindimas 

Nuoroda: BNR 8 straipsnio e dalis, BNR 10 straipsnio a dalis 

2 lentelė. Lėšų perkėlimas į „InvestEU“ 

 Regionų 

kategorija* 

1 sritis 2 sritis 3 sritis 4 sritis 5 sritis Suma 

  a b c d e f=a+b+c+d+e 

ERPF Labiau 

išsivystęs 
      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Pereinamojo 

laikotarpio 
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Atokiausi ir 

šiauriniai 

retai 

apgyvendinti 

      

ESF+ Labiau 

išsivystęs 
      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Pereinamojo 

laikotarpio 
      

Atokiausi       

SF        

EJRŽF        

PMIF        

VSF        

SVVP        

Iš viso        

 

 

Teksto laukas [3500] (pagrindimas) 

 

4. Lėšų perkėlimas tarp regionų kategorijų ir pagrindimas
 

Nuoroda: BNR 8 straipsnio d dalis, 105 straipsnis  

3 lentelė. Lėšų perkėlimas tarp regionų kategorijų 

Regionų 

kategorija 

Asignavimas pagal 

regiono kategoriją*  

Perkelta į: Perkelta suma  Pradinio asignavimo 

perkelta dalis 

Asignavimas pagal 

regiono kategoriją po 

perkėlimo 

a b c d g=d/b h=b-d 

Mažiau išsivystęs   Labiau išsivystęs    

Pereinamojo 

laikotarpio  

   

Labiau išsivystęs   Mažiau išsivystęs     

Pereinamojo 

laikotarpio 

 

 Mažiau išsivystęs    
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* Pradinis asignavimas pagal regiono kategoriją, kaip nurodė Komisija atlikus 2-4 lentelėse nurodytus perkėlimus; taikoma tik ERPF ir ESF+. 

 

Teksto laukas [3500] (pagrindimas) 

 

5. Preliminarus finansinis asignavimas pagal politikos tikslą  

Nuoroda: BNR 8 straipsnio c dalis 

4 lentelė. Preliminarus finansinis asignavimas iš ERPF, SF, ESF+, EJRŽF pagal politikos tikslą* 

Politikos tikslai ERPF Sanglaudos fondas ESF+ EJRŽF Iš viso 

1 politikos tikslas      

2 politikos tikslas      

3 politikos tikslas      

4 politikos tikslas      

5 politikos tikslas      

Techninė parama      

Asignavimas 2026–

2027 m. 

     

Iš viso       

*Politikos tikslai pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, SF ir ESF+ – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027 metai. 

 

Teksto laukas [3500] (pagrindimas) 

5 lentelė. Preliminarus finansinis asignavimas iš PMIF, VSF ir SVVP pagal politikos tikslą* 

Politikos tikslas Asignavimas 

[PMIF reglamento] 3 straipsnyje nurodytas politikos tikslas  

[VSF reglamento] 3 straipsnyje nurodytas politikos tikslas  

[SVVP reglamento] 3 straipsnyje nurodytas politikos tikslas  

Techninė parama  

Iš viso   

* EJRŽF, PMIF, VSF ir SVVP fondų politikos tikslai pagal konkretiems fondams taikomus reglamentus; asignavimas 2021–2027 m. 

6. Programų sąrašas 

Nuoroda: BNR 8 straipsnio f dalis, 104 straipsnis 

6 lentelė. Programų sąrašas su preliminariais finansiniais asignavimais* 

Pavadinimas [255] Fondas Regionų kategorija ES įnašas Nacionalinis 

įnašas** 

Iš viso  

1 programa ERPF Labiau išsivystęs    
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Pereinamojo laikotarpio    

Mažiau išsivystęs    

Atokiausi ir šiauriniai retai 

apgyvendinti 
   

1 programa SF     

1 programa ESF+ Labiau išsivystęs    

Pereinamojo laikotarpio    

Mažiau išsivystęs    

Atokiausi     

Iš viso  ERPF, SF, 

ESF+ 

    

2 programa EJRŽF     

3 programa PMIF     

4 programa VSF     

5 programa SVVP     

Iš viso  Visi fondai     

*Politikos tikslai pagal BNR 4 straipsnio 1 dalį. ERPF, SF ir ESF+ – 2021–2025 metai; EJRŽF – 2021–2027 metai. 

** Pagal 106 straipsnio 2 dalį dėl bendro finansavimo normų nustatymo. 

Nuoroda: BNR 8 straipsnis 

7 lentelė. INTERREG programų sąrašas  

1 programa  1 pavadinimas [255] 

2 programa  1 pavadinimas [255] 

 

7. Veiksmų, kurių turi būti imtasi siekiant sustiprinti administracinius gebėjimus, santrauka  

Nuoroda: BNR 8 straipsnio g dalis 

Teksto laukas [4 500] 
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III PRIEDAS 

Horizontaliosios reikiamos sąlygos – 11 straipsnio 1 dalis 

 

Taikytinos visiems konkretiems tikslams 

 

Reikiamų sąlygų pavadinimas 

 

Įvykdymo kriterijai 

Veiksmingi viešųjų pirkimų rinkos 

stebėsenos mechanizmai 

 

Nustatyti stebėsenos mechanizmai, apimantys visas procedūras pagal viešųjų 

pirkimų srities nacionalinės teisės aktus, be kita ko: 

1. Veiksmingų, patikimų ir išsamių duomenų ir rodiklių kaupimo vienoje IT 

sistemoje arba sąveikių sistemų tinkle, siekiant laikytis vienkartinio 

duomenų pateikimo principo ir sudaryti palankias sąlygas vykdyti 

įsipareigojimus teikti Direktyvos 2014/24/ES 83 straipsnio 3 dalyje 

nurodytas ataskaitas pagal e. viešųjų pirkimų reikalavimus ir Direktyvos 

2014/24/ES 84 straipsnį, užtikrinimo tvarka. Duomenys ir rodikliai turi 

apimti bent šiuos elementus:  

a. konkurencijos kokybė ir intensyvumas: konkurso laimėtojų ir 

pradinių konkurso dalyvių pavadinimai, atrinktų konkurso 

dalyvių skaičius, sutartinė kaina pagal pirminį biudžeto 

asignavimą ir, kai įmanoma naudojantis sutarčių registrais, 

galutinė kaina užbaigus projektą; 

b. MVĮ kaip tiesioginių konkurso dalyvių dalyvavimas; 

c. pateikti skundai dėl perkančiųjų organizacijų sprendimų, 

įskaitant bent jų skaičių, laiką, kurio reikia priimti sprendimą 

pirmąja instancija, ir antrajai instancijai perduotų sprendimų 

skaičius; 

d. visų sutarčių, skirtų vadovaujantis taisyklėmis dėl viešųjų 

pirkimų taisyklių netaikymo, sąrašas nurodant konkrečią taikytą 

nuostatą. 

2. Paskirtų kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų pakankamų 

gebėjimų stebėti ir analizuoti duomenis užtikrinimo tvarka. 

3. Duomenų ir rodiklių, taip pat analizių rezultatų viešinimo naudojant 

patogius naudoti atviruosius duomenis tvarka. 

4. Užtikrinimo, kad kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms 

būtų sistemingai teikiama visa informacija apie įtariamus viešųjų pirkimų 

klastojimo atvejus, tvarka. 

Veiksmingo valstybės pagalbos 

taisyklių taikymo priemonės ir 

gebėjimai 

Vadovaujančiosios institucijos turi priemonių ir gebėjimų, kad galėtų 

patikrinti, ar laikomasi valstybės pagalbos taisyklių, naudojantis: 

1. Paprasta ir visapusiška prieiga prie nuolat atnaujinamos informacijos apie 

sunkumus patiriančias įmones ir įmones, kurioms pateiktas reikalavimas 

grąžinti lėšas. 

2. Galimybe valstybės pagalbos klausimais konsultuotis su ekspertais ir 

gauti ekspertų gaires, kurias teikia vietos ar nacionaliniai ekspertų centrai, 

koordinuojami nacionalinių valstybės pagalbos institucijų, nustatant 

tvarką, pagal kurią būtų užtikrinta, kad dėl ekspertinių žinių būtų 

veiksmingai konsultuojamasi su suinteresuotosiomis šalimis. 
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Veiksmingas ES pagrindinių teisių 

chartijos taikymas ir įgyvendinimas 

 

Taikomi veiksmingi mechanizmai siekiant užtikrinti atitiktį ES pagrindinių 

teisių chartijai, be kita ko: 

1. Veiksmų, remiamų Pagrindinių teisių chartijos fondų lėšomis, atitikties 

tikrinimo užtikrinimo tvarka. 

2. Ataskaitų dėl veiksmų, remiamų fondų lėšomis, atitikties chartijai 

teikimo stebėsenos komitetui tvarka.  

Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių 

konvencijos įgyvendinimas ir 

taikymas pagal Tarybos sprendimą 

2010/48/EB 

Yra JT neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo nacionalinė sistema, kurią 

sudaro: 

1. Išmatuojamų siekinių tikslai, duomenų rinkimo ir stebėsenos 

mechanizmas. 

2. Tvarka, kuria užtikrinama, kad prieinamumo politika, teisės aktai ir 

standartai yra tinkamai atspindėti rengiant ir įgyvendinant programas. 
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IV PRIEDAS 

Teminės reikiamos sąlygos, taikytinos ERPF, ESF+ ir Sanglaudos fondui – 11 straipsnio 1 dalis 

 

Politikos tikslas Konkretus tikslas Reikiamos sąlygos 

pavadinimas 

Reikiamos sąlygos įvykdymo kriterijai 

1. Pažangesnė 

Europa, skatinant 

novatorišką ir 

pažangią 

ekonomikos 

pertvarką 

ERPF: 

visi konkretūs tikslai 

pagal šiuos politikos 

tikslus  

 

 

 

Nacionalinės ar regioninės 

pažangiosios 

specializacijos strategijos 

geras valdymas  

 

Pažangiosios specializacijos strategija (-os) remiama (-os) taip: 

1. Inovacijų skleidimo, įskaitant skaitmeninimą, trukdžių naujausia analizė 

2. Yra kompetentinga regioninė / nacionalinė institucija ar subjektas, atsakinga už 

pažangiosios specializacijos strategijos valdymą  

3. Stebėsenos ir vertinimo priemonės, kuriomis matuojami rezultatai siekiant 

strategijos tikslų 

4. Veiksmingai veikiantis verslininkystės galimybių paieškos procesas 

5. Veiksmai, būtini siekiant pagerinti nacionalines ar regionines mokslinių tyrimų 

ir inovacijų sistemas 

6. Veiksmai, kuriais valdomas pramonės pereinamasis laikotarpis 

7. Tarptautinio bendradarbiavimo priemonės 

2. žalesnė ir mažo 

anglies dioksido 

kiekio Europa, 

skatinant perėjimą 

prie švarios ir 

teisingos 

energetikos, 

žaliąsias ir 

mėlynąsias 

investicijas, žiedinę 

ekonomiką, 

prisitaikymą prie 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas:  

 2.1 Skatinimas naudoti 

energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo 

priemones 

 

 

 

 

Strateginė politikos 

programa, kuria remiama 

gyvenamųjų ir 

negyvenamųjų pastatų 

renovacija siekiant 

efektyvaus energijos 

vartojimo 

1. Priimama nacionalinė ilgalaikė renovacijos strategija, kuria remiama 

nacionalinio gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų ūkio renovacija 

vadovaujantis Direktyvoje 2010/31/ES dėl pastatų energinio naudingumo 

nustatytais reikalavimais, kurioje: 

a. nustatytos 2030 m. ir 2040 m. preliminarios tarpinės reikšmės ir 2050 m. 

siekiniai; 

b. pateikiama preliminari biudžeto išteklių, kuriais remiamas strategijos 

įgyvendinimas, struktūra; 

c. apibrėžiami veiksmingi investicijų į pastatų renovaciją skatinimo 

mechanizmai   

2. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės, kuriomis siekiama 
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klimato kaitos ir 

rizikos prevenciją 

bei valdymą 

 sutaupyti reikiamą energiją  

ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

2.1 Skatinimas naudoti 

energijos vartojimo 

efektyvumo didinimo 

priemones 

2.2 Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

skatinimas investuojant 

į gamybos pajėgumus 

Energetikos sektoriaus 

valdymas  

Priimamas nacionalinis energetikos ir klimato sričių planas, kurį sudaro: 

1. Visi elementai, kurių reikalaujama pagal Reglamento dėl energetikos sąjungos 

valdymo1 I priedo šablone 

2. Preliminari numatytų finansinių išteklių ir priemonių, kuriomis skatinama 

mažo anglies dioksido kiekio energija, mechanizmų struktūra 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

2.2 Atsinaujinančiųjų 

išteklių energijos 

skatinimas investuojant 

į gamybos pajėgumus 

 

 

Veiksmingas 

atsinaujinančiųjų išteklių 

energijos naudojimo 

visuose sektoriuose ir 

visoje ES skatinimas  

Taikomos priemonės, kuriomis užtikrinama: 

1. Atitiktis 2020 m. nacionaliniam privalomam atsinaujinančiųjų energijos 

išteklių naudojimo tikslui ir pagal šią pradinę reikšmę tikslui iki 2030 m. pagal 

Direktyvos 2009/28/EB naują redakciją2 

2. Atsinaujinantieji energijos išteklių šildymo ir aušinimo sektoriuje dalies 

didinimas 1 procentiniu punktu per metus iki 2030 m. 

 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

2.4 Prisitaikymo prie 

klimato kaitos 

skatinimas, rizikos 

prevencija ir atsparumas 

Veiksminga nelaimių 

rizikos valdymo sistema. 

 

 

Yra nacionalinis arba regioninis nelaimių rizikos valdymo planas, atitinkantis 

esamas prisitaikymo prie klimato kaitos strategijas, ir jį sudaro: 

1. Pagrindinių rizikos sričių, įvertintų pagal Sprendimo Nr. 1313/2013/ES 6 

straipsnio a punktą, aprašymas, kuriame atspindėtos dabartinės ir ilgalaikės 

grėsmės (25–35 metus). Su klimatu susijusios rizikos vertinimas grindžiamas 

klimato kaitos prognozėmis ir scenarijais 

                                                 
1 OL [dar nepriimtas] 
2  OL [dar nepriimta] 
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nelaimėms 

 

 

2. Nelaimių prevencijos, pasirengimo ir reagavimo priemonių, taikomų 

pagrindinėms nustatytoms rizikos sritims, aprašymas. Priemonės turi būti 

suskirstytos pagal prioritetus proporcingai rizikai ir jos ekonominiam 

poveikiui, gebėjimų trūkumui3, veiksmingumui ir efektyvumui, atsižvelgiant į 

galimas alternatyvas  

3. Informacija apie biudžeto ir finansinius išteklius bei mechanizmus, reikalingus 

veiksmų ir priežiūros išlaidoms, susijusioms su prevencija, pasirengimu ir 

reagavimu, padengti 
 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

2.5 Vandens naudojimo 

efektyvumo skatinimas 

 

 

Atnaujintas reikiamų 

investicijų vandens ir 

nuotekų sektoriuose 

planavimas  

Yra nacionalinis investicijų planas, kurį sudaro: 

1. Miesto nuotekų valymo direktyvos (MNVD) 91/271/EEB ir Geriamojo 

vandens direktyvos (GVD) 98/83/EB įgyvendinimo dabartinės padėties 

vertinimas 

2. Visų viešųjų investicijų nustatymas ir planavimas, įskaitant preliminarias 

finansines sąmatas 

a. Reikalinga siekiant atitikties MNVD, įskaitant prioritetų nustatymą 

atsižvelgiant į aglomeracijų dydį ir poveikį aplinkai; investicijos 

išskirstytos kiekvienai nuotekų aglomeracijai 

b. Reikalinga siekiant įgyvendinti Geriamojo vandens direktyvą 98/83/EB  

c. Reikalinga siekiant patenkinti poreikius, kylančius dėl siūlomos naujos 

redakcijos (COM(2017) 753 final) visų pirma dėl I priede išdėstytų 

patikslintų kokybės parametrų  

3. Investicijų, kurių reikia siekiant atnaujinti esamą nuotekų ir vandentiekos 

infrastruktūrą, įskaitant tinklus, įvertis, grindžiamas jų amžiumi ir 

nusidėvėjimo planais 

4. Galimi viešojo finansavimo šaltiniai, tais atvejais, kai reikia papildyti 

naudotojų mokesčius  

                                                 
3 Kaip įvertinta atlikus pagal Sprendimo 1313/2013 6 straipsnio c dalyje nurodytą rizikos valdymo gebėjimų vertinimą. 
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 ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

2.6 Žiedinės 

ekonomikos kūrimas 

(perėjimas prie žiedinės 

ekonomikos) 

investuojant į vandens 

sektorių ir efektyvų 

išteklių naudojimą 

Atnaujintas atliekų 

tvarkymo planavimas  

Yra atliekų tvarkymo planas (-ai), parengti pagal Direktyvos 2008/98/EB su 

pakeitimais, padarytais Direktyva ES 2018/xxxx, 28 straipsnį, apimantis (-ys) visą 

valstybės narės teritoriją ir jį (juos) sudaro: 

1. Dabartinės atliekų tvarkymo padėties susijusiame geografiniame subjekte 

analizė, įskaitant susidariusių atliekų rūšį, kiekį ir šaltinį ir jų pokyčių ateityje 

įvertinimas atsižvelgiant į numatomą priemonių, nustatytų atliekų prevencijos 

programoje (-se), parengtoje (-se) pagal Direktyvos 2008/98/EB su 

pakeitimais, padarytais Direktyva 2018/xx/ES, 29 straipsnį, poveikį 

2. Esamų atliekų surinkimo sistemų vertinimas, įskaitant atskiro surinkimo 

subjekto medžiagų ir teritorinę aprėptį ir priemones jo veikimui gerinti, taip 

pat naujų surinkimo sistemų poreikį  

3. Investicijų deficito vertinimas, kurio grindžiamas papildomos arba pagerintos 

atliekų infrastruktūros poreikis, apimantis informaciją apie pajamų šaltinius, 

reikalingus veikimo ir priežiūros išlaidoms padengti  

4. Informacija apie vietos parinkimo kriterijus ir būsimų atliekų tvarkymo 

įrenginių pajėgumus 

 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas:  

2.6 Žaliosios 

infrastruktūros miesto 

aplinkoje ir taršos 

prevencijos skatinimas 

Prioritetinių veiksmų 

programa, skirta būtinoms 

išsaugojimo priemonėms, 

apimančioms Sąjungos 

bendrą finansavimą  

Yra pagal Direktyvos 92/43/EEB 8 straipsnį parengta prioritetinių veiksmų 

programa, kurią sudaro: 

1. Visi elementai, kurių reikalaujama 2021–2027 m. prioritetinių veiksmų 

programos šablone, dėl kurio susitarė Komisija ir valstybės narės 

2. Prioritetinių priemonių ir finansavimo poreikių nustatymas  

3. Geriau sujungta 

Europa, skatinant 

judumą ir regionų 

ERPF: 

3.1 Skaitmeninio 

junglumo gerinimas  

Nacionalinis ar regioninis 

plačiajuosčio ryšio planas 

Yra nacionalinis ar regioninis plačiajuosčio ryšio planas, kurį sudaro: 

1. Investicijų deficito, kurį reikia spręsti siekiant ES gigabitinio junglumo 

tikslų4, vertinimas, grindžiamas: 

                                                 
4 Kaip apibrėžta Europos Komisijos pasiūlyme „Kelias į Europos gigabitinę visuomenę“ (COM(2016) 587) https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/improving-

connectivity-and-access 
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IRT jungtis  

 

o  naujausiu esamos privačios ir viešosios infrastruktūros ir paslaugų 

kokybės planavimu5 naudojant standartinius plačiajuosčio ryšio 

planavimo rodiklius  

o konsultacijomis dėl planuojamų investicijų 

2. Planuojamos viešosios intervencijos pagrindimas remiantis tvarių investicijų 

modeliais, kuriais: 

o gerinamas atvirų, kokybiškų ir perspektyvių infrastruktūrų ir paslaugų 

prieinamumas ir prieiga  

o finansinės pagalbos formos pritaikomos pagal nustatytą rinkos 

nepakankamumą 

o sudaromos sąlygos papildomai naudoti įvairių formų finansavimą iš ES, 

nacionalinių ar regioninių šaltinių 

3. Priemonės, kuriomis remiama itin didelio pajėgumo tinklų paklausa ir 

naudojimas, įskaitant veiksmus, kuriais sudaromos palankesnės sąlygos juos 

naudoti toliau, visų pirma veiksmingai įgyvendinant ES Plačiajuosčio ryšio 

išlaidų mažinimo direktyvą6 

4. Techninės paramos mechanizmai, įskaitant plačiajuosčio ryšio kompetencijos 

centrus, siekiant stiprinti vietos suinteresuotųjų subjektų gebėjimus ir teikti 

konsultacijas projektų vykdytojams 

5. Stebėsenos mechanizmas grindžiamas standartiniais plačiajuosčio ryšio 

planavimo rodikliais 

ERPF ir Sanglaudos 

fondas: 

3.2 Tvaraus, atsparaus 

klimato kaitai, 

pažangaus, saugaus ir 

įvairiarūšio TEN-T 

Išsamus tinkamo lygio 

transporto planavimas 

Yra esamų ir planuojamų infrastruktūrų įvairiarūšis planas iki 2030 m., kuriame: 

1. Pateikiamas planuojamų investicijų, grindžiamų nuolatinės paklausos analize 

ir eismo modeliavimu, pagrindimas, kuriame turėtų būti atsižvelgta į 

numatomą geležinkelių liberalizavimo poveikį  

2. Atspindėti oro kokybės užtikrinimo planai atsižvelgiant visų pirma į 

                                                 
5 Vadovaujantis [pasiūlymo dėl] Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas] 22 straipsniu. 
6 Direktyva 2014/61/ES 
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kūrimas  nacionalinius priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo planus 

3. Nustatomos investicijos į pagrindinius TEN-T tinklo koridorius, kaip apibrėžta 

Reglamente (ES) 1316/2013, pagal atitinkamus TEN-T veiklos planus  

4. Dėl investicijų ne pagrindiniam TEN-T tinklui, užtikrinamas papildomumą 

veiksmingai sujungiant regionus ir vietos bendruomenes su pagrindiniu TEN-T 

ir jo mazgais 

5. Užtikrinama geležinkelių tinklo sąveiką – įdiegiama 3 pradinę reikšmę 

atitinkanti ERTMS, apimanti bent diegimo Europoje planą 

6. Skatinamas įvairiarūšis transportas nustatant įvairiarūšio ar perkrovimo frachto 

ir keleivių terminalų ir aktyvių rūšių poreikį 

7. Pateikiamos priemonės, kuriomis siekiama skatinti naudoti alternatyviuosius 

degalus vadovaujantis atitinkamomis nacionalinės politikos sistemomis 

8. Pateikiama kelių eismo saugos rizikos analizė pagal esamas nacionalines kelių 

eismo saugos strategijas, kurioje pateiktas kelių ir jų atkarpų, kuriuose kyla 

rizika, planas ir nustatomi atitinkamų investicijų prioritetai  

9. Pateikiama informacija apie biudžeto ir finansavimo išteklius, kurie atitinka 

planuojamas investicijas ir kurių reikia esamų ir planuojamų infrastruktūrų 

veiklos ir priežiūros išlaidoms padengti 

3.3 Tvarus, atsparus 

klimato kaitai, pažangus 

ir įvairiarūšis 

nacionalinis, regioninis 

ir vietos judumas, 

įskaitant geresnę prieigą 

prie TEN-T ir 

tarpvalstybinį judumą  

4. Socialiai 

atsakingesnė 

Europa, 

įgyvendinant 

Europos socialinių 

teisių ramstį 

ERPF: 

4.1 Darbo rinkų 

veiksmingumo 

didinimas ir kokybiško 

užimtumo galimybių 

gerinimas plėtojant 

infrastruktūrą  

ESF 

4.1.1 Galimybių 

įsidarbinti visiems darbo 

ieškantiems asmenims, 

Strateginė politikos 

programa siekiant aktyvios 

darbo rinkos politikos 

Yra strateginė politikos programa siekiant aktyvios darbo rinkos politikos 

atsižvelgiant į užimtumo politikos gaires, kurią sudaro: 

1. Darbo ieškančių asmenų profiliavimo ir jų poreikių vertinimo, įskaitant 

verslininkystės būdus, tvarka 

2. Informacija apie laisvas darbo vietas ir užimtumo galimybes atsižvelgiant į 

darbo rinkos poreikius 

3. Užtikrinimo, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra vykdoma 

glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, 

tvarka  

4. Aktyvios darbo rinkos politikos stebėsenos, vertinimo ir peržiūros tvarka   

5. Dėl intervencijos jaunimo užimtumo srityje, įrodymais grindžiami ir tikslingi 
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įskaitant jaunimą, ir 

neaktyviems asmenims 

gerinimas ir 

savarankiško darbo 

skatinimas bei socialinė 

ekonomika  

4.1.2 Darbo rinkos 

institucijų ir paslaugų 

modernizavimas 

siekiant užtikrinti laiku 

teikimą ir poreikiams 

pritaikytą pagalbą ir 

atitikties darbo rinkos 

poreikiams, pokyčių ir 

judumo rėmimas  

būdai pasiekti nesimokantį, nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį jaunimą, 

įskaitant informavimo priemones, ir užtikrinimas, kad remiantis kokybės 

reikalavimais būtų atsižvelgiama į kokybiškos pameistrystės ir mokomosios 

praktikos kriterijus, be kita ko, įgyvendinant Jaunimo garantijų iniciatyvos 

programas 

ERPF: 

4.1 Darbo rinkų 

veiksmingumo 

didinimas ir kokybiško 

užimtumo galimybių 

gerinimas plėtojant 

infrastruktūrą  

 

ESF 

4.1.3 Geresnės 

profesinio ir asmeninio 

gyvenimo pusiausvyros, 

įskaitant galimybes 

naudotis vaikų priežiūra, 

sveiką ir tinkamai 

Nacionalinė lyčių lygybės 

strateginė programa  

Parengta nacionalinė strateginė politikos programa lyčių lygybės srityje, kurioje: 

1. Remiantis įrodymais nustatomos lyčių lygybės problemos 

2. Pateiktos priemonės, kuriomis sprendžiamos lyčių nelygybės problemos 

užimtumo, darbo užmokesčio ir pensijos srityse ir skatinama profesinio ir 

asmeninio gyvenimo pusiausvyra, įskaitant galimybių naudotis ikimokykliniu 

ugdymu ir priežiūra gerinimą, taip pat nustatyti tikslai  

3. Nustatyta strateginės politikos programos ir duomenų rinkimo metodų 

stebėsenos, vertinimo ir peržiūros tvarka 

4. Nustatyta užtikrinimo, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra 

vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su lyčių lygybės subjektais, socialiniais 

partneriais ir atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, tvarka 
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pritaikytą darbo aplinką, 

kurioje sprendžiamos 

sveikatos sutrikimų 

rizikos, darbuotojų 

prisitaikymo prie 

pokyčių problemos ir 

skatinamas sveikas bei 

aktyvus senėjimas, 

skatinimas 

ERPF: 

4.2 Galimybių naudotis 

įtraukiomis ir 

kokybiškomis 

paslaugomis švietimo, 

mokymo ir mokymosi 

visą gyvenimą srityse 

gerinimas plėtojant 

infrastruktūrą 

 

ESF 

4.2.1 Švietimo ir 

mokymo sistemų 

kokybės, veiksmingumo 

ir atitikties darbo rinkos 

poreikiams gerinimas  

4.2.2 Galimybių kelti 

kvalifikaciją ir 

persikvalifikuoti visiems 

gerinimas, įskaitant 

palankių sąlygų keisti 

Visų lygių švietimo ir 

mokymo sistemos 

strateginė politikos 

programa 

Yra nacionalinė ir (arba) regioninė strateginė politikos programa, skirta švietimo ir 

mokymo sistemai, kurią sudaro:  

1. Įrodymais pagrįstos gebėjimų numatymo ir prognozavimo sistemos, taip pat 

absolventų karjeros stebėjimo mechanizmai ir visų amžiaus grupių 

besimokančių asmenų kokybiško ir veiksmingo orientavimo sistemos  

2. Priemonės, kuriomis užtikrinama prieiga prie kokybiško, tinkamo ir įtraukaus 

švietimo ir mokymo, dalyvavimas jame ir jo užbaigimas, taip pat visų lygių, 

įskaitant aukštojo išsilavinimo, bendrųjų gebėjimų įgijimas  

3. Visų lygių švietimo ir mokymo, įskaitant tretinį mokslą, koordinavimo 

mechanizmas ir aiškus atitinkamų nacionalinių ir (arba) regioninių įstaigų 

atsakomybės paskirstymas  

4. Strateginės politikos programos stebėsenos, vertinimo ir peržiūros tvarka  

5. Priemonės, kuriomis orientuojamasi į menkų įgūdžių ir žemos kvalifikacijos 

suaugusiuosius ir nepalankioje socialinėje ir ekonominėje padėtyje esančius 

asmenis, ir įgūdžių tobulinimo kryptys  

6. Priemonės, kuriomis teikiama parama mokytojams, instruktoriams ir 

akademiniams darbuotojams dėl tinkamų mokymosi metodų, vertinimo ir 

pagrindinių gebėjimų tvirtinimo 

7. Priemonės, skirtos besimokančių asmenų ir darbuotojų judumui ir 

tarptautiniam švietimo ir mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimui skatinti, 

be kita ko, mokymosi rezultatų ir kvalifikacijos pripažinimas 
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karjerą sudarymą ir 

profesinio judumo 

skatinimą  

4.2.3 Lygių galimybių, 

visų pirma palankių 

sąlygų neturinčių 

asmenų grupėms, gauti 

kokybišką ir įtraukų 

švietimą ir mokymą 

pradedant ikimokykliniu 

ugdymu ir priežiūra, 

bendruoju ir profesiniu 

rengimu ir mokymu ir 

baigiant tretiniu 

išsilavinimu, gerinimas 

ERPF: 

4.3 Marginalizuotų 

bendruomenių, migrantų 

ir nepalankioje padėtyje 

esančių grupių 

socialinės ir ekonominės 

integracijos didinimas 

taikant integruotas 

priemones, įskaitant 

aprūpinimo būstu ir 

socialines paslaugas  

ESF 

4.3.1 Aktyvios 

įtraukties, be kita ko, 

siekiant skatinti lygias 

galimybes, aktyvų 

Nacionalinė strateginės 

politikos programa, skirta 

socialinei įtraukčiau ir 

skurdo mažinimui 

Yra nacionalinė strateginė politikos programa, skirta socialinei įtraukčiau ir skurdo 

mažinimui, kurią sudaro: 

1. Įrodymais pagrįstas skurdo ir socialinės atskirties, įskaitant vaikų skurdą, 

benamystę, teritorinę segregaciją ir segregaciją švietimo srityje, ribotas 

galimybes naudotis būtiniausiomis paslaugomis ir infrastruktūra, ir 

pažeidžiamų asmenų specifinių poreikių įvertinimas 

2. Priemonės, skirtomis užkirsti kelią segregacijai visose srityse ir su ja kovoti, 

be kita ko, tinkamas pajamų rėmimas, įtraukioji darbo rinka ir galimybės 

pažeidžiamiems asmenims, įskaitant migrantus, naudotis kokybiškomis 

paslaugomis  

3. Perėjimo nuo institucinės priežiūros paslaugų prie bendruomenės priežiūros 

paslaugų priemonės 

4. Nustatyta užtikrinimo, kad planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra 

vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir 

atitinkamomis pilietinės visuomenės organizacijomis, tvarka 
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dalyvavimą ir geresnes 

įsidarbinimo galimybes, 

skatinimas  

 

ESF 

4.3.2 Socialinio ir 

ekonominio 

marginalizuotų 

bendruomenių, pvz., 

romų, integravimo 

skatinimas 

Romų integracijos 

nacionalinė strategija 

Yra romų integracijos nacionalinė strategija, kurią sudaro: 

1. Priemonės, kuriomis siekiama paspartinti romų integraciją, užkirsti kelią 

segregacijai ir ją panaikinti, atsižvelgiant į lyčių aspektą ir rimų jaunimo 

padėtį, taip pat nustatoma pradinė reikšmė, išmatuojamos tarpinės reikšmės ir 

siekiniai 

2. Romų integracijos priemonių stebėsenos, vertinimo ir peržiūros tvarka 

3. Romų įtraukties integravimo regionų ir vietos lygiu tvarka 

4. Užtikrinimo, kad jos planavimas, įgyvendinimas, stebėsena ir peržiūra 

vykdoma glaudžiai bendradarbiaujant su romų pilietine visuomene ir visomis 

suinteresuotosiomis šalimis, be kita ko, regionų ir vietos lygiu 

ERPF: 

4.4 užtikrinant vienodas 

galimybes naudotis 

sveikatos priežiūros 

paslaugomis plėtojant 

infrastruktūrą, įskaitant 

pirminę sveikatos 

priežiūrą 

 

ESF 

4.3.4 Lygių 

galimybių laiku 

naudotis kokybiškomis, 

tvariomis ir 

įperkamomis 

Strateginė politikos 

programa sveikatos 

apsaugos srityje  

Parengta nacionalinė arba regioninė strateginė politikos programa sveikatos 

apsaugos srityje, kurią sudaro: 

1. Sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros poreikių planavimas, įskaitant 

medicinos srities darbuotojų atžvilgiu, siekiant užtikrinti, kad priemonės būtų 

tvarios ir suderintos  

2. Priemonės, skirtos sveikatos priežiūros ir ilgalaikės priežiūros paslaugų 

veiksmingumui, tvarumui, prieigai prie jų ir jų prieinamumui užtikrinti, be kita 

ko, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, nesantiems sveikatos priežiūros ir 

ilgalaikės priežiūros sistemose 

3. Priemonės, skirtos bendruomenės paslaugų skatinimui, įskaitant prevenciją ir 

pirminę sveikatos priežiūrą, priežiūrą namuose ir bendruomenės paslaugas 
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paslaugomis gerinimas; 

galimybių naudotis 

sveikatos priežiūros 

sistemomis gerinimas, 

jų veiksmingumo ir 

atsparumo didinimas; 

galimybių naudotis 

ilgalaike priežiūra 

gerinimas 
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V PRIEDAS 

ERPF (investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslas), ESF+, Sanglaudos fondo ir 

EJRŽF lėšomis remiamų programų šablonas – 16 straipsnio 3 dalis 

CCI  

Pavadinimas anglų k. [255 ženklai1] 

Pavadinimas nacionaline (-

ėmis) kalba (-omis) 

[255] 

Redakcija  

Pirmieji metai [4] 

Paskutiniai metai [4] 

Tinkama finansuoti nuo  

Tinkama finansuoti iki  

Komisijos sprendimo numeris  

Komisijos sprendimo data  

Valstybės narės sprendimo 

dėl keitimo numeris 

 

Valstybės narės sprendimo 

dėl keitimo įsigaliojimo data 

 

Nedidelis lėšų perkėlimas (19 

straipsnio 5 dalis) 

Taip / Ne 

NUTS regionai, kuriuose 

vykdoma programa 

(netaikoma EJRŽF) 

 

Susijęs fondas  ERPF 

 Sanglaudos fondas 

 ESF+ 

 EJRŽF 

1. Programos strategija: pagrindiniai plėtros uždaviniai ir politinės priemonės 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies a punkto i–vii papunkčiai ir 17 straipsnio 3 dalies b punktas 

Teksto laukas [30 000] 

 

Darbo vietų kūrimo ir augimo tikslo atveju: 

1 lentelė 

                                                 
1 Laužtiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai reiškia ženklų skaičių 
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Politikos 

tikslas  

Konkretus 

tikslas arba 

specialus 

prioritetas*  

Pagrindimas (santrauka) 

  [2 000 kiekvienam konkrečiam tikslui arba specialiam prioritetui] 

*Specialūs prioritetai pagal ESF+ reglamentą 

 

EJRŽF: 

1A lentelė 

Politikos 

tikslas  

Prioritetas SSGG analizė (kiekvieno prioriteto) 

 

Pagrindimas (santrauka) 

  Stiprybės 

[10 000 kiekvienam prioritetui]  

[20 000 kiekvienam prioritetui] 

Silpnybės 

[10 000 kiekvienam prioritetui] 

Galimybės 

[10 000 kiekvienam prioritetui] 

Grėsmės 

[10 000 kiekvienam prioritetui] 

Poreikių nustatymas remiantis SSGG 

analize ir atsižvelgiant į EJRŽF 

reglamento 6 straipsnio 6 dalyje 

nustatytais elementais 

[10 000 kiekvienam prioritetui] 

2. Prioritetai, nesusiję su technine parama 

Nuoroda: 17 straipsnio 2 dalis ir 17 straipsnio 3 dalies c punktas 

1 T lentelė. Programos struktūra* 

Identifikavimo 

numeris 

Pavadinimas [300] Techninė 

parama 

Skaičiavimo 

pagrindas 

Fondas Remiamo regiono 

kategorija 

Pasirinktas 

konkretus 

tikslas 

1 1 prioritetas Ne  ERPF Daugiau 1 konkretus 

tikslas 

 
Pereinamojo 

laikotarpio 

Mažiau išsivystęs 2 konkretus 

tikslas 
Atokiausi ir retai 

apgyvendinti 
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Daugiau 3 konkretus 

tikslas 

2 2 prioritetas Ne  ESF+ 

 

Daugiau 4 konkretus 

tikslas 

 
Pereinamojo 

laikotarpio 

Mažiau išsivystęs 5 konkretus 

tikslas 
Atokiausi 

3 3 prioritetas Ne  SF nėra duomenų  

3 Techninės paramos 

prioritetas 

Taip    Netaikoma 

 

.. Specialus prioritetas 

(jaunimo užimtumas) 

Ne  ESF+   

.. Specialus prioritetas 

(KŠSR) 

Ne  ESF+   

.. Specialus prioritetas 

(Inovatyvūs sprendimai) 

Ne  ESF+  8 konkretus 

tikslas 

 Specialus prioritetas 

(Materialinis nepriteklius) 

Ne  ESF+  9 konkretus 

tikslas 

* Šioje lentelėje pateikta informacija bus naudojama kaip techninė informacija, skirta preliminariai užpildyti kitus 

elektroninio formato šablono laukelius ir lenteles. Netaikoma EJRŽF 

2.1 Prioriteto pavadinimas [300] (kartojama kiekvienam prioritetui) 

 Tai yra atitinkamai konkrečiai šaliai skirtai rekomendacijai skirtas prioritetas 

 Tai yra jaunimo užimtumui skirtas prioritetas 

 Tai yra inovatyviems sprendimams skirtas prioritetas 

 Tai yra prioritetas, skirtas materialinio nepritekliaus problemai spręsti** 

*Lentelė taikoma ESF+ prioritetams 

** Jei pažymėta, pereiti prie 2.1.2 skirsnio 

2.1.1. Konkretus tikslas
2
 (Investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslas) arba 

paramos sritis (EJRŽF) – kartojama kiekvienam pasirinktam konkrečiam tikslui arba 

paramos sričiai, prioritetams, nesusijusiems su technine parama 

2.1.1.1 Fondų intervencinės priemonės 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies d punkto i, iii, iv, v, vi papunkčiai 

Susijusios veiksmų rūšys – 17 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis: 

Teksto laukas [8 000] 

 

Suplanuotų strateginės svarbos veiksmų sąrašas – 17 straipsnio 3 dalies d punkto i papunktis: 

                                                 
2 Išskyrus ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodytam konkrečiam tikslui. 
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Teksto laukas [2 000] 

Pagrindinės tikslinės grupės – 17 straipsnio 3 dalies d punkto iii papunktis: 

Teksto laukas [1 000] 

Konkrečios tikslinės teritorijos, įskaitant planuojamą teritorinių priemonių naudojimą – 17 

straipsnio 3 dalies d punkto iv papunktis 

Teksto laukas [2 000] 

Tarpregioniniai ir tarpvalstybiniai veiksmai – 17 straipsnio 3 dalies d punkto v papunktis 

Teksto laukas [2 000] 

Planuojamas finansinių priemonių naudojimas – 17 straipsnio 3 dalies d punkto vi papunktis 

Teksto laukas [1 000] 

2.1.1.2 Rodikliai
3
 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies d punkto ii papunktis 

2 lentelė. Produkto rodikliai 

Prioritetas  Konkretus 

tikslas 

(Investicijų 

į darbo 

vietų 

kūrimą ir 

augimą 

tikslas) 

arba 

paramos 

sritis 

(EJRŽF) 

Fondas Regiono 

kategorija 

Identifikavimo 

numeris [5] 

Rodiklis [255]  Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 

(2024 m.) 

 

Siekinys 

(2029 m.) 

 

         

         

 

3 lentelė. Rezultato rodikliai 

Priorite

tas  

Konkret

us 

tikslas 

(Investic

ijų į 

darbo 

vietų 

kūrimą 

ir 

augimą 

tikslas) 

arba 

paramos 

sritis 

Fond

as 

Region

o 

kategor

ija 

Identifikavi

mo 

numeris [5] 

Rodik

lis 

[255] 

Matavi

mo 

vienetas 

Pradin

ė 

reikšm

ė arba 

pamati

nė 

vertė 

Ataskaiti

niai metai 

Siekiny

s 

(2029 

m.) 

 

Duome

nų 

šaltinis 

[200] 

Pastab

os 

[200] 

                                                 
3  Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, suskirstymas tik 2021–2025 m. 

laikotarpiu 
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(EJRŽF) 

            

            

2.1.1.3 Preliminarus programos išteklių (ES) suskirstymas pagal intervencinių 

priemonių rūšį
4
 (netaikoma EJRŽF) 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies d punkto vii papunktis 

4 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Konkretus 

tikslas 

Kodas  Suma (EUR) 

      

 

5 lentelė. 2 matmuo. Finansavimo forma 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Konkretus 

tikslas 

Kodas  Suma (EUR) 

      

 

6 lentelė. 3 matmuo. Teritorinės paramos paskirstymo priemonė ir teritorinė kryptis 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Konkretus 

tikslas 

Kodas  Suma (EUR) 

      

 

7 lentelė. 6 matmuo. ESF+ antrinės temos 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Konkretus 

tikslas 

Kodas  Suma (EUR) 

      

                                                 
4 Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, suskirstymas tik 2021–2025 m. 

laikotarpiu 



 

38 

 

2.1.2 Konkretūs tikslai šalinti materialinio nepritekliaus problemą 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalis; BNR 

Paramos rūšys 

Teksto laukas [2 000 ženklų] 

Pagrindinės tikslinės grupės 

Teksto laukas [2 000 ženklų] 

Nacionalinių ar regioninių paramos schemų aprašymas 

Teksto laukas [2 000 ženklų] 

Veiksmų atrankos kriterijai
5
 

Teksto laukas [4 000 ženklų] 

2.T. Techninės paramos prioritetas 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies e punktas; 29 straipsnis, 30 straipsnis, 31 straipsnis, 89 

straipsnis; BNR; 

Pagal fiksuotųjų normų mokėjimus teikiamos techninės paramos aprašymas – 30 straipsnis 

Teksto laukas [5 000]  

 

Pagal su išlaidomis nesusijusius mokėjimus teikiamos techninės paramos aprašymas – 31 

straipsnis 

Teksto laukas [3 000]  

 

8 lentelė. 1 matmuo. Intervencinių priemonių sritis 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Kodas  Suma (EUR) 

     

 

9 lentelė. 5 matmuo. ESF+ antrinės temos 

Prioriteto Nr. Fondas Regiono 

kategorija 

Kodas  Suma (EUR) 

     

                                                 
5 Tik programoms, kurioms taikomas ESF+ reglamento 4 straipsnio 1 dalies c punkto vii papunktyje nurodytas 

konkretus tikslas. 
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3. Finansavimo planas 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies f punkto i–iii papunkčiai; 106 straipsnio 1–3 dalys, 10 

straipsnis 21 straipsnis; BNR  
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3.A Perkėlimai ir įnašai
6
 

Nuoroda: 10 straipsnis; 21 straipsnis; BNR 

Programos pakeitimas, susijęs su BNR 10 straipsniu (įnašas į „InvestEU“) 

Programos pakeitimas, susijęs su BNR 21 straipsniu (perkėlimai į priemones, tiesiogiai arba netiesiogiai 

valdomas pasidalijamojo valdymo fondų) 

 

15 lentelė. Įnašai į „InvestEU“* 

 Regionų 

kategorija 

1 sritis 2 sritis 3 sritis 4 sritis 5 sritis suma 

  a b c d e f=a+b+c+d+e 

ERPF Labiau 

išsivystęs 
      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Pereinamojo 

laikotarpio 
      

Atokiausi ir 

šiauriniai 

retai 

apgyvendinti 

      

ESF+ Labiau 

išsivystęs 
      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Pereinamojo 

laikotarpio 
      

Atokiausi       

SF        

EJRŽF        

Iš viso        

*Visų programavimo laikotarpio įnašų sukaupta suma. 

16 lentelė. Perkėlimai į tiesiogiai arba netiesiogiai valdomas priemones*  

Fondas Regionų 

kategorij

a 

1 priemonė 2 priemonė 3 priemonė 4 priemonė 5 priemonė Perkelta suma 

  a b c d e f=a+b+c+d+e 

ERPF Labiau       

                                                 
6 Taikoma tik programų pakeitimams pagal BNR 10 ir 21 straipsnius. 
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išsivystęs 

Pereinamoj

o 

laikotarpio 

      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Atokiausi ir 

šiauriniai 

retai 

apgyvendin

ti 

      

ESF+ Labiau 

išsivystęs 
      

Pereinamoj

o 

laikotarpio 

      

Mažiau 

išsivystęs 
      

Atokiausi       

SF        

EJRŽF        

Iš viso        

*Visų programavimo laikotarpio perkėlimų sukaupta suma. 
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17 lentelė. Perkėlimai tarp pasidalijamojo valdymo fondų* 

 ERPF ESF+ SF EJRŽF SVP VSF SVVP Iš 

viso  

Labiau 

išsivystęs 

Pereinamojo 

laikotarpio 

Mažiau 

išsivystęs 

Atokiausi ir 

šiauriniai retai 

apgyvendinti 

Labiau 

išsivystęs 

Pereinamojo 

laikotarpio 

Mažiau 

išsivystęs 

Atokiausi 

ERPF Labiau išsivystęs               

Pereinamojo 

laikotarpio 
              

Mažiau išsivystęs               

Atokiausi ir 

šiauriniai retai 

apgyvendinti 

              

ESF+ Labiau išsivystęs               

Pereinamojo 

laikotarpio  
              

Mažiau išsivystęs               

Atokiausi                

SF                

EJRŽF                

Iš viso                

*Visų programavimo laikotarpio perkėlimų sukaupta suma. 

 

3.1 Finansiniai asignavimai pagal metus 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies f punkto i papunktis 
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10 lentelė. Finansiniai asignavimai pagal metus 

Fondas Regiono 

kategorija 

2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Iš viso  

ERPF Mažiau 

išsivystęs 

        

Labiau 

išsivystęs 

        

Pereinamojo 

laikotarpio 

        

Atokiausi ir 

šiauriniai 

retai 

apgyvendinti 

        

Iš viso          

ESF+ Mažiau 

išsivystęs 

        

Labiau 

išsivystęs 

        

Pereinamojo 

laikotarpio 

        

Atokiausi         

Iš viso           

Sanglaudos 

fondas 

nėra 

duomenų 
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EJRŽF nėra 

duomenų 

        

Iš viso           
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3.2 Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas
1 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies f punkto ii papunktis ir 17 straipsnio 6 dalis 

Darbo vietų kūrimo ir augimo tikslo atveju: 

11 lentelė. Visi finansiniai asignavimai pagal fondą ir nacionalinis bendras finansavimas 

Politikos 

tikslo 

Nr. arba 

techninė 

parama 

Prioritetas ES paramos (visos 

arba viešosios) 

skaičiavimo 

pagrindas  

Fondas Regiono kategorija* ES įnašas Nacionalinis 

įnašas 

Preliminarus 

nacionalinio įnašo 

suskirstymas 

Iš viso Bendro 

finansavimo 

norma 

viešasis  privatus  

    a b=c+d c d e=a+b** f=a/e** 

 1 prioritetas viešasis / iš viso ERPF Mažiau išsivystęs       

Labiau išsivystęs       

Pereinamojo laikotarpio       

Specialus asignavimas 

atokiausiems ir retai 

apgyvendintiems šiauriniams 

regionams 

      

 2 prioritetas  ESF+ Mažiau išsivystęs       

Labiau išsivystęs       

Pereinamojo laikotarpio       

Atokiausi       

                                                 
1 Prieš 2025 m. atliekamą ERPF, ESF+ ir SF laikotarpio vidurio peržiūrą, finansiniai asignavimai tik 2021–2025 m. laikotarpiu. 
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 3 prioritetas  SF        

Techninė 

parama 

Techninė 

parama 

BNR 29 

straipsnis 

 ERPF arba 

ESF+ arba 

SF 

       

 Techninė 

parama 

BNR 30 

straipsnis 

 ERPF arba 

ESF+ arba 

SF 

       

Iš viso iš ERPF 

 

  Labiau išsivystęs       

  Pereinamojo laikotarpio       

  Mažiau išsivystęs       

  Specialus asignavimas 

atokiausiems ir retai 

apgyvendintiems šiauriniams 

regionams 

      

Iš viso iš ESF+ 

 

  Labiau išsivystęs       

  Pereinamojo laikotarpio       

  Mažiau išsivystęs       

  Atokiausi       

Iš viso SF  nėra 

duomenų 

       

Bendra suma          

*ERPF: mažiau išsivystę, pereinamojo laikotarpio, labiau išsivystę ir, kai taikoma, specialus asignavimas atokiausiems ir retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. ESF+: mažiau išsivystę, pereinamojo laikotarpio, 

labiau išsivystę ir, kai taikoma, papildomas asignavimas atokiausiems regionams. SF: netaikoma. Dėl techninės paramos, regionų kategorijų taikymas priklauso nuo fondo pasirinkimo. 

** Kai tinkama visoms regionų kategorijoms. 
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EJRŽF: 

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies f punkto iii papunktis 

11 A lentelė 

Prioritetas Paramos srities 

rūšis (EJRŽF 

reglamente 

nustatyta 

nomenklatūra) 

ES paramos 

skaičiavimo 

pagrindas 

ES įnašas Nacionalinis 

viešasis 

Iš viso Bendro 

finansavimo 

norma 

1 prioritetas 1.1 Viešasis     

1.2 Viešasis     

1.3 Viešasis     

1.4 Viešasis     

1.5 Viešasis     

2 prioritetas 2.1 Viešasis     

3 prioritetas 3.1 Viešasis     

4 prioritetas 4.1 Viešasis     

Techninė 

parama 

5.1 Viešasis     

4. Reikiamos sąlygos 

Nuoroda: 19 straipsnio 3 dalies h punktas 

12 lentelė. Reikiamos sąlygos 

Reikiamos 

sąlygos 

Fondas Konkretus 

tikslas 

(Netaikoma 

EJRŽF) 

Reikiamos 

sąlygos 

įvykdymas 

Kriterijai  Kriterijų 

tenkinimas 

Nuoroda į 

atitinkamus 

dokumentus  

Pagrindimas  

   Taip / Ne 1 kriterijus taip / ne [500] [1 000] 

    2 kriterijus taip / ne   

5. Programos institucijos  

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies j punktas; 65 straipsnio d dalis, 78 straipsnis, BNR 

13 lentelė. Programos institucijos 

Programos institucijos  Institucijos pavadinimas 

[500] 

Kontaktinis asmuo 

[200] 

 

E. paštas [200] 
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Vadovaujančioji institucija    

Audito institucija    

Komisijos išmokas 

gaunantis subjektas 

   

6. Partnerystė  

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies g punktas 

Teksto laukas [10 000] 

7. Komunikacija ir matomumas 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies i punktas, 42 straipsnio 2 dalis, BNR  

Teksto laukas [4 500] 

8. Vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos, fiksuotosios normos ir su išlaidomis nesusijęs 

finansavimas 

Nuoroda: BNR 88 ir 89 straipsniai 

14 lentelė. Vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos, fiksuotosios normos ir su išlaidomis nesusijęs finansavimas 

Nurodoma, kad taikomi 88 ir 89 straipsniai:* Prioriteto 

Nr. 

Fondas Konkretus 

tikslas 

(Investicijų 

į darbo 

vietų 

kūrimą ir 

augimą 

tikslas) 

arba 

paramos 

sritis 

(EJRŽF) 

Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis vieneto įkainiais, 

fiksuotosiomis sumomis ir fiksuotosiomis normomis pagal BNR 88 

straipsnį 

1 

prioritetas 

ERPF 1 konkretus 

tikslas 

2 konkretus 

tikslas 

2 

prioritetas 

ESF+ 3 konkretus 

tikslas 

4 konkretus 

tikslas 

3 SF 5 konkretus 
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prioritetas tikslas 

6 konkretus 

tikslas 

Su išlaidomis nesusijęs finansavimas pagal BNR 89 straipsnį 
1 

prioritetas 

ERPF 7 konkretus 

tikslas 

8 konkretus 

tikslas 

2 

prioritetas 

ESF+ 9 konkretus 

tikslas 

10 

konkretus 

tikslas 

3 

prioritetas 

SF 11 

konkretus 

tikslas 

12 

konkretus 

tikslas 

* Visa informacija bus pateikta pagal prie BNR pridedamus modelius. 

 

PRIEDĖLIAI 

 Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis ir fiksuotosiomis 

normomis (BNR 88 straipsnis) 

 Su išlaidomis nesusijęs finansavimas (BNR 89 straipsnis) 

 EJRŽF veiksmų planas mažos apimties priekrantės žvejybai 

 EJRŽF veiksmų planas kiekvienam atokiausiam regionui 
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1 priedėlis.  Komisijos teikiamas tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas valstybei narei 

remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis ir fiksuotosiomis normomis  

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

(88 straipsnis) 

 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė versija   
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A. Pagrindinių elementų santrauka  

Prioritetas  Fondas Konkretus 

tikslas 

(Investicijų į 

darbo vietų 

kūrimą ir 

augimą tikslas) 

arba paramos 

sritis (EJRŽF) 

Regiono 

kategorija  

Numatyta viso 

finansinio 

asignavimo 

prioritetui 

dalis, kuriais 

bus taikomas 

supaprastintas 

išlaidų 

apmokėjimas, 

procentais 

(įvertis) 

Veiksmo rūšis (-ys) Atitinkamo rodiklio 

pavadinimas (-ai) 

Rodiklio matavimo 

vienetas 

Supaprastinto 

išlaidų 

apmokėjimo 

rūšis 

(fiksuotieji 

vieneto 

įkainiai, 

fiksuotosios 

sumos arba 

fiksuotosios 

normos) 

Atitinkami 

fiksuotieji vieneto 

įkainiai, fiksuotosios 

sumos arba 

fiksuotosios normos 

(nacionaline valiuta) 

     Kodas Aprašymas Kodas  Aprašymas    
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B. Detali informacija pagal veiksmo rūšį (užpildyti kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Ar valdančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms 

supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?  

Jei taip, nurodykite išorės bendrovę:  Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

Veiksmų rūšys: 

1.1. Veiksmo rūšies aprašymas   

1.2 Susijęs prioritetas / 

konkretus (-ūs) tikslas (-ai) 

(Investicijų į darbo vietų kūrimą 

ir augimą tikslas) arba paramos 

sritis (EJRŽF) 

 

 

 

1.3 Rodiklio pavadinimas
1
  

1.4 Rodiklio matavimo vienetas  

1.5 Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji 

norma 

 

1.6 Suma   

1.7 Sąnaudų kategorijos, 

kurioms taikomas vieneto 

įkainis, fiksuotoji suma arba 

fiksuotoji norma 

 

1.8 Ar šios išlaidų kategorijos 

apima visas veiksmo tinkamas 

finansuoti išlaidas? (taip / ne) 

 

1.9 Koregavimo (-ų) metodas   

11.10 Matavimo vieneto 

užtikrinimo tikrinimas   

- koks (kokie) dokumentas (-ai) 

bus naudojamas (-i) patikrinti, 

kaip užtikrinamas matavimo 

vienetas? 

- aprašykite, kas bus tikrinama 

atliekant valdymo patikrinimus 

(įskaitant vietoje) ir kas juos 

atliks   

- kokia yra aprašytų 

duomenų / dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka? 

 

                                                 
1 Vienai veiksmo rūšiai gali būti naudojami keli papildomi rodikliai (pavyzdžiui, vienas produkto rodiklis ir vienas rezultato rodiklis). 

Tokiais atvejais turėtų būti užpildyti 1.3–1.11 laukeliai kiekvienam rodikliui. 
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1.11 Dėl šio rodiklio atsiradusios 

galimos ydingos paskatos ar 

problemos, kaip jas galima 

sumažinti ir koks yra jų 

numatomas rizikos lygis 

 

1.12 Visa suma (nacionalinė ir 

ES) kurią tikimasi atlyginti  
 

 

C. Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas 

1. Duomenų, naudojamų apskaičiuoti fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba 

fiksuotąsias normas šaltinis (kas parengė, surinko ir užregistravo duomenis; kur duomenys 

saugomi; duomenų laikotarpio pabaiga; tvirtinimas, ir pan.) 

 

2. Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir skaičiavimas tinka veiksmo rūšiai. 

 

3. Nurodykite, kaip buvo atlikti skaičiavimai, visų pirma visos su kokybe ar kiekybe 

susijusios prielaidos. Kai tinkama, turėtų būti naudojami statistiniai įrodymai ir standartai, 

kurie turėtų būti pateikti su šiuo priedu Komisijai iš karto tinkamu naudoti formatu.  

 

4. Paaiškinkite, kad užtikrinote, kad į fiksuotojo vieneto įkainio, fiksuotosios sumos ar 

fiksuotosios normos skaičiavimą buvo įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos. 

 

5. Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodų ir sumų įvertinimas ir duomenų 

tvirtinimo, kokybės, rinkimo ir saugojimo užtikrinimo tvarka. 
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2 priedėlis. Su išlaidomis nesusijęs finansavimas 

 

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

(89 straipsnis) 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė redakcija   
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A. Pagrindinių elementų santrauka  

Prioritetas  Fondas Konkretus 

tikslas 

(Investicijų į 

darbo vietų 

kūrimą ir 

augimą 

tikslas) arba 

paramos 

sritis 

(EJRŽF) 

Regiono 

kategorija  
Suma, kuriai 

taikomas su 

išlaidomis 

nesusijęs 

finansavimas 

Veiksmo rūšis (-ys) Sąlygos, kurias reikia 

įvykdyti / rezultatai, 

kuriuos reikia pasiekti 

Atitinkamo rodiklio 

pavadinimas (-ai) 

Rodiklio 

matavimo 

vienetas 

       Kodas  Aprašymas  

          

          

          

          

Bendra 

finansuojama 

suma 
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B. Detali informacija pagal veiksmo rūšį (užpildyti kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Veiksmų tipai: 

1.1. Veiksmo rūšies aprašymas   

1.2 Susijęs prioritetas / konkretus (-ūs) 

tikslas (-ai) (Investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir augimą tikslas) arba paramos 

sritis (EJRŽF) 

 

 

 

1.3 Sąlygos, kurias reikia įvykdyti arba 

rezultatai, kuriuos reikia pasiekti  
 

1.4 Sąlygų įvykdymo arba rezultatų 

pasiekimo terminas 
 

1.5 Rezultatų rodiklio apibrėžtis  

1.6 rezultatų rodiklio matavimo 

vienetas 
 

1.7 Tarpiniai rezultatai (jei taikoma), už 

kuriuos Komisija turi atlyginti ir 

atlyginimo grafikas 

Tarpiniai rezultatai  Data Sumos 

   

   

1.8 Visa suma (įskaitant ES ir 

nacionalinį finansavimą) 
 

1.9 Koregavimo (-ų) metodas  

1.10 Rezultato pasiekimo arba sąlygos  
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įvykdymo tikrinimas (ir kai taikoma, 

tarpiniai rezultatai) 

- aprašykite, koks (kokie) 

dokumentas (-ai) bus naudojamas (-i) 

patikrinti, ar pasiektas rezultatas arba 

įvykdyta sąlyga  

- aprašykite, kas bus tikrinama atliekant 

valdymo patikrinimus (įskaitant vietoje) 

ir kas juos atliks 

- aprašykite, kokia yra 

duomenų / dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka?   

 

 

 

1.11 Audito sekos užtikrinimo tvarka  

Nurodykite už šią tvarką atsakingą (-us) 

subjektą (-us). 
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3 priedėlis.  EJRŽF veiksmų planas mažos apimties priekrantės žvejybai 

 

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė versija   

1. Mažos apimties priekrantės žvejybos laivų aprašymas 

Teksto laukas [5 000] 

2. Pelningos ir tvarios mažos apimties priekrantės žvejybos vystymo strategijos bendras aprašymas 

Teksto laukas [5 000] ir preliminari bendra iš EJRŽF skirta suma 

3. Pelningos ir tvarios mažos apimties priekrantės žvejybos vystymo strategijos konkrečių veiksmų aprašymas 

Pagrindinių veiksmų aprašymas Preliminari iš EJRŽF 

skirta suma (EUR)  

Žvejybos pajėgumų reguliavimas ir valdymas 

Teksto laukas [10 000] 

 

Tvarios, atsparios klimato kaitai ir mažo anglies dioksido kiekio 

žvejybos, kuria mažinama žala aplinkai, skatinimas Teksto 

laukas [10 000] 

 

Sektoriaus vertės grandinės stiprinimas ir rinkodaros strategijų  
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skatinimas 

Teksto laukas [10 000] 

Įgūdžių, žinių, inovacijų ir gebėjimų stiprinimo skatinimas 

Teksto laukas [10 000] 

 

Sveikatos, saugos ir darbo sąlygų žvejybos laivuose gerinimas 

Teksto laukas [10 000] 

 

Geresnė atitiktis duomenų rinkimo, atsekamumo, stebėsenos, 

kontrolės ir stebėjimo reikalavimams 

Teksto laukas [10 000] 

 

Smulkiųjų veiklos vykdytojų dalyvavimas dalyvavimu 

grindžiamame jūrų erdvės, įskaitant saugomas jūrų teritorijas ir 

„Natura 2000“ teritorijas, valdyme 

Teksto laukas [10 000] 

 

Veiklos platesnėje tvarioje mėlynojoje ekonomikoje 

diversifikacija 

Teksto laukas [10 000] 

 

Smulkiųjų veiklos vykdytojų kolektyvinis organizavimas ir 

dalyvavimas sprendimų priėmimo ir patariamuosiuose 

procesuose 

Teksto laukas [10 000] 

 

 

4. Kai tinka, FAO savanoriškų gairių dėl tausios smulkiosios žvejybos užtikrinimo įgyvendinimas 

 

Teksto laukas [10 000]  

 

5. Kai tinka, Bendrosios Viduržemio jūros žvejybos komisijos smulkiajai žvejybai skirto regioninio veiksmų plano įgyvendinimas 

 

Teksto laukas [10 000]  
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6. Rodikliai 

1 lentelė. Produkto rodikliai 

Produkto rodiklio pavadinimas  Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 

(2024 m.) 

 

Siekinys (2029 m.) 

 

    

    

 

2 lentelė. Rezultato rodikliai 

Rezultato rodiklio pavadinimas  Matavimo vienetas Pradinė reikšmė Ataskaitiniai metai Siekinys (2029 m.) 
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4 priedėlis.  EJRŽF veiksmų planas kiekvienam atokiausiam regionui 

 

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė versija   

 

1. Tausaus žuvininkystės naudojimo ir tvarios mėlynosios ekonomikos vystymo strategijos aprašymas 

Teksto laukas [30 000] 

 

2. Pagrindinių numatytų veiksmų ir atitinkamų finansinių priemonių aprašymas 

Pagrindinių veiksmų aprašymas Iš EJRŽF skirta suma 

(EUR)  

EJRŽF parama žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui  

Teksto laukas [10 000] 

 

Papildomų išlaidų kompensavimas pagal EJRŽF 21 straipsnį  

Teksto laukas [10 000] 
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Kitos investicijos į tvarią mėlynąją ekonomiką, kurių reikia 

siekiant tvaraus pakrančių vystymosi  

Teksto laukas [10 000] 

 

 

3. Sąsajų su kitais Sąjungos finansavimo šaltiniais aprašymas 

Teksto laukas [10 000] 

 

4. Sąsajų su mažos apimties priekrančių žvejybos veiksmų planu aprašymas 

Teksto laukas [10 000] 
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VI PRIEDAS 

PMIF, VSF ir SVVP programos šablonas – 16 straipsnio 3 dalis 

CCI numeris  

Pavadinimas anglų kalba [255 ženklai1] 

Pavadinimas nacionaline kalba [255] 

Redakcija  

Pirmieji metai  [4] 

Paskutinieji metai  [4] 

Tinkama finansuoti nuo  

Tinkama finansuoti iki  

Komisijos sprendimo numeris   

Komisijos sprendimo data   

Valstybės narės sprendimo dėl 

keitimo numeris 

 

Valstybės narės sprendimo dėl 

keitimo įsigaliojimo data 

 

 

1. Programos strategija: pagrindiniai uždaviniai ir politinės priemonės  

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies a punkto i–v ir vii papunkčiai ir 17 straipsnio 3 dalies b punktas 

Šiame skirsnyje paaiškinta, kaip programoje bus sprendžiami pagrindiniai partnerystės sutartyje 

nustatyti uždaviniai, pateikiama nacionaliniu lygiu nustatytų uždavinių remiantis vietos, regioninių 

ir nacionalinių poreikių vertinimu ir (arba) strategijomis, santrauka. Jame pateikiama atitinkamo 

ES acquis įgyvendinimo padėties ir įgyvendinant ES veiksmų planus padarytos pažangos apžvalga 

ir aprašyta, kaip fondo lėšomis bus remiamas jų plėtojimas programavimo laikotarpiu.  

 

Teksto laukas [15 000] 

 

 

 

                                                 
1 Laužtiniuose skliaustuose nurodyti skaičiai reiškia ženklų skaičių 
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2. Konkretūs tikslai (kartojama kiekvienam konkrečiam tikslui, nesusijusiam su technine 

parama) 

Nuoroda: 17 straipsnio 2 dalis ir 17 straipsnio 4 dalis 

2.1. Konkretaus tikslo pavadinimas [300]  

2.1.1. Konkretaus tikslo aprašymas  

Šiame skirsnyje aprašoma kiekvieno konkretaus tikslo pradinė padėtis, pagrindinės problemos ir 

pateikiami pasiūlymai dėl fondo lėšomis remiamų sprendimų. Jame parašyta, kokių veiklos tikslų 

siekiama taikant fondo paramą; pateikiamas preliminarus veiksmų, kuriems taikomi PMIF, VSF 

arba SVVP reglamentų 3 ir 4 straipsniai, sąrašas. 

Visų pirma: veiklos paramos atveju pateikiamas pagrindimas pagal VSF reglamento 17 straipsnį, 

SVVP reglamento 17 ir 18 straipsnius arba PMIF reglamento 20 straipsnį. Pateikiamas 

preliminarus paramos gavėjų sąrašas ir jų įstatymu nustatytos pareigos, pagrindinės užduotys, 

kurioms teikiama parama, ir preliminarus darbuotojų, kuriems turi būti teikiama parama kiekvieno 

paramos gavėjo ir užduoties atžvilgiu, skaičius. VSF atveju, veiklos parama turi būti aprašyta 

šablono 4 punkte. 

Konkrečių veiksmų atveju, aprašyta, kaip bus atliekamas veiksmas, ir pateikiamas paskirtos sumos 

pagrindimas. Be to, bendrų konkrečių veiksmų atveju, vadovaujanti valstybė narė pateikia 

dalyvaujančių valstybių narių sąrašą, kuriame, be kita ko, nurodomas jų vaidmuo ir, jei taikoma, jų 

finansinis įnašas.  

Pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju, aprašyta, kaip bus atliekamas veiksmas, ir pateikiamas 

paskirtos sumos pagrindimas. 

Jei taikoma, pateikiamas planuojamas finansinių priemonių naudojimas. 

Tik PMIF: perkėlimas į ES ir solidarumas pateikiama atskirai.  

Teksto laukas (16 000 ženklų) 

2.1.2 Rodikliai  

1 lentelė. Produkto rodikliai 

Konkretus tikslas Identifi

kavimo 

numeri

s [5] 

Rodiklis [255]  Matavimo vienetas Tarpinė reikšmė 

(2024 m.) 

Siekinys (2029 m.) 

      

 

2 lentelė. Rezultato rodikliai 

Konkretus 

tikslas 

Ident

ifika

vimo 

Rodiklis 

[255] 

Matavimo 

vienetas 

Pradinė 

reikšmė 

Ataskaitinia

i metai 

Siekinys 

(2029 m.) 

Duomenų 

šaltinis 

Pastabos 

[200] 
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nume

ris 

[5] 

[200] 

         

2.1.3 Preliminarus programos išteklių (ES) paskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį.  

Nuoroda: SVVP reglamento 17 straipsnio 5 dalis ir 10 straipsnio 16 dalis arba VSP reglamento 10 straipsnio 9 dalis arba PMIF 

reglamento 10 straipsnio 8 dalis 

3 lentelė 

Konkretus tikslas  Intervencinių priemonių 

rūšis 

Kodas Orientacinė suma (eurais) 

    

 

1.1. Veiklos parama (tik VSF) 

Šis skirsnis taikomas tik toms programoms, kurioms teikiama VSF parama, ir pateikiamas jos 

naudojimo pagrindimas pagal VSF reglamento 17 straipsnį. Pateikiamas preliminarus paramos 

gavėjų sąrašas ir jų įstatymu nustatytos pareigos, pagrindinės užduotys, kurioms teikiama parama, 

ir preliminarus darbuotojų, kuriems turi būti teikiama parama kiekvieno paramos gavėjo ir 

užduoties atžvilgiu, skaičius. Taip pat žr. 2.1.1 punktą.  

 

Teksto laukas [5 000] 

 

4 lentelė 

Intervencinių priemonių rūšis Kodas Orientacinė suma (eurais) 

   

 

1.2. Techninė parama  

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies e punktas; BNR 30 straipsnis; BNR 31 straipsnis; BNR 89 straipsnis; 

Teksto laukas [5 000] (Techninė parama pagal fiksuotųjų normų išmokas) 

Teksto laukas [3000] (Techninė parama pagal su išlaidomis nesusijusias išmokas) 
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5 lentelė 

Intervencinių priemonių rūšis Kodas Orientacinė suma (eurais) 

   

 

3. Finansavimo planas 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies f punktas 

3.1. Finansiniai asignavimai pagal metus 

6 lentelė 

Fondas 2021 m. 2022 m. 2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. Iš viso  

         

 

3.2 Visi finansiniai asignavimai iš fondo ir nacionalinis bendras finansavimas 

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies f punkto iv papunktis 

7 lentelė 

Konkretus 

tikslas 

 

 

Veiksmų rūšis 

ES paramos 

(visos arba 

viešosios) 

skaičiavimo 

pagrindas 

ES įnašas 

– a 

 

Nacionalinis 

įnašas – 

b=c+d 

 

Preliminarus 

nacionalinio įnašo 

suskirstymas 

Iš viso  

e=a+b 

Bendro 

finansavimo 

norma f = 

a/e 

viešasis – 

c 

privatus – 

d 

1 

konkretus 

tikslas 

1 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

       

 2 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

       

 3 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

       

 4 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF 

reglamento 14 ir 15 

straipsnius] 
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Iš viso 1 

konkrečiam 

tikslui 

        

2 konkretus 

tikslas 

1 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

       

 2 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

       

 3 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

       

Iš viso 2 

konkrečiam 

tikslui 

        

3 konkretus 

tikslas 

1 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

       

 2 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

       

 3 veiksmo rūšis 

[nuoroda į PMIF / VSF 

/ SVVP reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

       

Iš viso 3 

konkrečiam 

tikslui 

        

Techninė 

parama 

(BNR 30 

straipsnis) 

        

Techninė 

parama 

(BNR 31 

straipsnis) 

        

Bendra 

suma 
        

 

8 lentelė [tik PMIF] Asmenų skaičius per metus 
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Kategorija 2021

 m. 

2022 

m. 

2023

 m. 

2024

 m. 

2025 

m. 

2026 

m. 

2027

 m. 

Perkėlimas į Europos 

Sąjungą 

       

Humanitarinis 

priėmimas 

       

[kitos kategorijos]        

 

4. Reikiamos sąlygos  

Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies h punktas 

9 lentelė 

Reikiama sąlyga Reikiamos sąlygos 

įvykdymas  

Kriterijai  Kriterijų 

tenkinimas  

Nuoroda į 

atitinkamus 

dokumentus 

Pagrindimas 

  1 kriterijus taip / ne [500] [1000] 

  2 kriterijus    

5. Programos institucijos  

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies j punktas; BNR 65 ir 78 straipsniai 

10 lentelė Institucijos pavadinimas 
[500] 

Kontaktinis asmuo ir pareigos 
[200] 

E. paštas [200] 

Vadovaujančioji institucija    

Audito institucija    

Komisijos išmokas gaunantis 

subjektas 
   

 

6. Partnerystė  

Nuoroda: 17 straipsnio 3 dalies g punktas;  

Teksto laukas [10 000]  

 

7. Komunikacija ir matomumas 
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Nuoroda:  17 straipsnio 3 dalies i punktas, 42 straipsnio 2 dalis, BNR  

Teksto laukas [4 500] 
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8. Vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos, fiksuotosios normos ir su išlaidomis nesusijęs 

finansavimas 

Nuoroda: BNR 88 ir 89 straipsniai 

Nurodoma, kad taikomi 88 ir 89 straipsniai:* Konkretus 

tikslas 

Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis 

sumomis ir fiksuotosiomis normomis pagal BNR 88 straipsnį 

 

Su išlaidomis nesusijęs finansavimas pagal BNR 89 straipsnį  

* Visa informacija bus pateikta pagal priedėliuose pateiktus modelius. 

 

PRIEDĖLIAI  

 Tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis ir fiksuotosiomis 

normomis (BNR 88 straipsnis) 

 Su išlaidomis nesusijęs finansavimas (BNR 89 straipsnis) 
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1 priedėlis. Komisijos teikiamas tinkamų finansuoti išlaidų atlyginimas valstybei narei 

remiantis vieneto įkainiais, fiksuotosiomis ir fiksuotosiomis normomis  

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

(88 straipsnis) 

 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė redakcija   
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A. Pagrindinių elementų santrauka  

Prioritetas  Fondas Numatyta viso 

finansinio 

asignavimo 

prioritetui dalis, 

kuriais bus 

taikomas 

supaprastintas 

išlaidų 

apmokėjimas, 

procentais 

(įvertis) 

Veiksmo rūšis (-ys) Atitinkamo rodiklio 

pavadinimas (-ai) 

Rodiklio matavimo 

vienetas 

Supaprastinto 

išlaidų 

apmokėjimo 

rūšis 

(fiksuotieji 

vieneto įkainiai, 

fiksuotosios 

sumos arba 

fiksuotosios 

normos) 

Atitinkami fiksuotieji 

vieneto įkainiai, 

fiksuotosios sumos 

arba fiksuotosios 

normos 

   Kodas Aprašymas Kodas  Aprašymas    
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B. Detali informacija pagal veiksmo rūšį (užpildyti kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Ar valdančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms 

supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?  

Jei taip, nurodykite išorės bendrovę:  Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas 

Veiksmų tipai: 

1.1. Veiksmo rūšies aprašymas   

1.2 Susijęs prioritetas / konkretus (-ūs) 

tikslas (-ai) (Investicijų į darbo vietų 

kūrimą ir augimą tikslas) arba paramos 

sritis (EJRŽF) 

 

 

 

1.3 Rodiklio pavadinimas
1
  

1.4 Rodiklio matavimo vienetas  

1.5 Fiksuotasis vieneto įkainis, 

fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma 
 

1.6 Suma  

1.7 Sąnaudų kategorijos, kurioms 

taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji 

suma arba fiksuotoji norma 

 

1.8 Ar šios išlaidų kategorijos apima 

visas veiksmo tinkamas finansuoti 

išlaidas? (taip / ne) 

 

1.9 Koregavimo (-ų) metodas   

11.10 Matavimo vieneto pasiekimo 

tikrinimas   

- aprašykite, koks (kokie) 

dokumentas (-ai) bus naudojamas (-i) 

patikrinti matavimo vieneto pasiekimą? 

- aprašykite, kas bus tikrinama atliekant 

valdymo patikrinimus (įskaitant vietoje) 

ir kas juos atliks   

- aprašykite, kokia yra aprašytų 

duomenų / dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka? 

 

1.11 Dėl šio rodiklio atsiradusios 

galimos ydingos paskatos ar problemos, 

kaip jas galima sumažinti ir koks yra jų 

numatomas rizikos lygis 

 

                                                 
1 Vienai veiksmo rūšiai gali būti naudojami keli papildomi rodikliai (pavyzdžiui, vienas produkto rodiklis ir vienas rezultato rodiklis). 

Tokiais atvejais turėtų būti užpildyti 1.3–1.11 laukeliai kiekvienam rodikliui. 
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1.12 Visa suma (nacionalinė ir ES) 

kurią tikimasi atlyginti  
 

 

 

C. Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas 

1. Duomenų, naudojamų apskaičiuoti fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotąsias sumas arba 

fiksuotąsias normas šaltinis (kas parengė, surinko ir užregistravo duomenis; kur duomenys 

saugomi; duomenų laikotarpio pabaiga; tvirtinimas, ir pan.) 

 

2. Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir skaičiavimas tinka veiksmo rūšiai. 

 

3. Nurodykite, kaip buvo atlikti skaičiavimai, visų pirma visos su kokybe ar kiekybe 

susijusios prielaidos. Kai tinkama, turėtų būti naudojami statistiniai įrodymai ir standartai, 

kurie turėtų būti pateikti su šiuo priedu Komisijai iš karto tinkamu naudoti formatu.  

 

4. Paaiškinkite, kad užtikrinote, kad į fiksuotojo vieneto įkainio, fiksuotosios sumos ar 

fiksuotosios normos skaičiavimą buvo įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos. 

 

5. Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodų ir sumų įvertinimas ir duomenų 

tvirtinimo, kokybės, rinkimo ir saugojimo užtikrinimo tvarka. 
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2 priedėlis. Su išlaidomis nesusijęs finansavimas 

 

Komisijai svarstyti teikiamų duomenų šablonas 

(89 straipsnis) 

Pasiūlymo pateikimo data  

Dabartinė redakcija   
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A. Pagrindinių elementų santrauka  

Prioritetas  Fondas Suma, kuriai 

taikomas su 

išlaidomis 

nesusijęs 

finansavimas 

Veiksmo rūšis (-ys) Sąlygos, kurias reikia 

įvykdyti / rezultatai, kuriuos 

reikia pasiekti 

Atitinkamo rodiklio 

pavadinimas (-ai) 

Rodiklio matavimo 

vienetas 

     Kodas  Aprašymas  

        

        

        

        

Bendra 

finansuojama 

suma 
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B. Detali informacija pagal veiksmo rūšį (užpildyti kiekvienai veiksmo rūšiai) 

Veiksmų tipai: 

1.1. Veiksmo rūšies aprašymas   

1.2 Susijęs prioritetas / konkretus (-ūs) tikslas (-ai) 

 

 

 

1.3 Sąlygos, kurias reikia įvykdyti arba rezultatai, 

kuriuos reikia pasiekti  
 

1.4 Sąlygų įvykdymo arba rezultatų pasiekimo 

terminas 
 

1.5 Rezultatų rodiklio apibrėžtis  

1.6 rezultatų rodiklio matavimo vienetas  

1.7 Tarpiniai rezultatai (jei taikoma), už kuriuos 

Komisija turi atlyginti ir atlyginimo grafikas 

Tarpiniai 

rezultatai  
Data Sumos 

   

   

1.8 Visa suma (įskaitant ES ir nacionalinį finansavimą)  

1.9 Koregavimo (-ų) metodas  

1.10 Rezultato pasiekimo arba sąlygos įvykdymo 

tikrinimas (ir kai taikoma, tarpiniai rezultatai) 

- koks (kokie) dokumentas (-ai) bus naudojamas (-i) 

patikrinti, ar pasiektas rezultatas arba įvykdyta sąlyga 

- aprašykite, kas bus tikrinama atliekant valdymo 

patikrinimus (įskaitant vietoje) ir kas juos atliks 

- kokia yra aprašytų duomenų / dokumentų rinkimo ir 

saugojimo tvarka?   

 

 

 

 

1.11 Audito sekos užtikrinimo tvarka  

Nurodykite už šią tvarką atsakingą (-us) subjektą (-us). 
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VII PRIEDAS 

Duomenų perdavimo šablonas – 37 straipsnis ir 68 straipsnio 1 dalies g punktas
1
 

1 LENTELĖ. Finansinė informacija prioriteto ir programos lygmeniu (37 straipsnio 2 dalies a punktas) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  

Programa grindžiamo prioriteto finansinis asignavimas  Suvestiniai duomenys apie programos finansinę pažangą  

Priorite

tas  

Konkretu

s tikslas 

Fondas Regio

no 

kateg

orija 

Sąjungos 

įnašo 

apskaičiavim

o pagrindas* 

(visas įnašas 

arba viešasis 

įnašas) 

Iš viso 

finansinių 

asignavimų 

(EUR) 

Bendro 

finansavi

mo 

norma 

(%) 

Visos 

paramai 

atrinktų 

veiksmų 

tinkamos 

finansuoti 

išlaidos 

(EUR) 

 

 

Fondų įnašai 

atrinktiems 

remti 

veiksmams 

(EUR) 

Visų 

asignavimų, 

padengtų 

atrinktais 

veiksmais, 

dalis (%) 

 

[7 skiltis/5 

skiltis x 100] 

 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

Visų 

asignavimų 

dalis, kuri yra 

paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtos ir 

sumokėtos 

tinkamos 

finansuoti 

išlaidos (%) 

 

[10 skiltis/5 

skiltis x 100] 

Atrinktų 

veiksmų 

skaičius 

   Skaičiavimo 

modelis 

 Skaičiavimo 

modelis 

 

                                                 
1 Laukelių ypatybių paaiškinimas: 

tipas: N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. 

Currency)  

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system) 
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<type=

'S’ 

input='

G'> 

<type='S

’ 

input='G

'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type

='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='P

’ 

input='G'

> 

<type='Cu

' 

input='M'

> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M''

> 

             

1 

priorite

tas 

1 

konkretu

s tikslas 

ERPF           

2 

priorite

tas 

2 

konkretu

s tikslas 

ESF+           

3 

priorite

tas 

3 

konkretu

s tikslas 

Sanglaudo

s fondas 

Netai

koma 

         

Iš viso   ERPF Maži

au 

išsivy

stęs 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ERPF Perei

namo

jo 

laikot

arpio 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ERPF Labia

u 

išsivy

stęs 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ERPF Speci

alus 

asign

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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avima

s 

atokia

usiem

s 

regio

nams 

arba 

retai 

apgyv

endin

tiems 

šiauri

niams 

regio

nams 

Iš viso  ESF Maži

au 

išsivy

stęs 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ESF Perei

namo

jo 

laikot

arpio 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ESF Labia

u 

išsivy

stęs 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Iš viso  ESF Speci

alus 

asign

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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avima

s 

atokia

usiem

s 

regio

nams 

Iš viso  Sanglaudo

s fondas 

Netai

koma 

 <type='N' 

input=' G '> 

 <type='Cu

' input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='Cu' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 

Bendra 

suma  

 Visi fondai   <type='N' 

input=' G '> 

 <type='N' 

input=' G 

'> 

 <type='P' 

input=' G '> 

<type='N' 

input=' G '> 

<type='P’ 

input='G'> 

<type='N' 

input=' G 

'> 
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2 LENTELĖ. Sukauptųjų finansinių duomenų suskirstymas pagal intervencinių priemonių rūšį (37 straipsnio 2 dalies a punktas) 

  

Priori

tetas  

Konkretu

s tikslas 

Išlaidų ypatybės Kategorijų matmuo Finansiniai duomenys 

 

  Fond

as 

Region

o 

kategor

ija 

1 

Intervenc

inių 

priemoni

ų sritis 

2 

Finansa

vimo 

forma 

3 

Teritorinio 

paramos 

paskirstym

o matmuo 

4 

Ūkinės 

veiklos 

matmuo 

5 

Vietovės 

matmuo 

6 

ESF+ 

antrinė tema 

7 

Makroregioninis 

ir jūrų baseinų 

matmuo 

 

 

Visos 

paramai 

atrinktų 

veiksmų 

tinkamos 

finansuoti 

išlaidos 

(EUR) 

 

Visa 

paramo

s 

gavėjų 

įgyven

dinant 

veiksm

us 

patirtų 

ir 

sumokė

tų 

tinkam

ų 

finansu

oti 

išlaidų 

suma 

 

Atrinktų 

veiksmų 

skaičius 

 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='S

’ 

input='S'

> 

<type

='S’ 

input

='S'> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'

> 

<type='

S’ 

input='

S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='S’ 

input='S'> 

<type='Cu' 

input='M'> 

<type='

Cu' 

input=

M'> 

<type='N' 

input=M'> 
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3 LENTELĖ. Bendrieji ir konkrečios programos produkto rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (37 straipsnio 2 dalies b punktas) 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 

Veiksmų programos produkto rodiklių duomenys 

[ištraukta iš veiksmų programos 2 lentelės] 
Iki šiol padaryta su produkto rodikliais susijusi pažanga 

Prioritetas 
Konkretus 

tikslas 
Fondas 

Regiono 

kategorija 

Identifikavimo 

numeris 

Rodiklio 

pavadinimas 

Rodiklių 

suskirstymas1 

(iš jų:) 

Matavimo 

vienetas 

Tarpinė 

reikšmė 

(2024 m.) 

Siekinys 

(2029 m.) 

Prognozė iki 

šios dienos 

[dd/mm/mm] 

Pasiekta iki 

šios dienos 

[dd/mm/mm] 

Grindžiama 

Komisijos 

gairėmis 

(taip / ne) 

Pastabos 

<type='S’ 

input='G'>2
 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

…              

 

  

                                                 
1 Taikoma tik kai kuriems rodikliams Daugiau informacijos pateikta Komisijos gairėse.  
2 Laukelių ypatybių paaiškinimas: 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system) 
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4 LENTELĖ. Iš ERPF ir Sanglaudos fondo finansuojami darbuotojų atlyginimai programos lygmeniu (37 straipsnio 2 dalies b punktas) 

 

Fondas 
Identifikavimo 

numeris 
Rodiklio pavadinimas Matavimo vienetas 

Iki šios dienos pasiekta metinė vertė 

[dd/mm/mm] 
Grindžiama Komisijos gairėmis (taip / ne) Pastabos 

2021 m. … 2029 m. 

<type='S' 

input='M'> 
<type='S' 

input='G'> 
<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' 

input='M'> 
<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' input='S'> <type='S' 

input='M'> 

 REGIO 

bendras 

produkto 

rodiklis xx 

Fondo lėšomis 

finansuojami darbuotojai 

Etato ekvivalentas      

 

5 LENTELĖ. Iš ERPF ir Sanglaudos fondo įmonėms skiriama daugkartinė parama programos lygmeniu (37 straipsnio 2 dalies b punktas) 

Identifikavimo numeris Rodiklio pavadinimas Rodiklių suskirstymas 

(iš jų:) 

Remtų įmonių skaičius, 

neskaičiuojant daugkartinės 

paramos, iki 

[dd/mm/mm] 

Grindžiama Komisijos 

gairėmis (taip / ne) 

Pastabos 

<type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='S' input='G'> <type='N' input='M'> <type='C' input='S'> <type='S' input='M'> 

REGIO bendras produkto 

rodiklis 01 

Paramą gavusios įmonės Labai maža    

REGIO bendras produkto 

rodiklis 01 

Paramą gavusios įmonės Mažoji    

REGIO bendras produkto 

rodiklis 01 

Paramą gavusios įmonės Vidutinė    

REGIO bendras produkto Paramą gavusios įmonės Didelė    
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rodiklis 01 

REGIO bendras produkto 

rodiklis 01 

Paramą gavusios įmonės Iš viso <type='N' input='G'>   
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6 LENTELĖ. Bendrieji ir konkrečios programos rezultato rodikliai ERPF ir Sanglaudos fondo atveju (37 straipsnio 2 dalies b punktas) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 

Veiksmų programos rezultato rodiklių duomenys [ištraukta iš veiksmų programos 3 lentelės] Iki šiol padaryta su rezultato rodikliais susijusi pažanga 

Prioriteta

s 

Konkretu

s tikslas 

Fond

as 

Regiono 

kategorij

a 

Ident

ifika

vimo 

num

eris 

Rodiklio 

pavadinima

s 

Rodiklių 

suskirstyma

s3 

(iš jų:) 

Matavimo 

vienetas 

Pradinė 

reikšmė 

programoje 

Siekinys 

(2029 m.) 

Atnaujinta pradinė reikšmė 
[dd/mm/mm] 

Vertė iki šios dienos 
[dd/mm/mm] 

Grindžiama 

Komisijos 

gairėmis (taip 

/ ne) 

Pastabos 

Prognozė Įvykdyta Prognozė Pasiekta 

<type='S

’ 

input='G

'>4 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S

’ 

input='G'

> 

<typ

e='S’ 

input

='G'

> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='S’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N’ 

input='G'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='N' 

input='M'> 

<type='C' 

input='S'> 

<type='S' 

input='M'> 

…                

 

  

                                                 
3 Taikoma tik kai kuriems rodikliams Daugiau informacijos pateikta Komisijos gairėse.  
4 Laukelių ypatybių paaiškinimas: 

tipas: N = numeris (angl. Number), S = eilutė (angl. String), C = žymimasis langelis (angl. Checkbox) 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = sugeneruota sistemos (angl. Generated by system) 
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7 LENTELĖ. Prognozė, kokią sumą valstybė narė numato nurodyti einamųjų kalendorinių ir ateinančių kalendorinių metų mokėjimo paraiškose (68 straipsnio 1 

dalies g punktas) 

Kiekvienai programai pildyti pagal fondą ir regionų kategoriją, kai tinkama. 

Fondas Regiono kategorija Sąjungos įnašas 

[dabartiniai kalendoriniai metai] [ateinantys kalendoriniai 

metai] 

sausis–spalis lapkritis–gruodis sausis–gruodis 

ERPF Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Atokiausi regionai ir retai 

apgyvendinti šiauriniai 

regionai
5
 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ETB  <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

ESF Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

 Atokiausi regionai
6
 <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Sanglaudos 

fondas 

 <type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

EJRŽF     

SVP     

VSF     

SVVP     

                                                 
5 Čia turėtų būti nurodytas tik specialus asignavimas atokiausiems regionams arba retai apgyvendintiems šiauriniams regionams. 
6 Čia turėtų būti nurodytas tik specialus asignavimas atokiausiems regionams. 
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8 LENTELĖ. Finansinių priemonių duomenys (37 straipsnio 3 dalis) 

Prioritetas  Išlaidų ypatybės Tinkamos finansuoti išlaidos pagal produktą Be fondų papildomai sutelktų privačių ir viešųjų išteklių 

suma 

Valdymo 

išlaidų ir 

mokesčių, 

deklaruotų 

kaip tinkamų 

finansuoti 

išlaidų, suma 

Palūkanos ir 

kitas pelnas, 

gauti iš fondų 

paramos 

finansinėms 

priemonėms, 

nurodytoms 54 

straipsnyje 

Grąžinti fondų 

paramai 

priskirtini 

ištekliai, kaip 

nurodyta 56 

straipsnyje 

 Fondas Konkretus 

tikslas 

Regiono 

kategorija 

Paskolos 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Garantija  

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Nuosavas 

kapitalas arba 

kvazinuosavas 

kapitalas 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo forma) 

Papildoma 

parama 

suderinta su 

finansine 

priemone 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Paskolos 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Garantija 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Nuosavas 

kapitalas arba 

kvazinuosavas 

kapitalas  

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo forma) 

Papildoma 

parama 

suderinta su 

finansine 

priemone 

(finansinės 

priemonės 

finansavimo 

kodo 

forma) 

Įvestis = 

atrankinė 

Įvestis = 

atrankinė 

Įvestis = 

atrankinė 

Įvestis = 

atrankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = 

rankinė 

Įvestis = rankinė Įvestis = rankinė 
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VIII PRIEDAS 

Komunikacija ir matomumas – 42 ir 44 straipsniai 

1. Sąjungos emblemos naudojimas ir techninė charakteristika 

1.1. Europos Sąjungos emblema turi būti pastebimai naudojama visoje visuomenei ar dalyviams 

naudojamoje su veiksmo įgyvendinimu susijusioje komunikacijos medžiagoje, kaip antai, 

spausdinti ar skaitmeniniai produktai, interneto svetainės ir jų mobiliosios versijos.  

1.2. Teiginys „Finansuoja EUROPOS SĄJUNGA“ arba „Bendrai finansuoja EUROPOS 

SĄJUNGA“ visada rašoma visa ir yra šalia emblemos. 

1.3. Drauge su Sąjungos emblema naudotinas bet kuris iš toliau nurodytų šriftų garnitūrų: Arial, 

Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana, Ubuntu. Kursyvo ir pabraukimo 

stiliai arba šrifto efektai nenaudojami. 

1.4. Su Sąjungos emblema susijęs tekstas jokiu būdu nerašomas ant Sąjungos emblemos.  

1.5. Naudojamas emblemos dydžiui proporcingas šrifto dydis. 

1.6. Priklausomai nuo fono naudojamas mėlynos (reflex blue), juodos arba baltos spalvos šriftas. 

1.7. Europos Sąjungos emblema negali būti pakeista ar sujungta su kitais grafiniais elementais ar 

tekstu. Jei be Sąjungos emblemos naudojami kiti logotipai, Sąjungos emblema turi būti bent 

to paties dydžio kaip didžiausias kitas logotipas. Be Sąjungos emblemos Sąjungos paramai 

pabrėžti negali būti naudojama kita vaizdinė tapatybė arba logotipas. 

1.8. Jei toje pačioje vietovėje vykdomi keli veiksmai, remiami ta pačia ar skirtingomis finansavimo 

priemonėmis, arba jei tam pačiam veiksmui vėliau skiriamas tolesnis finansavimas, 

afišuojama tik viena lentelė arba informacinė lenta. 

1.9. Sąjungos emblemos grafiniai standartai ir standartinių spalvų apibrėžtis: 

A) SIMBOLIŲ APIBŪDINIMAS 

Mėlyno dangaus fone – ratu sudėtos dvylika auksinių žvaigždžių, simbolizuojančių Europos tautų sąjungą. 

Žvaigždžių skaičius yra fiksuotas: dvylika yra tobulumo ir vienybės simbolis. 

B) HERALDIKOS APIBŪDINIMAS 

Mėlyname fone – dvylikos auksinių žvaigždžių, kurių kampai nesiliečia, apskritimas. 

C) GEOMETRINIS APIBŪDINIMAS 

 

Emblema yra mėlynos stačiakampės vėliavos formos, kurios ilgis yra lygus 1,5 jos pločio. Dvylika auksinių 

žvaigždžių, išsidėsčiusių lygiais intervalais, sudaro menamą apskritimą, kurio centras yra stačiakampio 

įstrižainių susikirtimo taškas. Apskritimo spindulys lygus vienai trečiajai emblemos pločio. Kiekviena 

žvaigždė turi penkis kampus, kurie išsidėstę ant menamo apskritimo perimetro, o jo spindulys lygus vienai 

aštuonioliktajai stačiakampio aukščio. Visos žvaigždės išdėstytos vertikaliai, t. y. viena viršūnė yra viršuje, o 

dvi – tiesėje, sudarančioje statų kampą su stiebu. Apskritimas sudaromas taip, kad žvaigždės atitiktų valandų 

padėtį laikrodžio ciferblate. Žvaigždžių skaičius nekintamas. 



 

91 

 

D) PATVIRTINTOS SPALVOS 

Emblemoje naudojamos šios spalvos: Stačiakampio pagrindo spalva – mėlyna PANTONE REFLEX BLUE; 

PANTONE YELLOW žvaigždėms. 

E) KETURIŲ SPALVŲ PROCESAS 

Jei naudojama keturspalvė spauda, dvi standartinės spalvos spaudžiamos naudojant keturspalvės spaudos 

metodą. 

PANTONE YELLOW gaunama naudojant 100 % „Process Yellow“. 

PANTONE REFLEX BLUE spalva gaunama sumaišant 100 % „Process Cyan“ ir 80 % „Process Magenta“. 

INTERNETAS 

PANTONE REFLEX BLUE tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB:0/51/153 (šešioliktainėje sistemoje: 

003399), o PANTONE YELLOW tinklalapio paletėje atitinka spalvą RGB: 255/204/0 (šešioliktainėje 

sistemoje: FFCC00). 

MONOCHROMATINIS REPRODUKCIJOS PROCESAS 

Jei naudojama juoda spalva, stačiakampio kontūrai pažymimi juodai, o žvaigždės atspaudžiamos juodos 

baltame fone. 

 

Jei naudojama mėlyna spalva (Reflex Blue), naudokite ją 100 % fonui, o žvaigždes palikite baltas. 

 

REPRODUKCIJA ANT SPALVOTO PAGRINDO 

Jei negalima apsieiti be spalvoto fono, stačiakampis apvedamas balta linija, kurios plotis turi būti 1/25 

stačiakampio aukščio. 

 

Trečiųjų asmenų naudojimosi Sąjungos principai išdėstyti administraciniame susitarime su Europos Taryba1. 

2. Intelektinės nuosavybės teisės licencija, nurodyta 44 straipsnio 6 dalyje, ES suteikiamos 

šios teisės: 

2.1. vidaus naudojimas, t. y. teisė dauginti, kopijuoti ir skelbti komunikacijos ir matomumo 

medžiagoje ES ir ES valstybių narių institucijoms ir agentūroms bei jų darbuotojams; 

2.2. komunikacijos ir matomumo medžiagos, visos ar jos dalies, dauginimas bet kokiais būdais ir 

bet kokia forma; 

2.3. komunikacijos ir matomumo medžiagos viešas paskelbimas pasitelkiant visas komunikacijos 

priemones; 

2.4. komunikacijos ir matomumo medžiagos (ar jos kopijų) platinimas visuomenei visomis 

formomis; 

2.5. komunikacijos ir matomumo medžiagos saugojimas ir archyvavimas; 

2.6. teisių dėl komunikacijos ir matomumo medžiagos sublicencijų suteikimas trečiosioms šalims; 

2.7. ES gali būti suteiktos papildomos teisės. 

                                                 
1 OL 2012/C 271/04 2021 9 8. 



 

92 

 

IX PRIEDAS 

Finansavimo sutarčių ir strateginių dokumentų elementai – 53 straipsnis 

 

1. Finansavimo priemonių, įgyvendinamų pagal 53 straipsnio 3 dalį, finansavimo sutarties 

elementai 

 a) investavimo strategija ar politika, įskaitant įgyvendinimo sąlygas, finansinius produktus, 

kurie bus siūlomi, tikslinius galutinius naudos gavėjus ir numatomą derinį su parama 

dotacijomis (kai tinkama); 

 b) verslo planas ar lygiaverčiai dokumentai finansinei priemonei, kuri bus įgyvendinama, 

įskaitant 52 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytą tikėtiną sverto poveikį; 

 c) tiksliniai rezultatai, kurie, kaip tikimasi, bus pasiekti taikant atitinkamą finansinę 

priemonę, kad būtų prisidėta siekiant konkrečių atitinkamo prioriteto tikslų ir rezultatų;  

 d) nuostatos dėl investicijų įgyvendinimo ir sandorių srautų stebėsenos, įskaitant finansinės 

priemonės ataskaitų teikimą kontroliuojančiajam fondui ir (arba) vadovaujančiajai institucijai, 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 37 straipsnio; 

 e) audito reikalavimai, pavyzdžiui, būtiniausi dokumentų saugojimo finansinės priemonės 

lygmeniu (ir, kai tinkama, kontroliuojančiojo fondo lygmeniu) reikalavimai, taip pat 

reikalavimai, susiję su atskira apskaita kiekvienu skirtingos formos paramos atveju, kaip 

nustatyta pagal 52 straipsnį (kai tinkama), įskaitant nuostatas ir reikalavimus dėl galimybės 

valstybių narių audito institucijoms, Komisijos auditoriams ir Audito Rūmams susipažinti su 

dokumentais, kad būtų užtikrinta aiški audito seka, kaip nustatyta 76 straipsnyje; 

 f) programoje pagal 86 straipsnį nustatyti įnašų skyrimo valdymo, taip pat sandorių srautų 

prognozavimo reikalavimai ir procedūros, įskaitant 53 straipsnyje išdėstytus patikos ir (arba) 

atskiros apskaitos reikalavimus;  

 g) palūkanų ir kito pelno, gauto taip, kaip nurodyta pagal 54 straipsnį, įskaitant priimtinas 

iždo operacijas ir (arba) investicijas, valdymo reikalavimai ir procedūros, taip pat atitinkamų 

šalių atsakomybė ir įsipareigojimai;  

 h) nuostatos dėl susidariusių finansinės priemonės valdymo išlaidų apskaičiavimo ir 

mokėjimo arba valdymo mokesčių, kaip nustatyta pagal 62 straipsnį;  

i) nuostatos dėl lėšų, priskirtinų fondų paramai, pakartotinio panaudojimo, kaip nustatyta 

pagal 56 straipsnį, ir fondų įnašo nutraukimo finansinei priemonei politikos; 

 j) galimo programų įnašų, susijusių su finansinių priemonių programomis, įskaitant, kai 

tinkama, fondų fondą, viso ar dalinio anuliavimo sąlygos;  

 k) nuostatos, kuriomis užtikrinama, kad finansines priemones įgyvendinantys subjektai valdo 

finansines priemones nepriklausomai ir laikydamiesi atitinkamų profesinių standartų, bei 

veikia išimtinai šalių, įnašus skiriančių finansinei priemonei, interesais;  

l) nuostatos dėl finansinės priemonės pasibaigimo;  

m) kitos programos įnašų į finansinę priemonę sąlygos;  

n) finansines priemones įgyvendinančių subjektų vertinimas ir atranka, be kita ko, kvietimai 

pareikšti susidomėjimą arba viešųjų pirkimų procedūros (tik tais atvejais, kai finansinės 

priemonės organizuojamos per kontroliuojantįjį fondą). 
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2. 53 straipsnio 1 dalyje nurodyto (-ų) strateginio (-ių) dokumento (-ų) elementai 

 a) finansinės priemonės investavimo strategija ar politika, bendrosios numatytų skolos 

produktų sąlygos, tiksliniai paramos gavėjai ir remtini veiksmai; 

 b) verslo planas ar lygiaverčiai dokumentai finansinei priemonei, kuri bus įgyvendinama, 

įskaitant 52 straipsnyje nurodytą tikėtiną sverto poveikį;  

 c) nuostatos dėl fondų paramai priskirtinų lėšų panaudojimo arba pakartotinio panaudojimo 

pagal 54 ir 56 straipsnius; 

 d) nuostatos dėl finansinės priemonės įgyvendinimo stebėsenos ir ataskaitų apie tai teikimo, 

siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 37 straipsnio. 

 



 

94 

 

X PRIEDAS 

Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms taikomi reikalavimai ir jų klasifikacija – 

63 straipsnio 1 dalis  

 

1 lentelė. Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms taikomi 

reikalavimai 

Susiję subjektai ir 

(arba) institucijos 

1 Tinkamas funkcijų atskyrimas ir rašytiniai susitarimai dėl tarpinei 

institucijai deleguojamų ataskaitų teikimo, priežiūros ir stebėsenos 

užduočių 

Vadovaujančioji 

institucija 

2 Tinkami veiksmų atrankos kriterijai ir procedūros Vadovaujančioji 

institucija 

3 Tinkamos informacijos apie atrinktų veiksmų paramai taikytinas 

sąlygas teikimas 

Vadovaujančioji 

institucija 

4 Tinkamas valdymo patikrinimas, įskaitant tinkamas tikrinimo, ar 

įvykdytos su išlaidomis nesusijusio finansavimo ir supaprastinto 

išlaidų apmokėjimo sąlygos, procedūras 

Vadovaujančioji 

institucija  

5 Veiksminga užtikrinimo, kad turimi visi audito sekai reikalingi 

dokumentai, sistema 

Vadovaujančioji 

institucija 

6 Patikima elektroninė sistema (įskaitant sąsajas su elektroninio 

keitimosi duomenimis su naudos gavėjais sistemomis), skirta 

stebėsenos, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito 

duomenų įrašymui ir saugojimui, įskaitant tinkamus duomenų 

saugumo, vientisumo ir konfidencialumo užtikrinimo bei 

naudotojų autentiškumo patvirtinimo procesus 

Vadovaujančioji 

institucija  

7 Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių 

įgyvendinimas 

Vadovaujančioji 

institucija 

8 Tinkamos valdymo pareiškimo rengimo procedūros Vadovaujančioji 

institucija 

9 Tinkamos patvirtinimo, kad į sąskaitas įtrauktos lėšos yra teisėtos 

ir taisyklingos, procedūros  

Vadovaujančioji 

institucija  

10 Tinkamos tarpinio mokėjimo paraiškų ir sąskaitų rengimo ir 

pateikimo procedūros 

Vadovaujančioji 

institucija / 

Apskaitos funkciją 

atliekantis subjektas 

11 Tinkamas funkcijų atskyrimas ir audito institucijos (ir kitų audito 

ar kontrolės subjektų, kuriais remiasi ir kuriuos prižiūri audito 

institucija, jei taikoma) funkcinis nepriklausomumas nuo kitų 

programos institucijų ir audito veikla, vykdoma pagal tarptautiniu 

mastu pripažintus audito standartus 

Audito institucija 
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12 Tinkamas sistemos auditas Audito institucija 

13 Tinkamas veiksmų auditas Audito institucija 

14 Tinkamas sąskaitų auditas Audito institucija 

15 Tinkamos patikimos audito nuomonės teikimo ir metinės kontrolės 

ataskaitos rengimo procedūros 

Audito institucija 

 

2 lentelė. Valdymo ir kontrolės sistemų klasifikacija atsižvelgiant į jų veiksmingą veikimą 

1 kategorija Veikia gerai. Tobulinti nereikia arba reikia tik minimaliai patobulinti. 

2 kategorija Veikia. Reikia šiek tiek patobulinti. 

3 kategorija Veikia iš dalies. Reikia iš esmės tobulinti. 

4 kategorija Iš esmės neveikia. 
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XI PRIEDAS 

Audito sekos elementai – 63 straipsnio 5 dalis 

 

I. Privalomi dotacijų audito sekos elementai: 

 
1.  1. dokumentai, kuriais remiantis galima patikrinti vadovaujančiosios institucijos atrankos 

kriterijų taikymą, taip pat dokumentai, susiję su atrankos procedūra apskirtai ir veiksmų 

patvirtinimu; 

2.  2. dokumentas (dotacijos susitarimas ar jo ekvivalentas), kuriame išdėstytos paramos 

sąlygos ir kurį pasirašė paramos gavėjas ir vadovaujančioji institucija / tarpinė institucija; 

3.  3. paramos gavėjo pateiktų mokėjimo prašymų apskaitos dokumentai, įregistruoti 

vadovaujančiosios institucijos / tarpinės institucijos elektroninėje sistemoje; 

4.  4. dokumentai dėl neperkėlimo atvejų sprendimo ir tęstinumo reikalavimų, kaip nustatyta 59 

straipsnyje, 60 straipsnio 2 dalyje ir 67 straipsnio 3 dalies h punkte, tikrinimo; 

5.  5. viešojo įnašo sumokėjimo paramos gavėjui ir mokėjimo datos įrodymas; 

6.  6. dokumentai, kuriais įrodoma, kad vadovaujančioji institucija / tarpinė institucija atlikto 

administracinius patikrinimus ir, kai tinkama, patikrinimus vietoje; 

7.  7. informacija apie atliktą auditą; 

8.  8. dokumentai, susiję su vadovaujančiosios institucijos / tarpinės institucijos vykdomais 

tolesniais veiksmais valdymo patikrinimų ir audito išvadų tikslais; 

9.  9. dokumentai, kuriais remiantis galima patikrinti atitiktį taikytiniems teisės aktams; 

10.  11. duomenys, susiję su produkto ir rezultato rodikliais, pagal kuriuos juos galima sutikrinti 

su atitinkamomis siektinomis reikšmėmis ir tarpinėmis reikšmėmis, apie kuriuos 

pranešta; 

 

12. dokumentai, susiję su Komisijai deklaruotų išlaidų finansinėmis pataisomis ir 

atskaitymais pagal 92 straipsnio 5 dalį, kuriuos atliko vadovaujančioji institucija / 

tarpinė institucija; 

 

13. dotacijų, kurios teikiamos 48 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyta forma, atveju – 

sąskaitos faktūros (arba lygiaverčiai įrodomieji dokumentai) ir įrodymai, kad jas 

apmokėjo paramos gavėjas, taip pat paramos gavėjo apskaitos dokumentai, susiję su 

Komisijai deklaruotomis išlaidomis;  

 

14. dotacijų, kurios teikiamos 48 straipsnio 1 dalies b, c ir d punktuose forma, atveju ir jei 

taikoma – dokumentai, kurias pagrindžiamas vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų ir 

fiksuotųjų normų nustatymas; skaičiavimo pagrindą sudarančių išlaidų kategorijos; 

dokumentai, kuriais patvirtinamos deklaruotos kitų kategorijų išlaidos, kurioms taikoma 

fiksuotoji norma; aiškus vadovaujančiosios institucijos pritarimas dėl dokumento, 

kuriame išdėstytos paramos sąlygos, biudžeto projekto; dokumentai dėl bendrųjų darbo 

išlaidų ir valandinio įkainio apskaičiavimo; jei taikomas supaprastintas išlaidų 

apmokėjimas remiantis esamais metodais, dokumentai, kuriais patvirtinama atitiktis 
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panašios rūšies veiksmams ir dokumentams, kuriuos reikia pateikti pagal esamus 

metodus, jei tokių yra. 

II. Privalomi finansinių priemonių audito sekos elementai: 

 
1. dokumentai dėl finansinės priemonės nustatymo, kaip antai finansavimo sutartys, ir kt.; 

 

2. dokumentai, kuriuose nurodomos pagal kiekvieną programą ir kiekvieną prioritetą 

finansinėms priemonėms skirtos sumos, pagal kiekvieną programą tinkamos finansuoti 

išlaidos ir palūkanos bei kitas pelnas, gautas iš fondų paramos, taip pat fondams pagal 54 

ir 56 straipsnius priskirtinų išteklių pakartotinis panaudojimas; 

 

3. dokumentai dėl finansinės priemonės veikimo, įskaitant susijusius su stebėsena, ataskaitų 

teikimu ir tikrinimu;  

 

4. dokumentai, susiję su programos įnašų nutraukimu ir finansinės priemonės užbaigimu;  

 

5. dokumentai dėl valdymo išlaidų ir mokesčių;  

 

6. prašymo formos arba atitinkami dokumentai, kuriuos galutiniai naudos gavėjai pateikė 

kartu su patvirtinamaisiais dokumentais, įskaitant verslo planus ir reikiamais atvejais 

ankstesnes metines sąskaitas;  

 

7. finansinę priemonę įgyvendinančių subjektų kontroliniai sąrašai ir ataskaitos;  

 

8. su de minimis pagalba susiję pareiškimai; 

 

9. sutartys, pasirašytos dėl finansine priemone teikiamos paramos, įskaitant dėl nuosavo 

kapitalo, paskolų, garantijų ar kitų investicijų tipų, teikiamų galutiniams naudos gavėjams; 

  

10. įrodymai, kad finansine priemone suteikta parama bus panaudota / buvo panaudota pagal 

numatytą paskirtį;  

 

11. įrašai apie finansinius srautus tarp vadovaujančiosios institucijos ir finansinės priemonės, 

taip pat visų lygmenų srautus finansinės priemonės viduje iki galutinių naudos gavėjų, o 

garantijų atveju – įrodymas, kad pagrindinės paskolos buvo išmokėtos;  

 

12. sumokėto programos įnašo arba finansine priemone suteiktos garantijos, skirtos 

galutiniam naudos gavėjui, atskiri įrašai arba apskaitos kodai. 

 

 

Nuostatos dėl Komisijos įvykdyto fondų paramos, teikiamos programai atlyginimo, 

remiantis supaprastintu išlaidų apmokėjimu arba su išlaidomis nesusijusius 

finansavimu, audito  

 

III. Privalomi supaprastinto išlaidų apmokėjimo audito sekos, kurią turi atlikti 

vadovaujančioji institucija / tarpinė institucija, elementai:  
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1. dokumentai, kuriais patvirtinamos deklaruotos kitų kategorijų išlaidos, kurioms taikoma 

fiksuotoji norma; 

 

2. išlaidų kategorijos ir skaičiavimo pagrindą sudarančios išlaidos;  

 

3. kai tinkama, dokumentai, kuriais įrodomas sumų koregavimas; 

 

4. dokumentai, kuriais įrodomas skaičiavimo metodas, jei taikomas 48 straipsnio 2 dalies a 

punktas.  

IV. Privalomi su išlaidomis nesusijusios finansavimo audito sekos, kurią turi atlikti 

vadovaujančioji institucija / tarpinė institucija, elementai:  

1. dokumentai, kuriuose išdėstytos paramos sąlygos ir kuriuos pasirašė paramos gavėjas ir 

vadovaujančioji institucija / tarpinė institucija nurodant paramos gavėjams teikiamos 

dotacijos formą; 

 

2. dokumentai, kuriais įrodomas Komisijos ex ante susitarimas dėl sąlygų, kurios turi būti 

įvykdytos, arba rezultatų, kurie turi būti pasiekti, ir atitinkamų sumų (programos 

patvirtinimas arba keitimas); 

 

3. dokumentai, kuriais įrodoma, kad įvykdytos sąlygos arba pasiekti rezultatai, kiekvienu 

etapu, jei vykdoma etapais, ir prieš galutinių išlaidų deklaravimą Komisijai; 

 

4. dokumentai, susiję su veiksmų, kuriems skiriamas su išlaidomis nesusijęs finansavimas, 

atranka ir patvirtinimu. 
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XII PRIEDAS 

E. sanglauda. programos institucijų ir paramos gavėjų elektroninio keitimosi 

duomenimis sistemos – 63 straipsnio 7 dalis 

1. Programos institucijų pareigos, susijusios su elektroninio keitimosi duomenų sistemų veikimu 

1.1 Užtikrinti duomenų saugumą, duomenų vientisumą, duomenų konfidencialumą, siuntėjo 

autentiško patvirtinimą pagal šio reglamento 63 straipsnio 5 dalį, 63 straipsnio 7 dalį, 66 straipsnio 4 

dalį ir 76 straipsnį. 

1.2 Užtikrinti prieinamumą ir veikimą įprastomis darbo ir ne darbo valandomis (išskyrus atliekant 

techninę priežiūrą). 

1.3 Naudoti funkcijas sistemoje, kuriomis užtikrinama: 

a) interaktyviosios formos ir (arba) formos, kurias sistema iš anksto užpildo pagal atitinkamais 

procedūrų etapais išsaugotus duomenis; 

b) kai taikoma, automatinio skaičiavimo funkcijos; 

c) automatiniai įtaisytieji valdikliai, kuriais mažinamas pakartotinis keitimasis dokumentais ar 

informacija; 

d) sistemos sukurti pranešimai, informuojantys paramos gavėjus, kad galima atlikti tam tikrus 

veiksmus; 

e) būsenos stebėjimas internetu, leidžiantis paramos gavėjui stebėti dabartinę projekto būklę; 

f) visų elektroninėje keitimosi duomenimis sistemoje tvarkytų ankstesnių duomenų ir dokumentų 

prieinamumas. 

1.4 Užtikrinti registravimą ir duomenų saugojimą sistemoje, sudarant sąlygas administraciniams 

paramos gavėjų pagal 68 straipsnio 2 dalį pateiktų mokėjimo prašymų patikrinimams ir auditui. 

2. Programos institucijų pareigos, susijusios su dokumentų ir duomenų perdavimo taisyklėmis 

visais keitimosi atvejais  

2.1 Užtikrinti e. parašo, suderinamo su viena iš trijų e. parašo rūšių, apibrėžtų Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvoje 1999/93/EB1, naudojimą. 

2.2 Numatyti galimybę registruoti dokumentų ir duomenų, kuriuos paramos gavėjas perduoda 

programos institucijoms ir atvirkščiai, perdavimo datą.  

2.3 Užtikrinti tiesioginę prieigą naudojant interaktyvią naudotojo sąsają (internetinę taikomąją 

programą) arba techninę sąsają, kuria sudaroma galimybė automatiškai sinchronizuoti ir perduoti 

duomenis tarp paramos gavėjų ir valstybių narių sistemų. 

2.4 Užtikrinti fizinių asmenų asmens duomenų privatumo apsaugą ir juridinių asmenų komercinį 

konfidencialumą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB2, Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvą 2009/136/EB3 ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 

                                                 
1  1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/93/EB dėl Bendrijos 

elektroninių parašų reguliavimo sistemos (OL L 13, 2000 1 19, p. 12). 
2  2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų 

tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (OL L 201, 2002 7 31, p. 37). 
3  2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti 

Direktyvą 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių 

ryšių tinklais ir paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo 

apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, 

atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11). 
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duomenų judėjimo ir kuriuos panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB 

(Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)4 (tekstas svarbus EEE). 

 

 

                                                 
4 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens 

duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31). 
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XIII PRIEDAS 

SFC2021. Valstybių narių ir Komisijos elektroninio keitimosi duomenimis sistema – 63 

straipsnio 8 dalis 

 

1. Komisijos pareigos 

1.1 Užtikrinti, kad veiktų elektroninio keitimosi duomenimis sistema (toliau – SFC2021), skirta 

valstybei narei ir Komisijai oficialiai keistis visa informacija. SFC2021 turi būti bent informacija, 

nurodyta pagal šį reglamentą parengtuose šablonuose. 

1.2 Užtikrinti šias SFC2021 ypatybes: 

a) interaktyviosios formos arba formos, iš anksto užpildytos sistemos pagal sistemoje pirmiau 

užregistruotus duomenis;  

b) automatinio skaičiavimo funkcijos, jei jos sumažina naudotojų pastangas atliekant kodavimą;  

c) automatiniai įtaisytieji valdikliai perduotų duomenų vidiniam nuoseklumui ir šių duomenų atitikčiai 

taikomoms taisyklėms patikrinti;  

d) sistemos sukurti SFC2021 naudotojams skirti įspėjimai, kad tam tikrus veiksmus atlikti galima arba 

ne;  

e) į sistemą įvestos informacijos apdorojimo būsenos stebėjimas internetu;  

f) galimybė gauti su visa įvesta veiksmų programos informacija susijusius istorinius duomenis; 

g) galimybė naudotis privalomu e. parašu, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 

1999/93/EB, kuris teismo procese bus pripažįstamas kaip įrodymas. 

1.3 Užtikrinti, kad SFC2021 skirta informacinių technologijų saugumo politika būtų taikoma sistema 

besinaudojantiems darbuotojams pagal atitinkamas Sąjungos taisykles, visų pirma Komisijos 

sprendimą C(2006) 3602

1 ir jo įgyvendinimo taisykles.  

1.4 Paskirti asmenį ar asmenis, kurie būtų atsakingi už saugumo politikos tinkamo taikymo SFC2021 

apibrėžimą, palaikymą ir užtikrinimą.  

 

2. Valstybių narių pareigos  

2.1 Užtikrinti, kad pagal 65 straipsnio 1 dalį nustatytos valstybės narės programos institucijos ir 

subjektai, kuriems pavesta vykdyti tam tikras užduotis, už kurias yra atsakinga vadovaujančioji 

institucija pagal šio reglamento 65 straipsnio 3 dalį, į SFC2021 įvestų informaciją, už kurios 

perdavimą jie yra atsakingi, ir visus tokios informacijos atnaujinimus. 

2.2 Užtikrinti informacijos, kurią pateikė asmuo, kuris nėra asmuo, pateikęs perdavimui skirtus 

duomenis, patikrinimą.  

2.3 Nustatyti pirmiau nurodyto užduočių atskyrimo tvarką valstybės narės valdymo ir kontrolės 

informacijos sistemose, automatiškai sujungtose su SFC2021.  

2.4 Paskirti asmenį ar asmenis, kurie būtų atsakingi už prieigos teisių valdymą, siekiant atlikti šias 

užduotis:  

                                                 
1 2006 m. rugpjūčio 16 d. Komisijos sprendimas C(2006) 3602 dėl Europos Komisijos naudojamų informacinių 

sistemų saugumo. 
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a) nustatyti prieigos prašančių naudotojų tapatybę ir įsitikinti, kad tie naudotojai dirba organizacijoje;  

b) informuoti naudotojus apie jų prievoles palaikyti sistemos saugumą;  

c) tikrinti, ar naudotojai turi teisę naudotis prašomo lygio prieiga atsižvelgiant į jų užduotis ir 

hierarchinę padėtį;  

d) prašyti panaikinti prieigos teises, kai jų nebereikia arba jos nebėra pagrįstos;  

e) skubiai pranešti apie įtartinus įvykius, kurie gali pažeisti sistemos saugumą;  

f) užtikrinti, kad naudotojų atpažinimo duomenys nuolat būtų tikslūs, ir pranešti apie bet kokius 

pasikeitimus;  

g) laikantis Sąjungos ir nacionalinių taisyklių, imtis reikiamų su duomenų apsauga ir komerciniu 

konfidencialumu susijusių atsargumo priemonių;  

h) informuoti Komisiją apie bet kokius pasikeitimus, turinčius poveikio valstybės narės institucijų arba 

SFC2021 naudotojų galimybėms atlikti 1 dalyje nurodytas pareigas arba jo (jų) paties (-čių) 

galimybėms atlikti a–g punktuose nurodytas pareigas.  

2.5 Nustatyti tvarką, kurią taikant būtų paisoma fizinių asmenų privatumo ir asmens duomenų bei 

juridinių asmenų komercinio konfidencialumo apsaugos pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2002/58/EB2, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/136/EB3, Europos Parlamento 

ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1995/46/EB4 ir 

Reglamentą (EB) Nr. 45/2001. 

2.6 Tvirtinti nacionalinę, regioninę ar vietos informacijos saugumo politiką dėl prieigos prie SFC2021 

remiantis rizikos vertinimu, kuri būtų taikoma visoms institucijoms, kurios naudojasi SFC2021, kuri 

apimtų šiuos aspektus:  

a) asmens arba asmenų, atsakingo (-ų) už II skirsnio 3 dalyje nurodytą prieigos teisių valdymą, veiklos 

IT saugumo aspektus, jei sistema naudojamasi tiesiogiai;  

b) jei nacionalinės, regioninės ar vietos kompiuterių sistemos prie SFC2021 prijungiamos naudojant 

1 dalyje nurodytą techninę sąsają, tų sistemų saugumo užtikrinimo priemones, garantuojančias, kad 

sistemos atitiktų SFC2021 saugumo reikalavimus ir apimtų:   

  i) fizinį saugumą;  

ii) duomenų laikmenų ir prieigos kontrolę;  

iii) saugojimo kontrolę;  

iv) prieigos ir slaptažodžių kontrolę;  

v) stebėseną;  

                                                 
2 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir 

privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 

2002 7 31, p. 37). 

3
 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/136/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 

2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir 

paslaugomis, Direktyvą 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių 

sektoriuje ir Reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės 

aktų vykdymą, bendradarbiavimo (OL L 337, 2009 12 18, p. 11). 

4 
1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1995/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant 

asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 281, 1995 11 23, p. 31). 
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vi) sujungimą su SFC2021;  

vii) ryšių infrastruktūrą;  

viii) žmogiškųjų išteklių valdymą prieš įdarbinant, įdarbinimo metu ir įdarbinus;  

ix) incidentų valdymą.  

2.7 Komisijai paprašius, jai pateikti 2.6 dalyje nurodytą dokumentą. 

2.8 Paskirti asmenį ar asmenis, atsakingą (-us) už nacionalinės, regioninės ar vietos IT saugumo 

politikos taikymo palaikymą ir užtikrinimą, ir kuris (kurie) veiktų kaip už ryšių su asmeniu ar 

asmenimis, kuriuos paskiria Komisija ir kurie nurodyti 1.4 dalyje, palaikymą atsakingas (-i) 

asmuo (asmenys).  

 

3. Komisijos ir valstybių narių bendros pareigos  

3.1 Užtikrinti tiesioginę prieigą naudojant interaktyvią naudotojo sąsają (t. y. internetinę taikomąją 

programą) arba techninę sąsają, kuri naudoja iš anksto nustatytus protokolus (t. y. internetines 

paslaugas), kuri sudaroma galimybė automatiškai sinchronizuoti ir perduoti duomenis tarp valstybių 

narių sistemų ir SFC2021.  

3.2 Numatyti elektroninio informacijos perdavimo iš valstybės narės Komisijai ir atvirkščiai vykdant 

elektroninius duomenų mainus, datą, kuri yra atitinkamo dokumento pateikimo data.  

3.3 Užtikrinti, kad oficialiais duomenimis keičiamasi tik per SFC2021 (išskyrus force majeure atvejus) 

ir kad SFC2021 įtaisytosiose elektroninėse formose pateikta informacija (toliau – struktūriniai 

duomenys) nebūtų pakeista nestruktūriniais duomenimis ir kad neatitikimų atvejais pirmenybė būtų 

teikiama struktūriniams duomenims. 

Force majeure aplinkybėmis, kai SFC2021 veikimas sutrikęs arba prie SFC2021 neįmanoma 

prisijungti ilgiau kaip vieną darbo dieną paskutinę savaitę prieš teisės aktais nustatytą informacijos 

pateikimo terminą ar gruodžio 18–26 d. laikotarpiu arba penkias darbo dienas kitu metu, valstybė narė 

ir Komisija informacija gali keistis popieriuje, naudodamos šiame reglamente nurodytus šablonus, ir 

tokiu atveju pateikimo data yra atitinkamo dokumento pateikimo data. Kai nebelieka force majeure 

priežasties, atitinkama šalis nedelsdama į SFC2021 įveda informaciją, kuri jau pateikta popieriuje.  

3.4 Užtikrinti atitiktį IT saugumo sąlygoms, paskelbtoms SFC2021 portale, ir priemonėms, kurias 

Komisija taiko SFC2021 siekiant apsaugoti duomenų perdavimą, visų pirma 1 dalyje nurodytos 

techninė sąsajos naudojimo atveju.  

3.5 Įgyvendinti patvirtintas saugumo priemones, kuriomis apsaugomi SFC2021 saugomi ir per ją 

perduodami duomenys, ir užtikrinti jų veiksmingumą.  

3.6 Kasmet atnaujinti ir peržiūrėti SFC IT saugumo politiką ir atitinkamą nacionalinę, regioninę ir 

vietos IT saugumo politiką pasikeitus technologijoms, nustačius naujų pavojų ar įvykus kitiems 

atitinkamiems įvykiams.  
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XIV PRIEDAS 

Valdymo ir kontrolės sistemos aprašymo šablonas – 63 straipsnio 9 dalis 

1. BENDRA INFORMACIJA 

1.1. Informaciją pateikė: 

– Valstybė narė: 

– Programos (-ų) pavadinimas (-ai) ir CCI numeris (-iai): (visos programos, kurias vykdo 

vadovaujančioji institucija, jei yra bendra valdymo ir kontrolės sistema): 

– Pagrindinio kontaktinio centro pavadinimas ir e. paštas: (už aprašymą atsakingas subjektas): 

1.2. Pateiktoje informacijoje aprašoma padėtis šią dieną: (dd/mm/mm) 

1.3. Sistemos struktūra (bendroji informacija ir struktūrinė schema, kurioje nurodyti 

organizaciniai institucijų / subjektų, susijusių su valdymo ir kontrolės sistema, ryšiai) 

1.3.1. Vadovaujančioji institucija (vadovaujančiosios institucijos pavadinimas, adresas ir už 

ryšių palaikymą atsakingas asmuo) 

1.3.2. Tarpinės institucijos (tarpinių institucijų pavadinimai, adresai ir už ryšių palaikymą 

atsakingi asmenys) 

1.3.3. Apskaitos funkciją atliekantis subjektas (vadovaujančiosios institucijos arba programos 

institucijos, kuri atlieka apskaitos funkciją, pavadinimas, adresas ir už ryšių palaikymą 

atsakingi asmenys) 

1.3.4. Nurodykite, kaip laikomasi funkcijų atskyrimo tarp programos institucijų ir jų viduje 

principo.   

2. VADOVAUJANČIOJI INSTITUCIJA 

2.1. Vadovaujančioji institucija ir jos pagrindinės funkcijos 

2.1.1. Vadovaujančiosios institucijos statusas (nacionalinės, regioninės ar vietos viešojo arba 

privačiojo sektoriaus subjektas) ir subjektas, į kurio sudėtį ji įeina. 

2.1.2. Išsamus vadovaujančiosios institucijos tiesiogiai atliekamų funkcijų ir užduočių 

aprašymas. 

2.1.3. Kai taikoma, vadovaujančiosios institucijos kiekvienai tarpinei institucijai paskirtų 

funkcijų
1
 ir užduočių detalus aprašymas, tarpinių institucijų nustatymas ir įgaliojimų 

                                                 
1  Įskaitant PMIF, VSF ir SVVP fondų atveju vykdomą apskaitos užduotį, kadangi už ją atsakinga 

vadovaujančioji institucija pagal 66 straipsnio 3 dalį. 
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perdavimo forma. Turėtų būti pateikiama nuoroda į atitinkamus dokumentus (rašytines 

sutartis). 

2.1.4 Valdančiosios institucijos paskirtų funkcijų ir užduočių priežiūros procedūros. 

2.1.5. Sistema, kuria užtikrinama, kad prireikus ir ypač svarbių valdymo ir kontrolės sistemos 

pokyčių atveju būtų vykdomas tinkamas rizikos valdymas. 

2.2. Organizacijos ir procedūrų, susijusių su vadovaujančiosios institucijos funkcijomis ir 

užduotimis aprašymas
2
  

2.2.1 Valdančiosios institucijos atliekamų funkcijų ir užduočių, įskaitant apskaitos funkciją, 

aprašymas.  

2.2.2 Aprašymas, kaip organizuojamas darbas pagal įvairias funkcijas, įskaitant apskaitos 

funkciją, kokie procesai taikomi, kurios funkcijos, jei tokios yra, perduodamos, kaip jos 

prižiūrimos ir kt. 

 2.2.3 Vadovaujančiosios institucijos organizacinė diagrama ir informacija apie jos ryšius su 

kitais subjektais ar padaliniais (vidaus ar išorės), kurie atlieka funkcijas ir užduotis, kaip 

numatyta 66–69 straipsniuose. 

2.2.4 Planuojamų išteklių, kurie skiriami skirtingoms vadovaujančiosios institucijos 

funkcijoms nurodymas (be kita ko, kai taikoma informacija apie visas planuojamas 

užsakomąsias paslaugas ir jų apimtį). 

3. APSKAITOS FUNKCIJĄ ATLIEKANTIS SUBJEKTAS  

3.1 Organizacijos ir procedūrų, susijusių su apskaitos funkciją atliekančio subjekto 

funkcijomis, statusas ir aprašymas 

3.1.1 Apskaitos funkciją atliekančio subjekto statusas (nacionalinis, regioninis ar vietos 

viešojo arba privačiojo sektoriaus subjektas) ir subjektas, į kurio sudėtį ji įeina, jei taikoma. 

3.1.2 Apskaitos funkciją atliekančio subjekto funkcijų ir užduočių, kaip nustatyta 70 

straipsnyje, aprašymas. 

 3.1.2 Aprašymas, kaip organizuojamas darbas (darbo srautai, procesai, vidaus padaliniai), 

kokios procedūros taikomos ir kada jos taikomos, kaip jos prižiūrimos ir kt. 

3.1.3 Planuojamų išteklių, kurie skiriami skirtingoms apskaitos funkcijoms, nurodymas. 

                                                 
2  Įskaitant PMIF, VSF ir SVVP fondų atveju vykdomą apskaitos užduotį, kadangi už ją atsakinga 

vadovaujančioji institucija pagal 66 straipsnio 3 dalį. 
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4. ELEKTRONINĖ SISTEMA  

4.1. Elektroninės sistemos arba sistemų aprašymas, įskaitant struktūrinę schemą (centrinė 

ar bendra tinklo sistema arba decentralizuota sistema su sąsajomis tarp sistemų), kuriomis: 

4.1.1. Registruojami ir kompiuterine forma saugomi kiekvieno veiksmo duomenys, įskaitant, 

kai taikoma, duomenys apie atskirus dalyvius ir duomenų apie rodiklius suskirstymas, kai taip 

numatyta reglamente. 

4.1.2. Užtikrinama, kad kiekvienos veiksmo apskaitos duomenys būtų registruojami ir 

saugomi ir kad šiais įrašais būtų grindžiami duomenys, reikalingi rengiant mokėjimo 

paraiškas ir sąskaitas. 

4.1.3. Saugomi Komisijai deklaruotų išlaidų ir atitinkamo viešojo paramos gavėjams 

sumokėto įnašo apskaitos įrašai. 

4.1.4. Registruojamos visos sumos, atskaitytos iš mokėjimo paraiškų ir sąskaitų, kaip 

nustatyta 92 straipsnio 5 dalyje, ir šių atskaitymų priežastys. 

4.1.5. Nurodoma, ar sistemos veikia veiksmingai ir gali patikimai registruoti duomenis tą 

dieną, kurią parengtas šis aprašymas, kaip nustatyta 1.2 dalyje. 

4.1.6. Aprašomos procedūros, kuriomis užtikrinamas elektroninių sistemų saugumas, 

vientisumas ir konfidencialumas. 
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XV PRIEDAS 

Valdymo pareiškimo šablonas – 68 straipsnio 1 dalies f punktas 

 

Aš (Mes), toliau pasirašęs (-ę) (vardas (-ai), pavardė (-ės), pareigos arba postas (ai)), 

programos (veiksmų programos pavadinimas, CCI) vadovaujančiosios institucijos vadovas (-

ai),  

remdamasis (-iesi) (programos pavadinimas) įgyvendinimu (metai) birželio 30 d. 

pasibaigusiais ataskaitiniais metais, remdamasis (-iesi) savo nuomone ir visa sąskaitų 

pateikimo Komisijai dieną turima informacija, įskaitant valdymo tikrinimų, atliktų pagal 

Reglamento (ES) Nr. xx/xx 68 straipsnį, rezultatus bei Komisijai pateiktuose mokėjimo 

paraiškose nurodytų išlaidų ataskaitiniais metais, kurie baigėsi (metai) birželio 30 d., audito 

rezultatus,  

ir vykdydamas (-i) savo pareigas pagal Reglamentą (ES) xx/xx,  

patvirtinu (-ame), kad: 

a) sąskaitose tinkamai pateikta išsami ir tiksli informacija pagal Reglamento (ES) Nr. XX 92 

straipsnį,  

b) sąskaitose nurodytos išlaidos atitinka taikytinus teisės aktus ir buvo panaudotos 

numatytiems tikslams, 

patvirtinu (-ame), kad galutinėje audito ir kontrolės ataskaitose ataskaitiniais metais nustatyti 

nurodyti pažeidimai sąskaitose buvo tinkamai ištaisyti, visų pirma siekiant laikytis 92 

straipsnio dėl sąskaitų pateikimo siekiant užtikrinti, kad pažeidimai yra mažesni nei 2 proc. 

reikšmingumo lygio.  

Taip pat patvirtinu (-ame), kad išlaidos, kurių teisėtumas ir tvarkingumas šiuo metu 

vertinamas, neįtraukiamos į sąskaitas, kol vertinimas nebus baigtas, kad galėtų būti įtrauktos į 

tarpinę mokėjimo paraišką kitais ataskaitiniais metais. 

Taip pat patvirtinu (-ame), kad su rodikliais, tarpinėmis reikšmėmis ir programos 

įgyvendinimo pažanga susiję duomenys yra patikimi. 

Taip pat patvirtinu (-ame), kad yra nustatytos veiksmingos ir proporcingos kovos su 

sukčiavimu priemonės ir kad jomis atsižvelgiama į šiuo atžvilgiu nustatytą riziką. 

Galiausiai, patvirtinu (-ame), kad man (mums) nežinomi jokie su veiksmų programos 

įgyvendinimu susiję neatskleisti faktai, kurie galėtų pakenkti sanglaudos politikos įvaizdžiui. 
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XVI PRIEDAS 

Audito nuomonės šablonas – 71 straipsnio 3 dalies a punktas 

Europos Komisijai, generaliniam direktoratui 

1. ĮŽANGA 

Aš, toliau pasirašę, atstovaudamas [audito institucijos pavadinimas], nepriklausomas, kaip 

nustatyta Reglamento (ES) Nr. [...] 65 straipsnio 2 dalyje, atlikau 

i) [metai] liepos 1 d. prasidėjusių ir [metai] birželio 30 d. pasibaigusių ataskaitinių metų 

(
1
) [Komisijai pateiktų sąskaitų data] sąskaitų (toliau – sąskaitos) auditą,  

ii) išlaidų, kurias Komisijos prašoma atlyginti ataskaitiniais metais (ir kurios įtrauktos į 

sąskaitas), teisėtumo ir tvarkingumo auditą ir 

iii) valdymo ir kontrolės sistemų veikimo ir patikrinto valdymo pareiškimo, susijusios su 

[programos pavadinimas, CCI numeris] programa (toliau – programa), auditą, 

kad pagal 71 straipsnio 3 dalį pateikčiau audito nuomonę. 

2. VADOVAUJANČIOSIOS INSTITUCIJOS PAREIGOS 

[vadovaujančiosios institucijos pavadinimas], nustatyta kaip programos vadovaujančioji 

institucija, yra atsakinga už tinkamą valdymo ir kontrolės sistemos veikimo 66–70 

straipsniuose nustatytų funkcijų ir užduočių atžvilgiu užtikrinimą.  

Be to, [vadovaujančiosios institucijos arba, jei tinka, apskaitos funkciją atliekančio subjekto 

pavadinimas] yra atsakinga už tai, kad būtų užtikrintas ir deklaruotas sąskaitų išsamumas, 

tikslumas ir teisingumas, kaip reikalaujama Reglamento (ES) Nr. [...] 70 straipsnyje. 

Be to, pagal Reglamento (ES) Nr. [...] 68 straipsnį vadovaujančioji institucija yra atsakinga už 

patvirtinimą, kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos ir atitinka taikytinus 

teisės aktus. 

3. AUDITO INSTITUCIJOS ATSAKOMYBĖ 

Kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [...] 71 straipsnyje, man patikėta atsakomybė pareikšti 

nepriklausomą nuomonę dėl sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo, ar išlaidos, kurias 

atlyginti prašoma Komisijos ir kurios deklaruojamos sąskaitose, yra teisėtos ir tvarkingos ir ar 

įdiegta valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai.  

Nuomonėje taip pat turiu nurodyti, ar atlikus auditą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo 

deklaracijoje. 

Su programa susijęs auditas buvo atliktas vadovaujantis audito strategija ir atitinka 

tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus. Pagal šiuos standartus audito institucija turi 

laikytis etikos reikalavimų, planuoti ir atlikti auditą taip, kad gautų pakankamą užtikrinimą, 

reikalingą audito nuomonei pareikšti. 

Audito metu atliekamos procedūros, kurių metu surenkama pakankamai ir tinkamų įrodymų, 

kad būtų galima pagrįsti toliau pateikiamą nuomonę. Atliekamos procedūros priklauso nuo 

auditoriaus profesinio sprendimo, įskaitant reikšmingo iškraipymo dėl sukčiavimo ar klaidos 

rizikos vertinimą. Atliekamos audito procedūros yra tokios, kokios mano nuomone yra 

tinkamos esamomis sąlygomis ir atitinka Reglamente (ES) Nr. [...] nustatytus reikalavimus. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr1-L_2015038LT.01010401-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr1-L_2015038LT.01010401-E0001
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Manau, kad surinkta pakankamai tinkamų audito įrodymų mano nuomonei pagrįsti [jeigu 

audito apimtis apribota:], išskyrus nurodytuosius  skirsnyje „Audito apimties ribojimas“. 

Audito, susijusio su programa, metu nustatytų faktų santrauka pateikiama pridedamoje 

metinėje kontrolės ataskaitoje, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [...] 71 straipsnio 3 dalies 

b punkte. 

4. AUDITO APIMTIES RIBOJIMAS 

Arba 

Audito apimtis nebuvo ribojama. 

Arba 

Audito apimtis buvo apribota dėl toliau nurodytų aplinkybių: 

a … 

b … 

c …. 

[Nurodykite audito apimties apribojimą
1
, pvz., dėl patvirtinamųjų dokumentų trūkumo, teismo 

procesuose nagrinėjamų atvejų, ir skirsnyje „Sąlyginė nuomonė“ įvertinkite susijusių išlaidų 

ir poveikio fondų paramos įnašui dydį, taip pat audito apimties apribojimo pasekmes audito 

nuomonei.  Išsamesnį paaiškinimą pateikite metinėje kontrolės ataskaitoje, kai tinkama.] 

5. NUOMONĖ 

Arba 

(Besąlyginė nuomonė) 

Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu: 

i) sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai; 

ii)  į sąskaitas įtrauktos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos
2
, 

iii) valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai. 

 

Atlikus audito darbą nėra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime. 

Arba 

(Sąlyginė nuomonė) 

                                                 
1  Be kita ko, INTERREG programų, kurios nepatenka į metinę veiksmų, kuriems atliekamas auditas, 

imtį, kurią sudaro Komisija, kaip nustatyta ETB reglamento 48 straipsnyje, tikslais. 
2  išskyrus INTERREG programų, kurios nepatenka į metinę veiksmų, kuriems atliekamas auditas, imtį, 

kurią sudaro Komisija, kaip nustatyta ETB reglamento 48 straipsnyje, atveju, kai sąskaitose pateiktų 

išlaidų, kurias prašoma atlyginti, negali būti patikrintos atitinkamais ataskaitiniais metais. 
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Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu,  

 

1) Sąskaitos  

– sąskaitose informacija pateikiama teisingai ir sąžiningai [kai išlyga taikoma sąskaitoms, 

pridedamas šis tekstas]: išskyrus dėl šių materialinių aspektų:... 

2) Sąskaitose patvirtintų išlaidų teisėtumas ir tvarkingumas 

– sąskaitose patvirtintos išlaidos yra teisėtos ir tvarkingos [kai išlyga taikoma sąskaitoms, 

pridedamas šis tekstas]: išskyrus dėl šių aspektų...:  

Sąlygos poveikis yra ribotas [arba reikšmingas] ir atitinka... (visos patvirtintos išlaidų 

sumos dalis eurais) 

3) Šios audito nuomonės teikimo dieną esanti valdymo ir kontrolės sistema  

– įdiegta valdymo ir kontrolės sistema veikia tinkamai [jei išlyga taikoma valdymo ir 

kontrolės sistemai, pridedamas šis tekstas:] išskyrus dėl šių aspektų...:  

Sąlygos poveikis yra ribotas [arba reikšmingas] ir atitinka... (visos patvirtintos išlaidų 

sumos dalis eurais) 

Atlikus audito darbą nėra / yra [netinkamą išbraukite] pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo 

pareiškime. 

[Jeigu atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime, šioje 

pastraipoje audito institucija nurodo, kas jai leidžia daryti tokią išvadą.] 

Arba 

(Neigiama nuomonė) 

Mano nuomone ir remiantis atliktu audito darbu: 

i)  sąskaitose informacija pateikiama / nepateikiama [netinkamą išbraukite] teisingai ir 

sąžiningai; ir (arba) 

ii)  išlaidos, kurias atlyginti prašoma Komisijos, sąskaitose yra / nėra [netinkamą išbraukite] 

teisėtos ir tvarkingos; ir (arba) 

iii)  valdymo ir kontrolės sistema veikia / neveikia [netinkamą išbraukite] tinkamai. 

Ši neigiama nuomonė grindžiama šiais aspektais: 

– su sąskaitomis susijusiais reikšmingais dalykais: 

ir/arba [netinkamą išbraukite] 

– su išlaidų, kurias atlyginti prašoma Komisijos, sąskaitose teisėtumu ir tvarkingumu 

susijusiais reikšmingais dalykus: 

ir/arba [netinkamą išbraukite] 

– su valdymo ir kontrolės sistemos veikimu susijusiais reikšmingais dalykais: (
6
) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=EN#ntr6-L_2015038EN.01010401-E0006
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Atlikus audito darbą yra pagrindo abejoti tvirtinimais valdymo pareiškime dėl toliau pateiktų 

aspektų: 

[Audito institucija taip pat gali įtraukti „dalyko pabrėžimo“ pastraipą, kuri nedaro poveikio 

jos nuomonei, kaip nustatyta tarptautiniu mastu pripažintuose audito standartuose. Išimtiniais 

atvejais galima numatyti galimybę atsisakyti pareikšti nuomonę (
7
).] 

 

Data 

Parašas 

 
(2) Įrašyti, kai modelis skirtas INTERREG programoms. 

(5) Jeigu tai susiję su valdymo ir kontrolės sistema, nuomonėje nurodomas subjektas ar subjektai ir jų sistemų 

aspektas (-ai), kuris (-ie) neatitinka reikalavimų ir (arba) tinkamai neveikia, išskyrus atvejus, kai ši informacija 

jau yra aiškiai išdėstyta metinėje kontrolės ataskaitoje, o nuomonėje pateikiama nuoroda į konkretų (-čius) tos 

ataskaitos skirsnį (-ius), kuriame (-iuose) pateikta ta informacija. 

(6) Tokia pati pastaba, kaip ankstesnėje išnašoje. 

(7)  Tokie išimtiniai atvejai turėtų būti susiję su nenumatomais išorės veiksniais, kuriems audito institucija negali 

turėti įtakos. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr7-L_2015038LT.01010401-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc2-L_2015038LT.01010401-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc5-L_2015038LT.01010401-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc6-L_2015038LT.01010401-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc7-L_2015038LT.01010401-E0007
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XVII PRIEDAS  

Metinės kontrolės ataskaitos šablonas – 71 straipsnio 3 dalies b punktas 

 

1. Įžanga  

1.1 Audito institucija ir kiti subjektai, kurie prisidėjo rengiant ataskaitą.  

1.2 Ataskaitinis laikotarpis (t. y. ataskaitiniai metai) 

1.3 Audito laikotarpis (kurio metu atliktas audito darbas)  

1.4 Programa (-os), dėl kurios (-ių) teikiama ataskaita, ir jos vadovaujančioji (-sios) 

institucija (-os). Jeigu teikiama daugiau kaip vienos programos arba fondo ataskaita, 

informacija suskirstoma pagal programą ir fondą, kiekviename skirsnyje nurodant, kokia 

informacija yra susijusi su programa ir (arba) su fondu. 

1.5 Ataskaitos ir atitinkamos audito nuomonės rengimo veiksmų aprašymas. Šiame 

skirsnyje taip pat turėtų būti nurodyta informacija apie audito institucijos atliktą valdymo 

pareiškimo nuoseklumo patikrinimą. 

1.5 skirsnis turi būti pritaikytas pagal INTERREG programas taip, kad jame būtų aprašyti 

ataskaitos rengimo veiksmai remiantis specialiomis veiksmų, taikomų INTERREG 

programoms, audito taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamento] 

48 straipsnyje.  

 

2. Reikšmingi valdymo ir kontrolės sistemos (-ų) pakeitimai 

2.1 Svarbūs valdymo ir kontrolės sistemų pakeitimai, susiję su vadovaujančiosios 

institucijos pareigomis, visų pirma užduočių tarpinėms institucijoms delegavimas, ir jų 

atitikties 66–70 ir 75 straipsniams patvirtinimas remiantis audito institucijos atliktu audito 

darbu. 

2.2 Informacija apie geresnių proporcingų priemonių taikymą pagal 77–79 straipsnius. 

 

3. Audito strategijos pakeitimai  

3.1 Visi audito strategijos pakeitimai ir susiję paaiškinimai. Visų pirma, nurodykite visus 

imties sudarymo metodo, kuris buvo naudojamas veiksmų auditui (žr. 5 skirsnį), 

pakeitimus ir ar strategija buvo pakeista dėl to, jog buvo taikomos geresnės proporcingos 

priemonės pagal reglamento 77–79 straipsnius.   

3.2 1 skirsnis turi būti pritaikytas pagal INTERREG programas taip, kad jame būtų 

aprašyti audito strategijos pakeitimai remiantis specialiomis veiksmų, taikomų 

INTERREG programoms, audito taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB 

reglamento] 48 straipsnyje.  
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4. Sistemų auditas (kai taikoma) 

Šis skirsnis taikomas audito institucijomis, kurios atitinkamiems ataskaitiniams metams 

netaiko geresnių proporcingų priemonių:  

4.1 Informacija apie programos valdymo ir kontrolės sistemos veikimo tinkamumo auditą 

atlikusius subjektus (įskaitant audito instituciją), toliau – sistemų auditas.  

4.2 Atlikto audito pagrindimas ir nuoroda į taikomą audito strategiją, visų pirma į rizikos 

vertinimo metodiką ir rezultatus, dėl kurių nustatytas sistemų audito planas. Jei rizikos 

vertinimas yra atnaujintas, tai turėtų būti aprašyta 3 skirsnyje nurodant audito strategijos 

pakeitimus. 

4.3 Dėl 9.1 skirsnio lentelės, pagrindinių per sistemų auditą, įskaitant specifinėms 

teminėms sritims skirtą auditą, nustatytų faktų ir padarytų išvadų aprašymas.  

4.4 Nurodymas, ar nustatyti pažeidimai buvo laikomi sisteminio pobūdžio ir kokių 

priemonių buvo imtasi, įskaitant netvarkingų išlaidų ir visų susijusių finansinių pataisų 

kiekybinį įvertinimą, vadovaujantis Reglamento 71 straipsnio 3 dalies b punktu ir 97 

straipsniu. 

4.5 Informacija apie ankstesnių ataskaitinių metų sistemų audito rekomendacijų paskesnį 

įgyvendinimą.  

4.6 Finansinių priemonių arba kitų rūšių išlaidų ar išlaidų, kurioms taikomos konkrečios 

taisyklės (pvz., valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų, supaprastinto išlaidų apmokėjimo, su 

išlaidomis nesusijusio finansavimo), pažeidimus arba trūkumus, nustatytus sistemų audito 

metu ir vadovaujančiosios institucijos tolesnius veiksmus šiems pažeidimams ar 

trūkumams pašalinti.  

4.7 Sistemų audito metu gautas patikinimo lygis (žemas/vidutinis/aukštas) ir jo 

pagrindimas.  

5. Veiksmų auditas  

5.1–5.10 skirsniai turi būti pritaikyti pagal INTERREG programas taip, kad jame būtų 

aprašyti ataskaitos rengimo veiksmai remiantis specialiomis veiksmų, taikomų 

INTERREG programoms, audito taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB 

reglamento] 48 straipsnyje. 

5.1 Veiksmų auditą atlikę subjektai (įskaitant audito instituciją) (kaip numatyta 73 

straipsnyje). 

 5.2 Taikytos imties sudarymo metodikos aprašymas ir informacija apie jos atitiktį audito 

strategijai.  

5.3 Parametrų, naudotų statistiniam imties sudarymui, nurodymas ir pagrindinių 

skaičiavimų bei priimtų profesinių sprendimų paaiškinimas. Imties sudarymo parametrai 

apima: reikšmingumo lygį, patikimumo lygį, atrankos vienetą, tikėtiną klaidų dažnį, 

imties intervalą, standartinį nuokrypį, aibės vertę, aibės dydį, imties dydį, informaciją apie 

sluoksniavimą. Pagrindiniai su imties sudarymu susiję skaičiavimai ir bendras klaidų lygis 

ir likutinis klaidų lygis pateikiami 9.3 skirsnyje taip, kad būtų galima suprasti pagrindinius 

atliktus veiksmus, taikant konkretų imties atrankos metodą. 

5.4 Į sąskaitas įtrauktų sumų ir ataskaitiniais metais pateiktose tarpinėse mokėjimo 

paraiškose deklaruotų sumų ir aibės, iš kurios buvo paimta atsitiktinė imtis, sutikrinimas 
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(9.2 skirsnio lentelės A skiltis). Sutikrinant duomenis įtraukiami neigiami imties vienetai, 

kai yra atliktos finansinės pataisos. 

 5.5 Nustačius neigiamų vienetų, patvirtinimas, kad jie buvo laikomi atskira aibe. Tokių 

imties vienetų audito pagrindinių rezultatų analizė, visų pirma patikrinant, ar sprendimai 

taikyti finansines pataisas (priimti valstybės narės arba Komisijos) buvo sąskaitose 

užregistruoti kaip anuliavimas. 

 5.6 Jei naudojamas nestatistinis imties sudarymo metodas, nurodykite šio metodo 

naudojimo priežastis, imties vienetų, kuriems buvo atliktas auditas, procentinę dalį, 

veiksmus, kurių buvo imtasi imties atsitiktinumui užtikrinti atsižvelgiant į tai, kad atmintis 

turi būti reprezentatyvi.  

Be to, apibrėžkite veiksmus, kurių imtasi pakankamam imties dydžiui užtikrinti, kad 

audito institucija galėtų parengti tinkamą audito nuomonę. Jei naudojamas nestatistinis 

imties sudarymo metodas, taip pat turėtų būti apskaičiuotas bendras (tikėtinas) klaidų 

lygis.  

5.7 Veiksmų audito pagrindinių nustatytų faktų analizė, kurioje aprašoma: 

1) imties vienetų, kuriems buvo atliktas auditas, skaičius, atitinkama suma; 

2) klaidos rūšis pagal imties vienetą
1
,  

3) nustatytų klaidų pobūdis
2
;  

4) sluoksnio
3
 klaidų dažnis ir atitinkami svarbūs trūkumai arba pažeidimai, klaidų 

dažnio viršutinė riba, pagrindinės priežastys, siūlomos taisomosios priemonės 

(įskaitant tas, kuriomis siekiama gerinti valdymo ir kontrolės sistemas) ir audito 

nuomonės poveikis.  

Pateikiamas išsamesnis 9.2 ir 9.3 skirsniuose pateiktų duomenų, visų pirma apie bendrą 

klaidų dažnį, paaiškinimas.  

5.8 Informacija apie visas finansines pataisas, susijusias su ataskaitiniais metais ir kurias 

atliko vadovaujančioji institucija prieš pateikdama sąskaitas Komisijai, taip pat atlikus 

veiksmų auditą, be kita ko, fiksuotosios normos ar ekstrapoliuotąsias pataisas, dėl kurių 

pagal 92 straipsnį į sąskaitas įtrauktų išlaidų likutinis klaidų lygis sumažėjo iki 2 proc.  

5.9 Bendro klaidų dažnio ir likutinio klaidų dažnio (kaip nurodyta 9.2 skirsnyje) 

palyginimas su 2 proc. reikšmingumo lygiu, siekiant nustatyti, ar yra reikšmingų aibės 

iškraipymų ir jų poveikį audito nuomonei.  

5.10 Informacija apie tai, ar buvo nustatyta sisteminio pobūdžio pažeidimų, ir kokių 

priemonių buvo imtasi, įskaitant netinkamų išlaidų ir visų susijusių finansinių pataisų 

kiekybinį įvertinimą.  

5.11 Informacija apie veiksmų audito, atlikto INTERREG programų bendrosios imties 

atžvilgiu, remiantis specialiomis veiksmų, taikomų INTERREG programoms, audito 

taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamento] 48 straipsnyje, 

tolesnius veiksmus.   

                                                 
1  Atsitiktinė, sisteminė, anomalija 
2  Pavyzdžiui, tinkamumo finansuoti, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos 
3  Sluoksnio klaidų dažnis nurodomas, kai sluoksniuojama ir išskaidoma į panašių savybių poaibes, kaip antai 

veiksmus, kuriuos sudaro pagal programą finansinėms priemonėms skirti finansiniai įnašai ar kiti didelės vertės 

vienetai, fondai (kai tai kelių fondų programos). 
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5.12 Informacija apie veiksmų audito, atlikto ankstesniais ataskaitiniais metais, tolesnius 

veiksmų, visų pirma dėl rimtų sisteminio pobūdžio trūkumų.  

5.13 Pagal klaidų tipus, dėl kurių galėjo būti susitarta su Komisija, sudaryta lentelė. 

5.14 Išvados dėl veiksmų audito pagrindinių nustatytų faktų dėl tinkamo valdymo ir 

kontrolės sistemos veikimo.  

5.14 skirsnis turi būti pritaikytas pagal INTERREG programas taip, kad jame būtų 

aprašyti išvadų rengimo veiksmai remiantis specialiomis veiksmų, taikomų INTERREG 

programoms, audito taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamento] 

48 straipsnyje. 

 

6. Sąskaitų auditas  

6.1 Sąskaitų auditą atlikusios institucijos / subjektai.  

6.2 Audito metodo, kuris buvo taikomas siekiant patikrinti, ar sąskaitos yra išsamios, 

tikslios ir teisingos, aprašymas. Šiame aprašyme turi būti nurodytas atliktas audito darbas, 

susijęs su sistemų auditu, veiksmų auditu, kiek tai susiję su sąskaitų užtikrinimu ir 

papildomais patikrinimais, kurie turi būti atlikti sąskaitų projektų atžvilgiu prieš jas 

siunčiant Komisijai. 

 6.3 Audito išvados, susijusios su sąskaitų išsamumu, tikslumu ir teisingumu, įskaitant 

padarytas ir sąskaitose atspindėtas atitinkamas finansines pataisas, kurios yra tolesni šių 

išvadų veiksmai.  

6.4 Informacija apie tai, ar kurie nors nustatyti pažeidimai buvo laikomi sisteminio 

pobūdžio ir kokių priemonių buvo imtasi.  

 

7. Kita informacija  

7.1 Audito institucijos atliktas įtarimų dėl sukčiavimo atvejų, nustatytų audito metu 

(įskaitant atvejus, apie kuriuos pranešė kiti nacionaliniai ar ES subjektai, ir susijusius su 

veiksmais, kurių auditą atliko audito institucija) įvertinimas ir priemonės, kurių imtasi. 

Informacija apie atvejų skaičių, sunkumą ir paveiktas sumas, jei žinoma. 

 7.2 Ataskaitinių metų pabaigoje ir prieš pateikiant metinę kontrolės ataskaitą Komisijai 

įvykę poauditiniai įvykiai, į kuriuos audito institucija atsižvelgė nustatydama patikimumo 

lygį ir teikdama nuomonę. 

 

8. Bendras patikinimo lygis  

8.1 Valdymo ir kontrolės sistemos tinkamo veikimo bendras patikimumo lygis ir 

paaiškinimas, kaip šis lygis buvo nustatytas apibendrinant sistemų audito ir veiksmų 

audito rezultatus. Kai tinkama, audito institucija taip pat atsižvelgia į kitą atliktą 

nacionalinio ar Sąjungos lygmens audito darbą.  

8.2 Visų švelninimo priemonių, nesusijusių su atliktomis finansinėmis pataisomis, 

vertinimas, atliktos finansinės pataisos ir papildomų taisomųjų priemonių poreikio tiek 

siekiant pagerinti valdymo ir kontrolės sistemas, tiek pagerinti poveikį ES biudžetui, 

vertinimas.  
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9. METINĖS KONTROLĖS ATASKAITOS PRIEDAI  

9.1 Sistemų audito rezultatai.  

 

Audituotas 

subjektas 

Fondas 

(kelių 

fondų 

programa) 

Audito 

pavadinimas 

Galutinės 

audito 

ataskaitos 

data 

Programa: [CCI ir programos pavadinimas] Bendras 

vertinimas 

(1, 2, 3, 4 

kategorija) 

[kaip 

apibrėžta 

reglamento 

X priedo 2 

lentelėje]  

Pastabos 

Pagrindiniai reikalavimai (kai taikoma) 

[kaip apibrėžta reglamento X priedo 1 lentelėje]  

PR 

1 

PR 

2 

PR 

3 

PR 

4 

PR 

5 

PR 

6 

PR 

7 

PR 

8 

PR 

9 

PR 

10 
 

 

Vadovaujančioji 

institucija 
                          

  

   

                      
 

   

Tarpinė 

institucija 
                      

  

    

  

    

                        

Apskaitos 

funkcija (jei 

atlieka ne 

vadovaujančioji 

institucija) 

                        

  

      

      

 

    

Pastaba. tuščiose lentelės skiltyse nurodyti pagrindiniai reikalavimai netaikomi audituojamam subjektui. 
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9.2 Veiksmų audito rezultatai 

Fond

as 

Program

os CCI 

numeris 

Programos 

pavadinim

as 

A B C D E F G H 

Suma 

eurais, 

atitinkanti 

aibę, iš 

kurios 

paimta 

imtis (7) 

Atsitiktinėje 

imtyje 

audituotos 

ataskaitinių 

metų išlaidos 

Netinkam

ų 

finansuoti 

išlaidų 

suma 

atsitiktinė

je imtyje 

Bend

ras 

klaid

ų 

lygis 

 (8) 

Dėl bendro 

klaidų 

dažnio 

atliktos 

pataisos 

Likutin

is 

bendra

s 

klaidų 

lygis 

(F = (D 

* A) - 

E) 

Kitos 

audituotos 

išlaidos (9) 

Netinkam

ų 

finansuoti 

išlaidų 

suma 

kitose 

audituotos

e išlaidose 

Suma (10) % 

 (11) 

                        

 

(
1
) Kaip apibrėžta reglamento 2 straipsnio 29 dalyje 

(
2
) Atsitiktinė, sisteminė ar anomalija. 

(
3
) Pavyzdžiui: tinkamumo finansuoti, viešųjų pirkimų, valstybės pagalbos. 

(
4
) Sluoksnio klaidų dažnis nurodomas, kai sluoksniuojama ir išskaidoma į panašių savybių poaibes, kaip antai veiksmus, kuriuos sudaro pagal 

programą finansinėms priemonėms skirti finansiniai įnašai ar kiti didelės vertės vienetai, fondai (kai tai kelių fondų programos). 

(
5
) Visos klaidos atėmus 5.8 dalyje nurodytas pataisas, padalinus iš visos tiriamosios visumos. 

(
6
) Bendras užtikrinimo lygis atitinka vieną iš keturių Reglamento X priedo 2 lentelėje nurodytų kategorijų.  

(
7
) A skiltis reiškia aibę, iš kurios paimta atsitiktinė imtis, t. y. visa finansuoti tinkamų išlaidų suma, įtraukta į vadovaujančiosios institucijos / 

apskaitos funkcijos apskaitos sistemą, kuri įtraukta į Komisijai pateiktas mokėjimo paraiškas be neigiamų imties vienetų, jei tokių yra. Kai 

tinkama, paaiškinimai pateikiami 5.4 skirsnyje. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr7-L_2015038LT.01010701-E0007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr8-L_2015038LT.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr9-L_2015038LT.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr10-L_2015038LT.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntr11-L_2015038LT.01010701-E0011
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc1-L_2015038LT.01010701-E0001
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc2-L_2015038LT.01010701-E0002
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc3-L_2015038LT.01010701-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc4-L_2015038LT.01010701-E0004
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc5-L_2015038LT.01010701-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc6-L_2015038LT.01010701-E0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc7-L_2015038LT.01010701-E0007
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(
8
) Bendras klaidų dažnis apskaičiuojamas prieš audituotai imčiai arba aibei, iš kurios buvo 

paimta atsitiktinė imtis, taikant finansines pataisas. Jeigu atsitiktinė imtis susijusi su keliais 

fondais ar programomis, D skiltyje pateikiamas visos aibės (apskaičiuotas) bendras klaidų 

dažnis. Jei aibė buvo sluoksniuojama, išsamesnė informacija apie kiekvieną sluoksnį 

pateikiama 5.7 skirsnyje. 

(
9
) G skiltyje pateikiamos papildomos imties audituotos išlaidos. 

(
10

) Audituotų išlaidų suma (sudarius dalinę imtį, šioje skiltyje nurodoma tik išlaidų elementų, 

kurių auditas iš tikrųjų atliktas, suma). 

(
11

) Aibės audituotų išlaidų procentinė dalis. 

 

9.3 Skaičiavimai, kuriais grindžiamas atsitiktinės imties sudarymas, bendras 

klaidų lygis ir bendra likutinis klaidų lygis.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc8-L_2015038LT.01010701-E0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc9-L_2015038LT.01010701-E0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc10-L_2015038LT.01010701-E0010
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc11-L_2015038LT.01010701-E0011
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XVIII PRIEDAS  

Audito strategijos šablonas – 72 straipsnis 

1. ĮŽANGA  

 a) veiksmų programa (-os) (pavadinimas (-ai) ir CCI (1)) fondai ir laikotarpis, kuriuos apima 

audito strategija. 

 b) už audito strategijos rengimą, stebėjimą ir atnaujinimą atsakinga audito institucija ir visi 

kiti prie šio dokumento prisidėję subjektai. 

 c) audito institucijos statuso (nacionalinis, regioninis ar vietos viešojo sektoriaus subjektas) ir 

subjekto, į kurio sudėtį ji įeina, nuoroda. 

 d) nuoroda į misijos tikslo dokumentą, audito nuostatus arba nacionalinės teisės aktus (jei 

taikoma), kuriuose nustatytos audito institucijos ir kitų auditą atliekančių subjektų, už kuriuos 

ji yra atsakinga, funkcijos ir atsakomybė. 

 e) audito institucijos patvirtinimas, kad auditą atliekantys subjektai yra nepriklausomi 

funkciniu ir organizaciniu požiūriu, kaip reikalaujama. 
 

2. RIZIKOS VERTINIMAS 

 a) taikyto rizikos vertinimo metodo paaiškinimas; ir 

b) rizikos vertinimo atnaujinimo vidaus procedūros. 

3. METODIKA 

3.1. Apžvalga  

 a) Nuoroda į tarptautiniu mastu pripažintus audito standartus, kuriuos audito institucija taikys 

atlikdama audito darbą. 

 b) Informacija apie tai, kaip audito institucija įsitikins dėl programų standartinėje valdymo ir 

kontrolės sistemoje ir programų, kurioms taikomos geresnės proporcingos priemonės 

(pagrindinių dėmenų aprašymas – audito rūšys ir jų apimtis). 

 

 

c) Nuoroda į procedūras, taikomas rengiant metinę kontrolės ataskaitą ir audito nuomonę, kuri 

bus pateikta Komisijai pagal reglamento 71 straipsnio 3 dalį ir būtinos išimtys dėl 

INTERREG programų, remiantis specialiomis veiksmų, taikomų INTERREG programoms, 

audito taisyklėmis, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamentas] 48 straipsnyje. 

d) Nuoroda į audito vadovus ar procedūras, kuriose pateiktas pagrindinių audito darbo etapų 

aprašymas, įskaitant klaidų, nustatytų rengiant metinę kontrolės ataskaitą, kuri bus pateikta 

Komisijai pagal reglamento 71 straipsnio 3 dalį, vertinimo klasifikaciją. 

 e) INTERREG programų atveju, nuoroda į konkrečią audito tvarką ir paaiškinimas, kaip 

audito institucija ketina užtikrinti bendradarbiavimą su Komisija dėl bendros INTERREG 

imties, kurią sudarys Komisija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamentas] 48 
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straipsnyje, veiksmų audito. 

f) INTERREG programų atveju, kada gali reikėti atlikti papildomą audito darbą, kaip 

nustatyta Reglamento (ES) Nr. [ETB reglamentas] 48 straipsnyje (nuoroda į tokiu atveju 

taikomą konkrečią audito tvarką ir šio papildomo audito darbo tolesnius veiksmus). 

3.2. Valdymo ir kontrolės sistemų tinkamo veikimo auditas (sistemų auditas)  

Nurodomi audituotini subjektai / struktūros, taip pat susiję pagrindiniai sistemų audito 

reikalavimai. Į sąrašą turėtų būti įtraukti visi per paskutinius dvylika mėnesių paskirti 

subjektai. 

Jei taikoma, audito įstaigos, kuriai audito institucija patikėjo atlikti šį auditą, nuoroda. 

Bet kuris sistemų auditas, skirtas konkrečioms teminėms sritims arba subjektams, kaip antai: 

 a) administracinių valdymo patikrinimų ir valdymo patikrinimų vietoje dėl viešųjų pirkimų 

taisyklių, valstybės pagalbos taisyklių, aplinkosaugos reikalavimų ir kitų taikytinų teisės aktų 

kokybė ir kiekis; 

 b) projektų atrankos ir valdymo patikrinimų vadovaujančiosios institucijos arba tarpinės 

institucijos lygiu kokybė; 

c) finansinių priemonių jas taikančių subjektų lygiu nustatymas ir įgyvendinimas;  

d) elektroninių sistemų veikimas ir saugumas, jų sąveika su Komisijos elektroninio keitimosi 

duomenimis sistema; 

e) duomenų, susijusių su siektinomis reikšmėmis ir tarpinėmis reikšmėmis, taip pat 

programos pažangos siekiant jos tikslų, kaip nurodė vadovaujančioji institucija, patikimumas; 

  f) finansinės pataisos (atskaitymai iš sąskaitų);  

g) veiksmingų ir proporcingų kovos su sukčiavimu priemonių, grindžiamų sukčiavimo rizikos 

vertinimu, įgyvendinimas. 

 

3.3. Veiksmų, kurie vykdomi ne pagal INTERREG programas, auditas  

a) Imties sudarymo metodo, kuris turi būti naudojamas pagal reglamento 73 straipsnį, (ir kitų 

nustatytų veiksmų audito konkrečių procedūrų, visų pirma susijusių su nustatytų klaidų 

klasifikacija ir vertinimu, įskaitant įtariamą sukčiavimą) aprašymas (arba nuoroda į vidinį 

dokumentą, kuriame tai aprašyta).  

b) Turėtų būti pateiktas atskiras aprašymas tiems metams, kuriais valstybės narės nusprendžia 

vienai ar daugiau programų taikyti geresnę proporcingą sistemą, kaip nustatyta reglamento 77 

straipsnyje. 

 

3.4. Veiksmų, kurie vykdomi pagal INTERREG programas, auditas  

a) Nustatytų faktų ir klaidų vertinimo, kuris turi būti naudojamas pagal Reglamento (ES) Nr. 

[ETB reglamentas] 48 straipsnį, ir kitų nustatytų veiksmų audito konkrečių procedūrų, visų 

pirma susijusių su bendra INTERREG imtimi, kurią Komisija sudaro kiekvienais metais, 

aprašymas (arba nuoroda į vidinį dokumentą, kuriame tai aprašyta). 
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b) Turėtų būti pateiktas atskiras aprašymas tiems metams, kuriais INTERREG programų 

veiksmų audito bendra imtis neapima veiksmų arba imties vienetų iš atitinkamos programos. 

Šiuo atveju turėtų būti pateiktas imties sudarymo metodo, kurį turi naudoti audito institucija, 

ir kitų nustatytų veiksmų audito procedūrų, visų pirma susijusių su nustatytų klaidų 

klasifikacija ir vertinimu ir kt., aprašymas.  

3.5. Sąskaitų auditas  

Sąskaitų audito metodo aprašymas. 

3.6. Valdymo pareiškimo patikrinimas  

Nuoroda į vidines procedūras, kuriomis nustatyta valdymo pareiškimo, kurį parengė 

vadovaujančioji institucija, patikrinimo tvarka, siekiant parengti audito nuomonę. 
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4. PLANUOJAMAS AUDITO DARBAS 

a)      Einamųjų ir dvejų paskesnių ataskaitinių metų audito prioritetų ir tikslų aprašymas ir pagrindimas, taip pat rizikos vertinimo rezultatų sąsajos su 

planuojamu audito darbu paaiškinimas. 

( b) Preliminarus einamųjų ir dvejų paskesnių ataskaitinių metų sistemų audito užduočių (įskaitant konkrečioms teminėms sritims skirtą auditą) 

tvarkaraštis, kaip nustatyta toliau: 

 

Audituotinos institucijos 

ir (arba) įstaigos arba 

konkrečios teminės sritys 

CCI Programos 

pavadinimas 

Už auditą 

atsakinga 

įstaiga 

Rizikos 

vertinimo 

rezultatai 

20xx 

Audito 

tikslas ir 

apimtis 

20xx 

Audito 

tikslas ir 

apimtis 

20xx 

Audito 

tikslas ir 

apimtis 
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5. IŠTEKLIAI 

a)  Audito institucijos organizacinė diagrama. 

b)  Planuojamų išteklių, kurie skiriami einamiesiems ir dviem paskesniems ataskaitiniams 

metams, nurodymas (be kita ko, kai taikoma, informacija apie visas numatytas 

užsakomąsias paslaugas ir jų apimtį). 

    

 
(1) Nurodyti programas, kurioms taikoma bendra valdymo ir kontrolės sistema, jei kelioms programoms yra parengta 

vieno bendro audito strategija. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0207&from=LT#ntc1-L_2015038LT.01010101-E0001
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XIX PRIEDAS 

Mokėjimo paraiškos šablonas – 85 straipsnio 3 dalis 

 

MOKĖJIMO PARAIŠKA  

 

EUROPOS KOMISIJA  

 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Susijęs fondas1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Komisijos nuoroda (CCI): <type="S" input="S"> 

Programos pavadinimas: <type="S" input="G"> 

Komisijos sprendimas: <type="S" input="G"> 

Komisijos sprendimo data: <type="D" input="G"> 

Mokėjimo paraiškos numeris: <type="N" input="G"> 

Mokėjimo paraiškos pateikimo data: <type="D" input="G"> 

Nacionalinė nuoroda (neprivaloma): <type="S" maxlength="250"  

input="M"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 2018/mmmm [BNR] 85 straipsniu, ši mokėjimo paraiška 

susijusi su ataskaitiniais metais: 

 

Nuo3
 <type="D" input="G">                iki: <type="D" input="G"> 

 

                                                 
1  Jei programa susijusi su daugiau negu vienu fondu, dėl kiekvieno iš jų turėtų būti siunčiama 

atskira mokėjimo paraiška. 
2 Laukelių savybių paaiškinimas: 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C 

= žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė 

reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. Currency) 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = 

sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)  
3
 Pirmoji ataskaitinių metų diena, automatiškai užkoduota elektroninės sistemos. 
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Pagal prioritetus ir regionų kategorijas suskirstytos išlaidos, kurias apskaitos funkciją atliekantis subjektas įtraukė į sąskaitas 

(Įskaitant finansinėms priemonėms sumokėta programos įnašą (reglamento 86 straipsnis) 

 

Prioritetas Skaičiavi

mo 

pagrindas 

(viešosios 

arba 

visos)1 

Visa paramos gavėjų 

įgyvendinant veiksmus 

patirtų ir sumokėtų 

tinkamų finansuoti 

išlaidų suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 

dalies a punkte ir 85 

straipsnio 4 dalyje 

Techninės paramos suma, 

kaip apibrėžta 85 straipsnio 3 

dalies b punkte 

Visa sumokėto arba mokėtino 

viešojo įnašo suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 

dalies c punkte))  

(A) (B) (C) (D) 

1 prioritetas     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Atokiausi regionai <type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1 EJRŽF atveju bendras finansavimas taikomas tik „Visoms tinkamoms finansuoti viešosioms išlaidoms“. Todėl taikant šį modelį EJRŽF atveju skaičiavimo pagrindas automatiškai 

koreguojamas į „viešosios“. 
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Šiauriniai retai 

apgyvendinti regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

2 prioritetas     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Atokiausi regionai 
<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Šiauriniai retai 

apgyvendinti regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 prioritetas     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai  

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="S" 

input="G"

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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> 

Atokiausi regionai <type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Šiauriniai retai 

apgyvendinti regionai 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Bendra suma  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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ARBA 

Pagal konkrečius tikslus suskirstytos išlaidos, kurias vadovaujančioji institucija įtraukė į sąskaitas 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

Konkretus 

tikslas 

Skaičiavi

mo 

pagrindas 

(viešosios 

arba visos) 

Visa paramos gavėjų 

įgyvendinant veiksmus 

patirtų ir sumokėtų 

tinkamų finansuoti 

išlaidų suma 

Visa įgyvendinant veiksmus 

patirtų viešųjų išlaidų suma  

 

(A) (B) (C) 

1 konkretus tikslas    

1 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

2 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

4 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF 

<type="S" 

input="G"

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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reglamento 14 ir 15 

straipsnius] 

> 

2 konkretus tikslas     

1 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

2 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 konkretus tikslas    

1 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

2 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 
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3 veiksmų rūšis 

[nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP 

reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 

straipsnio 4 dalį] 

<type="S" 

input="G"

> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Bendra suma  <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

_________________________________________________________________________________________________ 

______ 

 

 

Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei taikoma), atveju arba programų, 

kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 

Prioritetas 

Skaičiavimo 

pagrindas 

(viešosios  

arba visos) (') 

(A) 

Visa paramos gavėjų 

įgyvendinant veiksmus 

patirtų ir sumokėtų 

tinkamų finansuoti 

išlaidų suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 

dalies a punkte ir 85 

straipsnio 4 dalyje 

(B)  

Techninės paramos suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 dalies 

b punkte 

(C) 

 

Visa sumokėto 

arba mokėtino 

viešojo įnašo suma, 

kaip apibrėžta 85 

straipsnio 3 dalies c 

punkte) 

(D°(C) 

1 prioritetas <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

2 prioritetas <type='S' 

input='C'> 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

3 prioritetas <type='S' <type="Cu" <type="Cu" input="M">    <type="Cu" 
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input='C'> input="M">    input="M">    

Bendra suma  <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    
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PAREIŠKIMAS 

 

Tvirtindama šią mokėjimo paraišką, apskaitos funkcija / vadovaujančioji institucija prašo sumokėti toliau nurodytas sumas. 

 

Atstovauja už apskaitos funkciją atsakingam 

subjektui: 

Arba 

Atstovauja už apskaitos funkciją atsakingai 

vadovaujančiajai institucijai:  

<type="S" input="G">   
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MOKĖJIMO PARAIŠKA 

 

FONDAS  

Mažiau išsivystę 

regionai 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai 

Labiau išsivystę 

regionai 

Atokiausi regionai ir 

retai apgyvendinti 

šiauriniai regionai 

(A) (B) (C) (D) 

<type="S" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 <type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" 

input="G"> 

 

___________________________________________________________________________________________________ 

Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei 

taikoma), atveju arba programų, kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 

 

Arba 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

Fondas  Sumos 

<type="S" 

input="G"> 

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP reglamento 8 straipsnio 

1 dalį] 

<type="Cu" input="G"> 

 2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP reglamento 8 straipsnio 

2 dalį] 

<type="Cu" input="G"> 
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 3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / 

VSF / SVVP reglamento 8 straipsnio 

3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį] 

<type="Cu" input="G"> 

 4 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

reglamento 14 ir 15 straipsnius] 

<type="Cu" input="G"> 

 

 

FONDAS SUMA 

<type="S" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

 

Mokėjimas bus atliktas į šią banko sąskaitą: 

 

Paskirtasis subjektas <type="S" maxlength="150"  input="G"> 

Bankas <type="S" maxlength="150"  input="G"> 

BIC <type="S" maxlength="11"  input="G"> 

Tarptautinis banko sąskaitos 

numeris (IBAN)  

<type="S" maxlength="34"  input="G"> 

Sąskaitos turėtojas (jei ne 

paskirtasis subjektas) 

<type="S" maxlength="150"  input="G"> 
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Priedėlis. Informacija apie į mokėjimo paraiškas įtrauktus finansinėms priemonėms sumokėtus programos įnašus, kaip nurodyta Reglamento 86 

straipsnyje (bendra suma nuo programos pradžios)  

 

 

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei priemonei 

sumokėta suma pagal 86 straipsnį (neviršija [25 proc.] visos 

pagal atitinkamą finansavimo sutartį finansinei (-ėms) 

priemonei (-ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta suma1 

(A) (B) (C) (D) 

Prioritetas Visa finansinėms 

priemonėms sumokėtų 

programos įnašų suma 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma arba, 

garantijų atveju, suma, dėl 

kurios prisiimti 

įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti išlaidos 

pagal 86 straipsnį 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

1 prioritetas     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Atokiausi regionai <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Šiauriniai retai 
<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

                                                 
1   Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraišką. 
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apgyvendinti 

regionai 

2 prioritetas <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai  

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Atokiausi regionai <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Šiauriniai retai 

apgyvendinti 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 prioritetas <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Pereinamojo 

laikotarpio regionai  

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Atokiausi regionai <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Šiauriniai retai 

apgyvendinti 

regionai 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

Bendra suma <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei 

taikoma), atveju arba programų, kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 

 

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei priemonei 

sumokėta suma pagal 86 straipsnį (neviršija [25 proc.] visos 

pagal atitinkamą finansavimo sutartį finansinei (-ėms) 

priemonei (-ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta suma2 

(A) (B) (C) (D) 

Prioritetas Visa finansinėms 

priemonėms sumokėtų 

programos įnašų suma 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma arba, 

garantijų atveju, suma, dėl 

kurios prisiimti 

įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti išlaidos 

pagal 86 straipsnį 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

1 prioritetas     

2 prioritetas <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

3 prioritetas <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> 

     

Bendra suma <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 

                                                 
2   Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraišką. 
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Arba 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei priemonei 

sumokėta suma pagal 86 straipsnį (neviršija [25 proc.] visos 

pagal atitinkamą finansavimo sutartį finansinei (-ėms) 

priemonei (-ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta 

suma3 

(A) (B) (C) (D) 

 Visa 

finansinėms 

priemonėms 

sumokėtų 

programos 

įnašų suma 

Atitinkamo viešojo įnašo suma Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma 

arba, garantijų atveju, 

suma, dėl kurios prisiimti 

įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti 

išlaidos pagal 86 straipsnį 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

1 konkretus tikslas      

1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

2 konkretus tikslas  
    

1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

  

                                                 
3 Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraišką. 
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3 konkretus tikslas 
    

1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Bendra suma 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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XX PRIEDAS  

Sąskaitų šablonas – 92 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

ATASKAITINIŲ METŲ SĄSKAITOS  

<type="D" – type="D" input="S">   

 
EUROPOS KOMISIJA  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Susijęs fondas1: 

  

<type="S" input="S" > 2 

Komisijos nuoroda (CCI): <type="S" input="S"> 

Programos pavadinimas: <type="S" input="G"> 

Komisijos sprendimas: 

 

<type="S" input="G"> 

Komisijos sprendimo data: <type="D" input="G"> 

Sąskaitų versija: <type="S" input="G"> 

Sąskaitų pateikimo data: <type="D" input="G"> 

Nacionalinė nuoroda (neprivaloma): <type="S" maxlength="250"  

input="M"> 

 

______________________________________________________________________________________________ 

                                                 
1  Jei programa susijusi su daugiau negu vienu fondu, dėl kiekvieno fondo turėtų būti siunčiamos 

atskiros sąskaitos. 
2 Laukelių savybių paaiškinimas: 

tipas (angl. type): N = numeris (angl. Number), D = data (angl. Date), S = eilutė (angl. String), C 

= žymimasis langelis (angl. Checkbox), P = procentinė dalis (angl. Percentage), B = loginė 

reikšmė (angl. Boolean), Cu = valiuta (angl. Currency) 

įvestis (angl. input): M = rankinė įvestis (angl. Manual), S = atrankinė įvesti (angl. Selection), G = 

sugeneruota sistemos (angl. Generated by system)  
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PAREIŠKIMAS 

 

Už programą atsakinga vadovaujančioji institucija patvirtina, kad: 

1) sąskaitos yra išsamios ir teisingos ir kad į sąskaitas įtrauktos išlaidos atitinka 

taikytinus teisės aktus, yra teisėtos ir tvarkingos; 

2) laikomasi konkretiems fondams taikomų reglamentų, Reglamento (ES, 

Euratomas) Nr. [Finansinis reglamentas] 63 straipsnio 5 dalies ir reglamento 68 

straipsnio a–e punktų nuostatų; 

3) laikomasi 76 straipsnio nuostatų dėl galimybės susipažinti su dokumentais. 

 

 

Atstovauja vadovaujančiajai 

institucijai:  

 

<type="S" input="G">   
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1 priedėlis. Į apskaitos funkcijos / vadovaujančiosios institucijos apskaitos sistemas įtrauktos sumos  

 

Prioritetas 

Visa į apskaitos funkciją 

vykdančio subjekto apskaitos 

sistemą įvesta tinkamų 

finansuoti išlaidų suma, kuri 

buvo nurodyta ataskaitiniu 

metų mokėjimo paraiškoje, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(A)  

Techninės paramos suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 dalies 

b punkte 

(B) 

Visa atitinkamo sumokėto arba 

mokėtino viešojo įnašo suma, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(C) 

1 prioritetas    

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Atokiausi regionai  <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

2 prioritetas    

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Atokiausi regionai  <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    
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Prioritetas 

Visa į apskaitos funkciją 

vykdančio subjekto apskaitos 

sistemą įvesta tinkamų 

finansuoti išlaidų suma, kuri 

buvo nurodyta ataskaitiniu 

metų mokėjimo paraiškoje, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(A)  

Techninės paramos suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 dalies 

b punkte 

(B) 

Visa atitinkamo sumokėto arba 

mokėtino viešojo įnašo suma, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(C) 

3 prioritetas    

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

4 prioritetas    

    

Iš viso    

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Pereinamojo laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Atokiausi regionai <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Retai apgyvendinti šiauriniai 

regionai 

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    
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Prioritetas 

Visa į apskaitos funkciją 

vykdančio subjekto apskaitos 

sistemą įvesta tinkamų 

finansuoti išlaidų suma, kuri 

buvo nurodyta ataskaitiniu 

metų mokėjimo paraiškoje, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(A)  

Techninės paramos suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 dalies 

b punkte 

(B) 

Visa atitinkamo sumokėto arba 

mokėtino viešojo įnašo suma, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(C) 

Bendra suma <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    <type="Cu" input="G">    

Arba  

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

Konkretus tikslas 

Visa tinkamų finansuoti 

išlaidų suma, įrašyta į 

vadovaujančiosios institucijos 

apskaitos sistemas ir įtraukta į 

Komisijai pateiktas mokėjimo 

paraiškas 

(A)  

Visa atitinkamų įgyvendinant 

veiksmus patirtų viešųjų išlaidų 

suma 

 

 

(B) 

1 konkretus tikslas    

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    
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Konkretus tikslas 

Visa tinkamų finansuoti 

išlaidų suma, įrašyta į 

vadovaujančiosios institucijos 

apskaitos sistemas ir įtraukta į 

Komisijai pateiktas mokėjimo 

paraiškas 

(A)  

Visa atitinkamų įgyvendinant 

veiksmus patirtų viešųjų išlaidų 

suma 

 

 

(B) 

straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 

dalį] 

4 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

reglamento 14 ir 15 straipsnius] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    
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2 konkretus tikslas   

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF 

/ VSF / SVVP reglamento 8 

straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 

dalį] 

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" input="M">    

___________________________________________________________________________________________________ 

Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei taikoma), 

atveju arba programų, kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 

 

Prioritetas 

Visa į apskaitos funkciją 

vykdančio subjekto apskaitos 

sistemą įvesta tinkamų 

finansuoti išlaidų suma, kuri 

buvo nurodyta ataskaitiniu 

metų mokėjimo paraiškoje, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte 

(A)  

Techninės paramos suma, kaip 

apibrėžta 85 straipsnio 3 dalies 

b punkte 

(B) 

Visa atitinkamo sumokėto arba 

mokėtino viešojo įnašo suma, 

kaip apibrėžta 92 straipsnio 3 

dalies a punkte) 

 

(C) 

 

1 prioritetas <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

2 prioritetas <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

3 prioritetas <type="Cu" input="M">     <type="Cu" input="M">    

Bendra suma <type="Cu" input="G">     <type="Cu" input="G">    
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2 priedėlis. Ataskaitiniais metais anuliuotos sumos  

 

Prioritetas ANULIUOTOS SUMOS 

 Visa tinkamų 

finansuoti išlaidų 

suma, įtraukta į 

tarpines mokėjimo 

paraiškas  

Atitinkamas 

viešasis įnašas  

 (A) (B) 

1 prioritetas   

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo laikotarpio regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 prioritetas   

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo laikotarpio regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 prioritetas   

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo laikotarpio regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai   

Retai apgyvendinti šiauriniai regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

4 prioritetas   

   

Iš viso   

Mažiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Pereinamojo laikotarpio regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę regionai <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti šiauriniai regionai <type="Cu" <type="Cu" 
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input="G">    input="G">    

BENDRA SUMA <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Per ataskaitinius metus anuliuotų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų 
deklaravimo ataskaitinius metus 

 

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi XX m. birželio 

30 d. (iš viso)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos atsižvelgiant 

į veiksmų audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 

30 d. (iš viso) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos atsižvelgiant 

į veiksmų audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra 

regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei taikoma), atveju arba programų, 

kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, 

lentelė atrodo taip: 

 

Prioritetas ANULIUOTOS SUMOS 

 Visa tinkamų 

finansuoti išlaidų 

suma, įtraukta į 

mokėjimo paraiškas  

Atitinkamas 

viešasis įnašas 

 (A) (B) 

1 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

BENDRA SUMA <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Per ataskaitinius metus anuliuotų sumų išskyrimas pagal 
atitinkamų išlaidų deklaravimo ataskaitinius metus 

Už ataskaitinius metus, 

kurie baigiasi XX m. 

birželio 30 d. (iš viso)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, 

kurios ištaisytos 

atsižvelgiant į veiksmų 

audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Už ataskaitinius metus, 

kurie baigiasi … m. 

birželio 30 d. (iš viso) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, 

kurios ištaisytos 

atsižvelgiant į veiksmų 

audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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Arba 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

Konkretus tikslas  ANULIUOTOS SUMOS 

 Visa tinkamų 

finansuoti išlaidų 

suma, įtraukta į 

mokėjimo paraiškas  

Atitinkamos 

viešosios išlaidos  

 (A) (B) 

1 konkretus tikslas    

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

4 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF reglamento 14 ir 

15 straipsnius] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 konkretus tikslas   

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 konkretus tikslas   

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį] 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Iš viso   

1 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

2 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 2 dalį] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

3 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF / VSF / SVVP 

reglamento 8 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 4 dalį] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

4 veiksmų rūšis [nuoroda į PMIF reglamento 14 ir 

15 straipsnius] 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

BENDRA SUMA <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

Per ataskaitinius metus anuliuotų sumų išskyrimas pagal atitinkamų išlaidų deklaravimo 
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ataskaitinius metus 

 

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 

30 d. (iš viso)  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos atsižvelgiant 

į veiksmų audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Už ataskaitinius metus, kurie baigiasi … m. birželio 

30 d. (iš viso) 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos atsižvelgiant 

į veiksmų audito rezultatus  

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    
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2 priedėlis. Programos įnašų, sumokėtų finansinės priemonėms, suma (bendra suma nuo programos pradžios) – 86 straipsnis  

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei 

priemonei sumokėta suma pagal 86 straipsnį 

(neviršija [25 proc.] visos pagal atitinkamą 

finansavimo sutartį finansinei (-ėms) priemonei (-

ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta suma1 

(A) (B) (C) (D) 

Prioritetas Visa finansinėms 

priemonėms 

sumokėtų 

programos įnašų 

suma 

Atitinkamo viešojo 

įnašo suma 

Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma arba, 

garantijų atveju, suma, dėl kurios 

prisiimti įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti išlaidos pagal 

86 straipsnį  

Atitinkamo viešojo 

įnašo suma 

1 prioritetas     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo 

laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti 

šiauriniai regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

2 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

                                                 
1 Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraiškas. 
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Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo 

laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti 

šiauriniai regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

3 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Pereinamojo 

laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Retai apgyvendinti 

šiauriniai regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

4 prioritetas     
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Iš viso     

Mažiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Pereinamojo 

laikotarpio 

regionai 

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

Labiau išsivystę 

regionai 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Atokiausi regionai <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Retai apgyvendinti 

šiauriniai regionai 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

Bendra suma <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    
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Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei 

taikoma), atveju arba programų, kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei 

priemonei sumokėta suma pagal 86 straipsnį 

(neviršija [25 proc.] visos pagal atitinkamą 

finansavimo sutartį finansinei (-ėms) priemonei (-

ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta suma2 

(A) (B) (C) (D) 

Prioritetas Visa finansinėms 

priemonėms 

sumokėtų 

programos įnašų 

suma 

Atitinkamo viešojo 

įnašo suma 

Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma arba, 

garantijų atveju, suma, dėl kurios 

prisiimti įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti išlaidos pagal 

86 straipsnį 

Atitinkamo viešojo 

įnašo suma 

1 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

2 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

3 prioritetas <type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" 

input="M">    

<type="Cu" input="M">    <type="Cu" 

input="M">    

     

Bendra suma <type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" input="G">    <type="Cu" 

input="G">    

                                                 
2 Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraiškas 
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Arba 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

 

 

 Į pirmą mokėjimo paraišką įtraukta ir finansinei priemonei 

sumokėta suma pagal 86 straipsnį (neviršija [25 proc.] visos 

pagal atitinkamą finansavimo sutartį finansinei (-ėms) 

priemonei (-ėms) įsipareigotos skirtis programų įnašų sumos) 

86 straipsnio 3 dalyje nurodyta atitinkama patvirtinta 

suma3 

(A) (B) (C) (D) 

 Visa 

finansinėms 

priemonėms 

sumokėtų 

programos 

įnašų suma 

Atitinkamo viešojo įnašo suma Visa faktiškai sumokėtų 

programos įnašų suma 

arba, garantijų atveju, 

suma, dėl kurios prisiimti 

įsipareigojimai, kaip 

tinkamos finansuoti 

išlaidos pagal 86 straipsnį 

Atitinkamo viešojo įnašo 

suma 

1 konkretus tikslas      

1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

2 konkretus tikslas  
    

1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

3 konkretus tikslas 
    

                                                 
3 Ši suma nebus įtraukta į mokėjimo paraišką. 
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1 veiksmų rūšis [nuoroda į 

PMIF / VSF / SVVP reglamento 

8 straipsnio 1 dalį] 

<type="Cu" 

input="M"> 

<type="Cu" input="M"> <type="Cu" input="M"> <type="Cu" 

input="M"> 

Bendra suma 
<type="Cu" 

input="G"> 

<type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> <type="Cu" input="G"> 
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4 priedėlis. Išlaidų sutikrinimas – 92 straipsnis  

 

 

 

 

 

 

Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo įnašo 

suma 

 

(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

1 prioritetas 

 

       

Mažiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Pereinamoj

o 

laikotarpio 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Labiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

<type=

"Cu" 

input="

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo įnašo 

suma 

 

(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

>    >    G">    G">    

Atokiausi 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Retai 

apgyvendin

ti šiauriniai 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

2 prioritetas        

Mažiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">     

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Pereinamoj

o 

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

<type=

"Cu" 

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo įnašo 

suma 

 

(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

laikotarpio 

regionai 

input="G"

>    

input="G"

>    

input="

G">    

input="

G">    

Labiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Atokiausi 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

Retai 

apgyvendin

ti šiauriniai 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

3 prioritetas        
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo įnašo 

suma 

 

(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

Iš viso        

Mažiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Pereinamoj

o 

laikotarpio 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Labiau 

išsivystę 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Atokiausi 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

<type=

"Cu" 

input="
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo įnašo 

suma 

 

(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

>    >    G">    G">    

Retai 

apgyvendin

ti šiauriniai 

regionai 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

        

Bendra 

suma 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

 

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos einamosiose sąskaitose atsižvelgiant į 

veiksmų audito rezultatus  

<type=

"Cu" 

input="

M">    

<type=

"Cu" 

input="

M">    
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Arba 

Taikoma tik PMIF / VSF ir SVVP fondams 

 

 

 

 

 

 

Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

1 konkretus 

tikslas 

       

1 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

1 dalį] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

2 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

2 dalį] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

3 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

3 dalį ir 8 

straipsnio 4 

dalį] 

4 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF 

reglamento 

14 ir 15 

straipsnius] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

2 konkretus 

tikslas 

       

1 veiksmų 

rūšis 

<type="C

u" 

<type="C

u" 

<type="Cu

" 

<type="C

u" 

<type

="Cu

<type="C

u" 

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

1 dalį] 

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>    

input="G"

>     

" 

input

="G"

>    

input="G"

>    

2 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

2 dalį] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 
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Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

3 veiksmų 

rūšis 

[nuoroda į 

PMIF / VSF 

/ SVVP 

reglamento 

8 straipsnio 

3 dalį ir 8 

straipsnio 4 

dalį] 

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type

="Cu

" 

input

="G"

>    

<type="C

u" 

input="G"

>    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

kt.        

Bendra 

suma 

<type="C

u" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type="Cu

" 

input="G"

<type="C

u" 

input="G"

<type

="Cu

" 

<type="C

u" 

input="G"
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Konkretus 

tikslas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento 92 straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 

(E=A-C) 
Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa įgyvendinat veiksmus 

sumokėto arba mokėtino viešojo 

įnašo suma  

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) 
(E) 

(A) (B) 

>    >    >    >    input

="G"

>    

>    

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos einamosiose sąskaitose atsižvelgiant į 

veiksmų audito rezultatus 

<type

="Cu

" 

input

="M"

>    

<type="C

u" 

input="M

">    

 

 

Šablonas automatiškai koreguojamas pagal CCI Nr. Pavyzdžiui, programų, kuriose nėra regionų kategorijų (Sanglaudos fondas, ETB, EJRŽF, jei 

taikoma), atveju arba programų, kuriose nekoreguojama prioriteto (konkretaus tikslo) bendro finansavimo dalis, atveju, lentelė atrodo taip: 
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento XX straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

tarpines 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 
(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

1 prioritetas <type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">   

<type="Cu" 

input="G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

2 prioritetas <type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G"> 

<type="Cu" 

input="G">    

<type="S" maxlength="500"  

input="M"> 

        

Bendra 

suma 

<type="Cu

" 

input="G"

>    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type="Cu" 

input="G">    

<type=

"Cu" 

input="

G">    

<type="Cu" 

input="G">    

 

Visų pirma, iš jų sumos, kurios ištaisytos einamosiose sąskaitose atsižvelgiant į <type= <type="Cu"  
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Prioritetas 

Visos tinkamos finansuoti 

išlaidos, įtrauktos į Komisijai 

pateiktas mokėjimo paraiškas 

Pagal reglamento XX straipsnį 

deklaruotos išlaidos  

Skirtumas 

  

Pastabos (privalomos, jei yra 

skirtumų) 

Visa paramos 

gavėjų 

įgyvendinant 

veiksmus 

patirtų ir 

sumokėtų 

tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma 

 

 

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

viešojo įnašo 

suma  

 

 

 

 

 

Visa tinkamų 

finansuoti 

išlaidų suma, 

įrašyta į 

apskaitos 

funkcijos 

apskaitos 

sistemas ir 

įtraukta į 

Komisijai 

pateiktas 

tarpines 

mokėjimo 

paraiškas  

Visa 

įgyvendinat 

veiksmus 

sumokėto arba 

mokėtino 

atitinkamo 

įnašo suma 

 
(E=A-C) (F=B-D) 

 

 

 

 

 

 

(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) 

veiksmų audito rezultatus  "Cu" 

input="

M">    

input="M">    
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XXI PRIEDAS  

Finansinių pataisų dydžio nustatymas: fiksuotosios normos ir ekstrapoliuotos finansinės 

pataisos – 98 straipsnio 1 dalis 

 

Ekstrapoliuotos pataisos taikymo elementai  

Jei reikia taikyti ekstrapoliuotas finansines pataisas, reprezentatyviosios imties nagrinėjimo 

rezultatai yra ekstrapoliuojami likusiai imties daliai, iš kurios sudaryta imtis siekiant nustatyti 

finansinę pataisą. 

 

Nagrinėtini elementai taikant fiksuotosios normos pataisą  

a)    valdymo ir kontrolės sistemos apskritai didelio trūkumo (-ų) sunkumas; 

b) didelio trūkumo (-ų) dažnumas ir mastas; 

c)    finansinės žalos Sąjungos biudžetui laipsnis. 

 

Fiksuotosios normos pataisų lygis nustatomas taip: 

a)  jei didelis trūkumas (-ai) yra toks esminis, dažnas ar plačiai paplitęs, kad dėl jo visiškai 

neveikia sistema ir dėl to kyla rizika visų susijusių išlaidų teisėtumui ir tvarkingumui, 

taikoma 100 proc. fiksuotoji norma; 

b)  jei didelis trūkumas (-ai) yra toks dažnas ir plačiai paplitęs, kad dėl jo atsiranda itin 

reikšmingų sistemos veikimo trikčių ir dėl to kyla rizika labai didelės susijusių išlaidų dalies 

teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 25 proc. fiksuotoji norma; 

c)  jei didelis trūkumas (-ai) atsiranda, nes sistema veikia ne visiškai arba taip prastai ir 

nereguliariai, kad kyla rizika didelės susijusių išlaidų dalies teisėtumui ir tvarkingumui, 

taikoma 10 proc. fiksuotoji norma; 

d)  jei didelis trūkumas (-ai) atsiranda, nes sistema veikia nenuosekliai ir todėl kyla rizika 

nemažos susijusių išlaidų dalies teisėtumui ir tvarkingumui, taikoma 5 proc. fiksuotoji 

norma; 

Jeigu, atsakingoms institucijoms nesiėmus taisomųjų priemonių po to, kai ataskaitiniais 

metais imta taikyti finansinė pataisa, tas (tie) pats (-ys) didelis (-i) trūkumas (-ai) 

nustatomas (-i) ir paskesniais ataskaitiniais metais, dėl tebeegzistuojančio (-ių) didelio (-ių) 

trūkumo (-ų) pataisos norma gali būti padidinta iki kitos aukštesnės kategorijos neviršijančio 

dydžio. 
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XXII PRIEDAS 

Visų išteklių kiekvienai valstybei narei paskirstymo metodai – 103 straipsnio 2 dalis 

Mažiau išsivysčiusiems regionams, atitinkantiems finansavimo reikalavimus pagal 

investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslą, skirtų lėšų paskirstymo metodas – 102 

straipsnio 2 dalies a punktas 

1. Kiekvienai valstybei narei skirtos lėšos yra asignavimų jos atskiriems finansavimo 

reikalavimus atitinkantiems regionams suma, apskaičiuota pagal šiuos veiksmus: 

a) nustatoma absoliuti suma metams (EUR), gaunama padauginus atitinkamo regiono 

gyventojų skaičių iš to regiono BVP vienam gyventojui, apskaičiuoto perkamosios 

galios paritetais, ir ES 27 BVP vienam gyventojui (apskaičiuoto perkamosios 

galios paritetais) vidurkio skirtumo; 

b) pirmiau minėtai absoliučiai sumai taikomas procentinis dydis siekiant nustatyti 

minėtam regionui skirtą finansinį paketą; šis procentinis dydis įvairuoja pagal 

santykinę valstybės narės, kurioje yra finansavimo reikalavimus atitinkantis 

regionas, gerovę, apskaičiuotą perkamosios galios paritetais palyginus su ES 27 

vidurkiu, t. y.: 

i. valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui vidurkis yra mažesnis negu 

82 proc. ES 27 vidurkio –  2,8 proc.; 

ii. valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui vidurkis yra 82–99 proc. 

ES 27 vidurkio –  1,3 proc.; 

iii. valstybių narių, kurių BNP vienam gyventojui vidurkis yra didesnis negu 

99 proc. ES 27 vidurkio –  0,9 proc.; 

c) prie sumos, apskaičiuotos pagal b punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 500 EUR priemoką už kiekvieną bedarbį per metus, taikoma tame 

regione esančių bedarbių skaičiui, kuriuo viršijamas tas skaičius, kuris būtų tuo 

atveju, jei būtų taikomas vidutinis visų mažiau išsivysčiusių regionų nedarbo lygis. 

d) prie sumos, apskaičiuotos pagal c punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 500 EUR priemoką už kiekvieną jauną bedarbį (15–24 metų amžiaus 

grupė) per metus, taikoma tame regione esančių jaunų bedarbių skaičiui, kuriuo 

viršijamas tas skaičius, kuris būtų tuo atveju, jei būtų taikomas vidutinis visų 

mažiau išsivysčiusių regionų jaunimo nedarbo lygis; 

e) prie sumos, apskaičiuotos pagal d punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 250 EUR priemoką už kiekvieną asmenį (25–64 metų amžiaus grupė) per 

metus, taikoma tame regione esančių asmenų skaičiui, kuris turėtų būti atimamas, 

kad būtų gautas visų mažiau išsivysčiusių regionų žemo išsilavinimo lygio 

vidurkis (žemesnis nei pradinis, pradinis ir pagrindinis išsilavinimas); 

f) prie sumos, apskaičiuotos pagal e punktą, jei taikoma, pridedama 1 EUR suma už 

kiekvieną CO2 ekvivalento toną per metus, taikoma regiono gyventojų dalies CO2 

ekvivalento tonų skaičiui, kuriuo valstybė narė viršija išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio tikslą, kuriam netaikoma 2030 m. nustatyta apyvartinių 

taršos leidimų perkybos sistema, kurią 2016 m. pasiūlė Komisija; 

g) prie sumos, apskaičiuotos pagal f punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 400 EUR priemoką už kiekvieną asmenį per metus, taikoma grynosios 

migracijos iš ES į valstybę narę nuo 2013 m. sausio 1 d. regiono gyventojų 

skaičiaus daliai. 
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Pereinamojo laikotarpio regionams, atitinkantiems finansavimo reikalavimus pagal 

investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslą, skirtų lėšų paskirstymo metodas – 102 

straipsnio 2 dalies b punktas 

2. Kiekvienai valstybei narei skirtos lėšos yra asignavimų jos atskiriems finansavimo 

reikalavimus atitinkantiems regionams suma, apskaičiuota pagal šiuos veiksmus: 

a) kiekvienam reikalavimus atitinkančiam pereinamojo laikotarpio regionui 

nustatomas minimalus ir maksimalus teorinis pagalbos intensyvumas. Minimalus 

paramos lygis nustatomas pagal visų labiau išsivysčiusių regionų pradinį pagalbos 

intensyvumo vidurkį vienam gyventojui, t. y. 18 EUR vienam gyventojui per 

metus. Maksimalus paramos lygis nustatomas pagal teorinį regioną, kurio BVP 

vienam gyventojui sudaro 75 proc. ES 27 vidurkio, ir apskaičiuojamas naudojant 1 

dalies a ir b punktuose apibrėžtą metodą. Atsižvelgiama į 60 proc. naudojant šį 

metodą apskaičiuotos sumos; 

b) apskaičiuojamas pradinis regioninis paskirstymas, atsižvelgiant į regioninį BVP 

vienam gyventojui (apskaičiuotą perkamosios galios paritetais), taikant regiono 

santykinės gerovės ES 27 atžvilgiu tiesinę interpoliaciją; 

c) prie sumos, apskaičiuotos pagal b punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 500 EUR priemoką už kiekvieną bedarbį per metus, taikoma tame 

regione esančių bedarbių skaičiui, kuriuo viršijamas tas skaičius, kuris būtų tuo 

atveju, jei būtų taikomas vidutinis visų mažiau išsivysčiusių regionų nedarbo lygis; 

d) prie sumos, apskaičiuotos pagal c punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 500 EUR priemoką už kiekvieną jauną bedarbį (15–24 metų amžiaus 

grupė) per metus, taikoma tame regione esančių jaunų bedarbių skaičiui, kuriuo 

viršijamas tas skaičius, kuris būtų tuo atveju, jei būtų taikomas vidutinis visų 

mažiau išsivysčiusių regionų jaunimo nedarbo lygis; 

e) prie sumos, apskaičiuotos pagal d punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 250 EUR priemoką už kiekvieną asmenį (25–64 metų amžiaus grupė) per 

metus, taikoma tame regione esančių asmenų skaičiui, kuris turėtų būti atimamas, 

kad būtų gautas visų mažiau išsivysčiusių regionų žemo išsilavinimo lygio 

vidurkis (žemesnis nei pradinis, pradinis ir pagrindinis išsilavinimas); 

f) prie sumos, apskaičiuotos pagal e punktą, jei taikoma, pridedama 1 EUR suma už 

kiekvieną CO2 ekvivalento toną per metus, taikoma regiono gyventojų dalies CO2 

ekvivalento tonų skaičiui, kuriuo valstybė narė viršija išmetamų šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų kiekio tikslą, kuriam netaikoma 2030 m. nustatyta apyvartinių 

taršos leidimų perkybos sistema, kurią 2016 m. pasiūlė Komisija; 

g) prie sumos, apskaičiuotos pagal f punktą, jei taikoma, pridedama suma, gaunama 

paskyrus 400 EUR priemoką už kiekvieną asmenį per metus, taikoma grynosios 

migracijos iš ES į valstybę narę nuo 2013 m. sausio 1 d. regiono gyventojų 

skaičiaus daliai. 

Labiau išsivysčiusiems regionams, atitinkantiems finansavimo reikalavimus pagal 

investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslą, skirtų lėšų paskirstymo metodas – 102 

straipsnio 2 dalies c punktas 

3. Bendras pradinis teorinis finansinio paketo dydis apskaičiuojamas padauginus 18 EUR 

pagalbos intensyvumą vienam gyventojui per metus iš reikalavimus atitinkančio 

gyventojų skaičiaus. 
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4. Kiekvienai konkrečiai valstybei narei nustatyta dalis yra finansavimo reikalavimus 

atitinkantiems jos regionams skirtų dalių suma, kuri nustatoma pagal šiuos kriterijus ir 

naudojant šiuos koeficientus: 

a) bendras regiono gyventojų skaičius (koeficientas 20 proc.); 

b) bedarbių skaičius NUTS 2 lygio regionuose, kuriuose nedarbo lygis viršija visų 

labiau išsivysčiusių regionų vidurkį (koeficientas 15 proc.); 

c) pridedamas užimtumas, kad būtų pasiektas visų labiau išsivysčiusių regionų 

užimtumo lygis (20–64 metų amžiaus grupė) (koeficientas 20 proc.); 

d) pridedamas žmonių, kurių amžius nuo 30 iki 34 m., turinčių aukštąjį (tretinį) 

išsilavinimą, skaičius, kad būtų pasiektas labiau išsivysčiusių regionų tretinio 

išsilavinimo lygio (30–34 metų amžiaus grupė) vidurkis (koeficientas 20 proc.); 

e) atimamas mokyklos nebaigusių asmenų (18–24 metų amžiaus) skaičius, kad būtų 

pasiektas labiau visų išsivysčiusių regionų mokyklos nebaigusių asmenų (18–24 

metų amžiaus) skaičiaus vidurkis (koeficientas 15 proc.); 

f) skirtumas tarp regiono faktinio BVP (apskaičiuoto perkamosios galios paritetais) ir 

teorinio regioninio BVP, jei regiono BVP vienam gyventojui būtų toks pat, kaip 

labiausiai klestinčio NUTS 2 lygio regiono (koeficientas 7,5 proc.); 

g) gyventojų skaičius NUTS 3 lygio regionuose, kuriuose gyventojų tankumas yra 

mažesnis kaip 12,5 gyv./km
2
 (koeficientas 2,5 proc.). 

5. prie NUTS 2 lygio regiono sumos, apskaičiuotos pagal 4 punktą, jei taikoma, pridedama 

1 EUR suma už kiekvieną CO2 ekvivalento toną per metus, taikoma regiono gyventojų 

dalies CO2 ekvivalento tonų skaičiui, kuriuo valstybė narė viršija išmetamų šiltnamio 

efektą sukeliančių dujų kiekio tikslą, kuriam netaikoma 2030 m. nustatyta apyvartinių 

taršos leidimų perkybos sistema, kurią 2016 m. pasiūlė Komisija. 

6. prie NUTS 2 lygio regiono sumos, apskaičiuotos pagal 5 punktą, jei taikoma, pridedama 

suma, gaunama paskyrus 400 EUR priemoką už kiekvieną asmenį per metus, taikoma 

grynosios migracijos iš ES į valstybę narę nuo 2013 m. sausio 1 d. regiono gyventojų 

skaičiaus daliai. 

Valstybėms narėms, atitinkančioms finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 

skirtų lėšų paskirstymo metodas – 102 straipsnio 3 dalis 

7. Finansinio paketo dydis apskaičiuojamas vidutinį 62,9 EUR pagalbos intensyvumą 

vienam gyventojui per metus padauginus iš reikalavimus atitinkančio gyventojų skaičiaus. 

Šio teorinio finansinio paketo dalis, skirta kiekvienai finansavimo reikalavimus 

atitinkančiai valstybei narei, atitinka procentinį dydį, grindžiamą jos gyventojų skaičiumi, 

plotu ir šalies gerove, bei apskaičiuojama atliekant šiuos veiksmus: 

a) apskaičiuojamas aritmetinis tos valstybės narės gyventojų skaičiaus ir ploto dalių 

vidurkis, palyginti su visų finansavimo reikalavimus atitinkančių valstybių narių 

bendru gyventojų skaičiumi ir plotu; tačiau jei valstybės narės bendro gyventojų 

skaičiaus dalis penkis ar daugiau kartų viršija jos bendro ploto dalį, o tai rodo labai 

didelį gyventojų tankumą, atliekant šį veiksmą atsižvelgiama tik į bendro 

gyventojų skaičiaus dalį; 

b) tokiu būdu apskaičiuoti procentiniai dydžiai patikslinami pritaikius koeficientą, 

kuris yra viena trečioji procentinės dalies, kuria tos valstybės narės BNP vienam 

gyventojui (apskaičiuotas perkamosios galios paritetais) 2014–2016 m. yra 

didesnis arba mažesnis už visų finansavimo reikalavimus atitinkančių valstybių 

narių BNP vienam gyventojui vidurkį (vidurkis išreikštas 100 proc.). 
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Kiekvienai reikalavimus atitinkančiai valstybei narei Sanglaudos fondo lėšų dalis yra ne 

didesnė kaip trečdalis visų skirtų lėšų atėmus asignavimą Europos teritorinės vystymosi 

tikslui pritaikius 10–16 dalis. Dėl šio koregavimo proporcingai padidės visi kiti perkėlimai 

pagal 1–6 dalis. 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui skirtų lėšų paskirstymo metodas – 9 

straipsnis 

8. Valstybės narės išteklių paskirstymas, apimantis tarpvalstybinį, tarptautinį ir atokiausių 

regionų bendradarbiavimą, nustatomas kaip dalių, nustatytų pagal šiuos kriterijus, svertinė 

suma ir pritaikomi nurodyti koeficientai: 

a) visų NUTS 3 lygio sausumos pasienio regionų ir kitų NUTS 3 lygio regionų, kurių 

bent pusė gyventojų gyvena 25 kilometrų atstumu nuo sausumos sienų, visas 

gyventojų skaičius (koeficientas 36 proc.); 

b) gyventojų, gyvenančių 25 kilometrų atstumu nuo sausumo sienų, skaičius 

(koeficientas 24 proc.); 

c) visas valstybių narių gyventojų skaičius (koeficientas 20 proc.); 

d) visų NUTS 3 lygio pakrantės regionų ir kitų NUTS 3 lygio regionų, kurių bent 

pusė gyventojų gyvena 25 kilometrų atstumu nuo sienų pakrantėse, visas 

gyventojų skaičius  (koeficientas 9,8 proc.); 

e) gyventojų, gyvenančių jūrų pasienio teritorijoje 25 kilometrų atstumu nuo sienų 

pakrantėse (koeficientas 6,5 proc.); 

f) visas atokiausių regionų gyventojų skaičius (koeficientas 3,7 proc.). 

Tarpvalstybinio komponento dalis atitinka a ir b kriterijų svorinių daugiklių sumą. 

Tarptautinio komponento dalis atitinka c, d ir e kriterijų svorinių daugiklių sumą. 

Atokiausių regionų bendradarbiavimo dalis atitinka f kriterijaus svorinį daugiklį. 

Papildomo finansavimo SESV 349 straipsnyje nurodytiems atokiausiems regionams ir 

NUTS 2 lygio regionams, atitinkantiems 1994 m. stojimo akto Protokolo 

Nr. 6 2 straipsnyje nustatytus kriterijus, lėšų paskirstymo metodas – 104 straipsnio 1 

dalies e punktas 

9. Papildomas specialus asignavimas, atitinkantis 30 EUR pagalbos intensyvumą vienam 

gyventojui per metus, bus skiriamas atokiausiems NUTS 2 lygio regionams ir retai 

apgyvendintiems šiauriniams NUTS 2 lygio regionams. Šis asignavimas bus paskirstytas 

regionams ir valstybėms narėms proporcingai šių regionų bendram gyventojų skaičiui. 

Mažiausi ir didžiausi perkėlimo iš fondų, kuriais remiama ekonominė, socialinė ir 

teritorinė sanglauda, lygiai 

10. Siekiant padėti tinkamai sutelkti sanglaudai skirtas lėšas mažiausiai išsivysčiusiuose 

regionuose bei valstybėse narėse ir sumažinti vidutinio pagalbos intensyvumo vienam 

gyventojui skirtumus, kiekvienai atskirai valstybei narei nustatytas pervedamų fondų lėšų 

maksimalus dydis (viršutinė riba) bus nustatoma kaip tos valstybės narės BVP procentinė 

dalis, pagal kurią šios procentinės dalys bus tokios: 

a) valstybėms narėms, kurių vidutinės BNP vienam gyventojui (išreikštos PGS) yra 

mažesnės nei 60 proc. ES 27 vidurkis: 2,3 proc. jų BVP 
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b) valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui (išreikštos PGS) yra lygios arba 

didesnės nei 60 proc., bet mažesnės nei 65 proc. ES 27 vidurkio:  1,85 proc. jų 

BVP 

c) valstybėms narėms, kurių BNP vienam gyventojui (išreikštos PGS) yra lygios arba 

didesnės nei 65 proc. ES 27 vidurkio: 1,55 proc. jų BVP. 

Didžiausia suma bus nustatoma kasmet ir, jei taikoma, dėl jos bus proporcingai mažinami 

visi atitinkamai valstybei narei skirti perkėlimai (išskyrus skirtus geriau išsivysčiusiems 

regionams ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslui), kad būtų pasiektas didžiausias 

perkėlimų lygis. 

11. Taikant 10 dalyje nustatytas taisykles atskirai valstybei narei skiriamų asignavimų lygis 

negali būti didesnis kaip 108 proc. jų lygio realiąja išraiška 2014–2020 m. programavimo 

laikotarpiu. Šis koregavimas proporcingai taikomas visiems tai atitinkamai valstybei narei 

skirtiems perkėlimams (išskyrus Europos teritorinio vystymosi tikslui), kad būtų pasiektas 

didžiausias perkėlimų lygis. 

12. Bendra minimali valstybei narei skiriamo asignavimo iš fondų suma sudaro 76 proc. jai 

2014–2020 m. skirtų asignavimų bendros sumos. Šiam reikalavimui įvykdyti reikalingi 

patikslinimai taikomi proporcingai asignavimams iš fondų, išskyrus asignavimus pagal 

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslą. 

13. Bendra didžiausia valstybei narei, kurios BNP vienam gyventojui (išreikštos PGS) yra 

bent 120 proc. ES 27 vidurkio, skiriamo asignavimo iš fondų suma sudaro jai 2014–

2020 m. skirtų asignavimų sumą. Šiam reikalavimui įvykdyti reikalingi patikslinimai 

taikomi proporcingai asignavimams iš fondų, išskyrus asignavimus pagal Europos 

teritorinio bendradarbiavimo tikslą. 

Papildomos nuostatos 

14. Visiems regionams, kurie 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu buvo klasifikuojami 

kaip mažiau išsivystę regionai, bet kurių BVP vienam gyventojui yra didesnės nei 75 proc. 

ES 27 vidurkio, minimalus paramos lygis pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą 

tikslą kiekvienais metais sudarys 60 proc. jų ankstesnių preliminarių metinių asignavimų 

vidurkio pagal investicijų į darbo vietų kūrimą ir augimą tikslą, Komisijos apskaičiuoto 

2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje. 

15. Nė vienas pereinamojo laikotarpio regionas negauna mažiau nei būtų gavęs, jei būtų buvęs 

labiau išsivysčiusiu regionu. 

16. Programai „PEACE PLUS“, kai ja teikiama parama siekiant taikos ir susitaikymo, iš viso 

bus skiriama 60 000 000 EUR suma. Be to, bent 60 000 000 EUR suma bus skiriama 

„PEACE PLUS“ programai iš asignavimo Airijai pagal Europos teritorinio 

bendradarbiavimo tikslą (INTERREG), kad būtų tęsiamas Šiaurės ir Pietų tarpvalstybinis 

bendradarbiavimas.  
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Taikant 1–16 dalis, valstybės narėms skiriami asignavimai yra šie: 

  2018 m. kainomis 

Dabartinėmis 

kainomis 

BE 2 443 732 247 2 754 198 305 

BG 8 929 511 492 10 081 635 710 

CZ 17 848 116 938 20 115 646 252 

DK 573 517 899 646 380 972 

DE 15 688 212 843 17 681 335 291 

EE 2 914 906 456 3 285 233 245 

IE 1 087 980 532 1 226 203 951 

EL 19 239 335 692 21 696 841 512 

ES 34 004 950 482 38 325 138 562 

FR 16 022 440 880 18 058 025 615 

HR 8 767 737 011 9 888 093 817 

IT 38 564 071 866 43 463 477 430 

CY 877 368 784 988 834 854 

LV 4 262 268 627 4 812 229 539 

LT 5 642 442 504 6 359 291 448 

LU 64 879 682 73 122 377 

HU 17 933 628 471 20 247 570 927 

MT 596 961 418 672 802 893 

NL 1 441 843 260 1 625 023 473 

AT 1 279 708 248 1 442 289 880 

PL 64 396 905 118 72 724 130 923 

PT 21 171 877 482 23 861 676 803 

RO 27 203 590 880 30 765 592 532 

SI 3 073 103 392 3 463 528 447 

SK 11 779 580 537 13 304 565 383 

FI 1 604 638 379 1 808 501 037 

SE 2 141 077 508 2 413 092 535 
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