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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2017 M. BIRŽELIO 16 D. ĮSAKYMO
NR. 4-353 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ
VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ,
EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“
PRIEMONĖS NR. 01.2.1-MITA-T-845 „INOPATENTAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO
SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. kovo 22 d. Nr. 4-161
Vilnius
Vadovaudamasis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 88 punktu,
p a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos
1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės
Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos
Respublikos ūkio ministro 2017 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 4-353 „Dėl 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės
plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-845 „Inopatentas“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“:
1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„19. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus
2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto
2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. 44P-12.1(14) ir 2018 m. vasario 22 d. protokoliniu sprendimu
Nr. 44P-1(31) (projektas turi atitikti Aprašo 19.1 arba 19.4 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus ir visus kitus Aprašo 19.2–19.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius
projektų atrankos kriterijus):
19.1. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2014 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 4-491 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų
programos įgyvendinimo 2014–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2014–2017 m.
veiksmų planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2014–2017 m.
veiksmų
plano
2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą
rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams finansavimą pramoninės nuosavybės teisių
apsaugai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos iki
2014–2017 m. veiksmų plano galiojimo termino pabaigos.
19.2. Projektas atitinka Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d.
nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės)
plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo
programos patvirtinimo“ (toliau – Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės,
kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
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įgyvendinimo programa), nuostatas ir bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų
planą (vertinama, ar projektas prisideda prie Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės
(socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų
įgyvendinimo programos 19.1 tikslo įgyvendinimo ir atitinka bent vieno konkretaus prioriteto
veiksmų plane nustatytą bent vieną prioriteto teminį specifiškumą).
19.3. Patentuojamas išradimas ir (arba) registruojamas dizainas turi komercinį potencialą
(vertinama, ar patentuojamas išradimas ir (arba) registruojamas dizainas turi komercinį potencialą,
įvertinant patentuojamo išradimo ir (arba) registruojamo dizaino pagrindu kuriamo produkto
konkurencingumą, atsižvelgiant į konkurencinę aplinką, rinkos tendencijas, rinkos pasiskirstymą,
prognozes, potencialius vartotojus, taip pat produkto vystymo verslo strategiją, siekiant jį pateikti
numatytoms rinkoms ir užtikrinti jo sėkmę. Finansavimas išradimams patentuoti ir (arba) dizainui
registruoti bus skiriamas atlikus ekspertinį vertinimą. Bus finansuojamas tokių išradimų
patentavimas ir (arba) dizaino registravimas, kuriuos ekspertai, atsižvelgę į įvairių aplinkybių
(išradimo sritį, konkurencinę aplinką, pareiškėjo patirtį komercinant išradimus, komercinimo planą
ir pan.) visumą, įvertins kaip turinčius pakankamą komercinį potencialą (pvz., numatomas
reikšmingas paramą gavusio projekto vykdytojo pajamų padidėjimas iš išradimo ir (arba) dizaino
komercinimo). Tinkamuose finansuoti projektuose turi būti aiškiai ir konkrečiai nurodomas
produkto unikalumas, patrauklumas vartotojui, rinkos dydis, technologijos gyvybingumas,
investicijų į išradimo patentavimą ir (arba) dizaino apsaugą grąža ir panašūs aspektai).
19.4. Projektas prisideda prie Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro
2018 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. 4-58 „Dėl Lietuvos inovacijų plėtros 2014–2020 metų programos
įgyvendinimo 2018–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau – 2018–2020 m. veiksmų
planas), įgyvendinimo (vertinama, ar projekto veiklos sritis atitinka 2018–2020 m. veiksmų plano
2 tikslo „Didinti verslo inovacinį potencialą“ 2.2 uždavinio „Skatinti naujų produktų pateikimą
rinkai“ 2.2.1 veiksmą „Teikti ūkio subjektams finansavimą pramoninės nuosavybės teisių
apsaugai“). Šis kriterijus taikomas projektams, kurių paraiškos finansavimui gauti pateiktos nuo
2018–2020 m. veiksmų plano įsigaliojimo dienos.“
2. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:
„20. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono
strategijos, patvirtintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM(2012) 128
(toliau – ES BJRS), kuri skelbiama Europos Komisijos svetainėje adresu
http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/balticsea/library/#1, tikslo įgyvendinimo pagal ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos
Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017) 118 final, kuris skelbiamas Europos
Komisijos svetainėje adresu http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macroregional-strategies/baltic-sea/library/#1, numatytą politinę sritį „Inovacijos.“
3. Pakeičiu 29 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„29. Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių, iš kurių nurodyti Aprašo 29.1, 29.2 ir 29.13 papunkčiuose yra privalomi įgyvendinant abi
Aprašo 10 punkto veiklas, ir bent vienas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis, nurodytas
Aprašo 29.3–29.9 ir 29.12 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.1 papunktyje
nurodytą veiklą arba bent vienas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis, nurodytas Aprašo
29.10–29.11 papunkčiuose, yra privalomas įgyvendinant Aprašo 10.2 papunktyje nurodytą veiklą,
29.14 papunktyje nurodytas Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklis yra privalomas
įgyvendinant Aprašo 10.1 papunktyje nurodytą veiklą ir kai pareiškėjas yra mokslo ir studijų
institucija:“.
4. Papildau 29.14 papunkčiu:
„29.14. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų
pateiktos patentų paraiškos“, kodas P.S. 305.“
5. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:
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„30. Aprašo 29.3–29.13 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
rodiklių skaičiavimui taikomas Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 4-933 „Dėl 2014–2020 m.
Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių
įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“. Aprašo
29.1–29.2 ir 29.14 papunkčiuose nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
skaičiavimui taikomas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas. Visų Aprašo
29 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES
struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt. Už visų Aprašo 29 punkte nurodytų Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklių suvedimą į 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų
posistemį (toliau – SFMIS2014) yra atsakinga įgyvendinančioji institucija.“
6. Pakeičiu 51.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„51.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu
siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.“
7. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:
„65. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas:
65.1. pasirašytas raštu popierinėje laikmenoje arba
65.2. pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (tik elektroninėje laikmenoje).“
8. Pakeičiu 1 priedo 2.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.1. Projektas atitinka Projektas turi atitikti
strateginio
planavimo nacionalinius
dokumentų nuostatas.
strateginio planavimo
dokumentus,
nurodytus
Aprašo
19.1
arba
19.4 papunkčiuose.
Informacijos šaltinis –
paraiška.“
9. Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„2.2.
Projektu Projektas
turi
prisidedama prie bent prisidėti prie Europos
vieno 2009 m. spalio Sąjungos
Baltijos
30 d. Europos Vadovų jūros
regiono
Tarybos
išvadomis strategijos
tikslo
Nr. 15265/09 patvirtintos įgyvendinimo, kaip
Europos
Sąjungos tai nustatyta Aprašo
Baltijos jūros regiono 20 punkte.
strategijos,
atnaujintos
Europos
Komisijos
2012 m.
kovo 23 d. komunikatu Informacijos šaltinis
Nr. COM(2012) 128, – paraiška.“
tikslo įgyvendinimo pagal
bent
vieną
Europos
Sąjungos Baltijos jūros
regiono
strategijos
veiksmų
plane,
patvirtintame
Europos
Komisijos 2017 m. kovo
20 d.
sprendimu
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Nr. SWD(2017) 118 final,
numatytą politinę sritį,
horizontalųjį veiksmą ar
įgyvendinimo pavyzdį.
10. Pakeičiu 1 priedo 5.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.2. paraiškos pateikimo Informacijos
dieną pareiškėjas ir partneris šaltiniai: paraiška,
(-iai) neturi su mokesčių ir Valstybinės
socialinio draudimo įmokų mokesčių
mokėjimu susijusių skolų inspekcijos
prie
pagal Lietuvos Respublikos Lietuvos
teisės aktus arba pagal kitos Respublikos finansų
valstybės teisės aktus, jei ministerijos
ir
pareiškėjas
ir
partneris Valstybinio
(-iai)
yra
užsienyje socialinio draudimo
registruotas juridinis asmuo fondo valdybos prie
(asmenys) ar fizinis (-iai) Socialinės apsaugos
asmuo
(asmenys)
yra ir
darbo
užsienio pilietis (-čiai), arba ministerijos,
kiekvienu
atveju
skola Juridinių
asmenų
neviršija
50
Eur registro, taip pat
(penkiasdešimt
eurų) kita
(tikrinama ne vėliau kaip per įgyvendinančiajai
7 dienas nuo paraiškos institucijai
gavimo
dienos;
jei prieinama
nustatoma, kad skola viršija informacija.“
50 Eur (penkiasdešimt eurų),
pareiškėjui
leidžiama
dokumentais pagrįsti, kad
paraiškos pateikimo dieną
skola neviršijo 50 Eur
(penkiasdešimt eurų) (ši
nuostata
netaikoma
įstaigoms,
kurių
veikla
finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir
(arba) savivaldybių biudžetų,
ir (arba) valstybės pinigų
fondų,
ir
pareiškėjams,
kuriems
Lietuvos
Respublikos teisės
aktų
nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio
draudimo įmokų mokėjimo
terminai);
11. Pakeičiu 1 priedo 5.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„5.4.3. paraiškos vertinimo Informacijos šaltinis –
metu pareiškėjas ir partneris paraiška.“
(-iai), kurie yra fiziniai
asmenys, arba pareiškėjo ir
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partnerio (-ių), kurie yra
juridiniai asmenys, vadovas,
pagrindinis
akcininkas
(turintis daugiau nei 50 proc.
akcijų) ar savininkas, ūkinės
bendrijos tikrasis narys (-iai)
ar
mažosios
bendrijos
atstovas (-ai), turintis (-ys)
teisę juridinio asmens vardu
sudaryti sandorį, ar buhalteris
(-iai), ar kitas (kiti) asmuo
(asmenys), turintis (-ys) teisę
surašyti
ir
pasirašyti
pareiškėjo
apskaitos
dokumentus,
neturi
neišnykusio
arba
nepanaikinto teistumo arba
dėl pareiškėjo ir partnerio (ių) per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis
teismo
nuosprendis už dalyvavimą
bendrininkų
grupėje,
organizuotoje
grupėje,
nusikalstamame
susivienijime,
jų
organizavimą ar vadovavimą
jiems,
kyšininkavimą,
prekybą poveikiu, papirkimą,
piktnaudžiavimą,
tarnybos
pareigų
neatlikimą,
sukčiavimą,
turto
pasisavinimą,
turto
iššvaistymą, turtinės žalos
padarymą apgaule, turto
sunaikinimą ar sugadinimą,
neteisėtą
praturtėjimą,
kontrabandą,
muitinės
apgaulę,
neteisėtą
disponavimą
akcizais
apmokestinamomis prekėmis,
neteisėtą
prekių
ar
produkcijos neišvežimą iš
Lietuvos
Respublikos,
neteisėtą vertimąsi ūkine,
komercine,
finansine
ar
profesine veikla, neteisėtą
juridinio
asmens
veiklą,
svetimo prekių ar paslaugų
ženklo naudojimą, apgaulingą
pareiškimą apie juridinio
asmens veiklą, mokesčių
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nesumokėjimą,
kredito,
paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį
ar nustatytą tvarką, kreditinį
sukčiavimą,
skolininko
nesąžiningumą, nusikalstamą
bankrotą,
netikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės gaminimą, tikros
elektroninės
mokėjimo
priemonės klastojimą ar
neteisėtą
disponavimą
elektronine
mokėjimo
priemone
arba
jos
duomenimis,
neteisėtą
elektroninės
mokėjimo
priemonės ar jos duomenų
panaudojimą,
neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną
ar
turtą
pateikimą,
deklaracijos, ataskaitos ar
kito dokumento nepateikimą,
apgaulingą
ar
aplaidų
apskaitos
tvarkymą,
nusikalstamu būdu gauto
turto įgijimą ar realizavimą,
nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą,
netikrų pinigų ar vertybinių
popierių
pagaminimą,
laikymą arba realizavimą,
dokumento suklastojimą ar
disponavimą
suklastotu
dokumentu,
antspaudo,
spaudo
ar
blanko
suklastojimą,
dalyvavimą
kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje,
kenkiančioje
Lietuvos
Respublikos
ir
(arba)
ES
finansiniams
interesams) (šis apribojimas
netaikomas, jei pareiškėjo
arba partnerio (-ių) veikla
yra finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir
(arba) savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės pinigų
fondų, taip pat Europos
investicijų fondui ir Europos
investicijų bankui);
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12. Pakeičiu 2 priedo 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„3.1. Ar pareiškėjas / projekto vykdytojas □
□
□“
vykdo
veiklą
žuvininkystės
ir
akvakultūros
sektoriuje,
kuriam
taikomas 2013 m. gruodžio 11 d.
Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) Nr. 1379/2013 dėl
bendro žvejybos ir akvakultūros
produktų rinkų organizavimo, kuriuo
iš dalies keičiami Tarybos reglamentai
(EB)
Nr. 1184/2006
ir
(EB)
Nr. 1224/2009
ir
panaikinamas
Tarybos
reglamentas
(EB)
Nr. 104/2000 (OL 2013 L 354, p. 1)?
13. Pakeičiu 5 priedo 4.2 papunkčio lentelės antrąją eilutę ir ją išdėstau taip:
Šiame lauke pažymimos pasirinktos savivaldybės
„Nurodytos savivaldybės:
(pasirenkama iš sąrašo). Galima pasirinkti daugiau nei
vieną savivaldybę:
Akmenės rajono
Alytaus miesto
Alytaus rajono
Anykščių rajono
Birštono
Biržų rajono
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos rajono
Jonavos rajono
Joniškio rajono
Jurbarko rajono
Kaišiadorių rajono
Kalvarijos
Kauno miesto
Kauno rajono
Kazlų Rūdos
Kėdainių rajono
Kelmės rajono
Klaipėdos miesto
Klaipėdos rajono
Kretingos rajono
Kupiškio rajono
Lazdijų rajono
Marijampolės
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Mažeikių rajono
Molėtų rajono
Neringos
Pagėgių
Pakruojo rajono
Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio rajono
Pasvalio rajono
Plungės rajono
Prienų rajono
Radviliškio rajono
Raseinių rajono
Rietavo
Rokiškio rajono
Skuodo rajono
Šakių rajono
Šalčininkų rajono
Šiaulių miesto
Šiaulių rajono
Šilalės rajono
Šilutės rajono
Širvintų rajono
Švenčionių rajono
Tauragės rajono
Telšių rajono
Trakų rajono
Ukmergės rajono
Utenos rajono
Varėnos rajono
Vilkaviškio rajono
Vilniaus miesto
Vilniaus rajono
Visagino miesto
Zarasų rajono.“
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14. Pakeičiu 5 priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:
„6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
Projekto tikslas:
(Glaustai suformuluojamas projekto tikslas aiškiai apibrėžiant pagrindinę projekto idėją, t. y. ko siekiama įgyvendinant projektą. Projekto tikslas –
užtikrinti aktualios problemos sprendimą. Projektas negali turėti daugiau kaip vieno tikslo. Projekto tikslas turi atitikti projektų finansavimo sąlygų apraše
nurodytus veiksmų programos priemonės tikslus arba prisidėti prie jų įgyvendinimo. Galimas simbolių skaičius – 300. Nurodyti privaloma.)
Uždavinio
Uždavinys Veiklos Veikla
Priemonės Nr. Fizinio
Fizinio
Fizinio
Fizinio
Biudžeto
Nr.
Nr.
rodiklio Nr. rodiklio
rodiklio
rodiklio
išlaidų
Aprašypavadinimas
matavimo
siekiama kategori- mas
vnt.
reikšmė
ja
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Uždavinio
numeris
nurodo-mas
iš
eilės,
pvz., 1, 2, 3.
Projektas
negali
turėti
daugiau
kaip
5
uždavinius.
Galimas
simbolių
skaičius –
1.
Nurodyti
privaloma.

Projekto
tikslas
detalizuojamas
aprašant
uždavinius.
Uždavinys
turi atsakyti
į klausimą,
ką
reikia
padaryti,
kad tikslas
būtų
pasiektas.
Tikslą
galima
išskaidyti į
vieną
ar
kelis
uždavinius.
Uždaviniai
turi
prisidėti
prie
bent
vienos
projektų
finansavimo sąlygų
apraše
nurodytos
remiamos
priemonės
veiklos
srities arba
veiklos
įgyvendinimo.
Kiekvienas
uždavinys
nurodomas
atskiroje
eilutėje.

Projekto
veiklos
numeris
nurodomas
iš
eilės
pridedant
uždavinio
numerį,
pvz., 1.1,
1.2, 1.3 ir
kt.
Galimas
simbolių
skaičius –
4.
Nurodyti
privaloma.

Nurodomos
projekto
veiklos,
kuriomis
įgyvendinamas
konkretus
projekto
uždavinys.
Projekto
veikla turi
konkretų
įgyvendinimo
laikotarpį ir
išlaidas
(biudžetą).
Kiekviena
veikla
nurodoma
atskiroje
eilutėje.
Rekomenduojama
sujungti
smulkias
veiklas
į
grupes
pagal
jų
pobūdį
(pvz.,
bendrieji
mokymai,
specialieji
mokymai ir
t. t.) arba
pagal
tikslines
grupes
ir
pan.

Ši
skiltis
pildoma, kai
įgyvendinamas jungtinės
priemonės
projektas
(t.
y.
kai
projekto
veiklos
finansuoja-mos
iš
keleto
veiksmų
programos
priemonių).
Tokiu atveju
prie kiekvienos
projekto
veiklos
nurodomas
veiksmų
programos
priemonės, iš
kurios lėšų 4
skiltyje
nurodyta
veikla gali būti
finansuojama,
numeris arba
nurodoma
„pro
rata“
principu“,
jei
veikla
finansuojama
iš
keleto
priemonių
„pro
rata“
principu.
Projektams,
kurių veiklos
finansuojamos
pagal
vieną
priemonę,
ši

Fiziniu
veiklos
įgyvendinimo
rodikliu
(toliau
–
fizinis
rodiklis)
laikomas
konkretus
planuojamas
produktas
(pvz.,
pastatas,
įranga)
ar
veiksmas
(pvz.,
mokymai,
paroda).
Fizinio
rodiklio
numeris
nurodomas iš
eilės
pridedant
uždavinio ir
veiklos
numerį, pvz.,
1.1.1, 1.1.2,
1.1.3 ir t. t.
Vienai
projekto
veiklai turi
būti
nurodomas
bent vienas
fizinis
rodiklis.
Žemės
pirkimas
nurodomas
kaip atskiras
fizinis

Nurodomas
fizinio rodiklio
pavadinimas.
Fiziniai
rodikliai
–
kiekybiškai
išmatuojamas
tiesioginis
įgyvendintos
projekto
veiklos
rezultatas.
Fiziniu
rodikliu
nurodoma, kas
bus pasiekta
įvykdžius
konkrečią
projekto
veiklą.
Konkrečių
projekto veiklų
fiziniai
rodikliai gali
nesutapti su
projekto
stebėsenos
rodikliais.
Vienai veiklai
gali
būti
nurodoma
keletas fizinių
rodiklių,
o
prireikus
sukuriamos
naujos eilutės.
Jeigu
viena
veikla
finansuojama
pagal keletą
biudžeto
išlaidų

Nurodomas
fizinio
rodiklio
matavimo
vienetas
(naudojant
visuotinai
priimtus
mato
vienetus,
galima
trumpinti,
pvz., vnt.,
asm., km,
kv. m).
Galimas
simbolių
skaičius –
20.
Nurodyti
privaloma.

Nurodoma
siektina
fizinio
rodiklio
reikšmė
skaičiais.
Galimas
simbolių
skaičius –
9
iki
kablelio ir
2
po
kablelio.
Nurodyti
privaloma.

Iš
pasirenkamo sąrašo
vienam
fiziniam
rodikliui
priskiriama
viena
biudžeto
išlaidų
kategorija
(pagal
paraiškos
formos 7
punkte
„Projekto
biudžetas“
nurodytas
išlaidų
kategorijas).
Nurodyti
privaloma.

Pateikiamas
projekto
veiklos
aprašymas ir
jos
būtinumo
pagrindi
-mas.
Galimas
simbolių
skaičius
– 2 000.

Pateikiamas
kiekvieno
fizinio
rodiklio
aprašymas ir jo
būtinumo
pagrindimas.
Galimas
simbolių
skaičius
–
10 000.
Nurodyti
privalo-
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1.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

6.1. Projekto loginio pagrindimo santrauka:
(Pildant paraiškos formą matoma ir spausdinama projekto loginio pagrindimo lentelė be aprašymo skilties).“
15. Pakeičiu 5 priedo 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. PROJEKTO BIUDŽETAS
(1–3 išlaidų kategorijos pildomos tik iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansuojamiems projektams, taip pat tais
atvejais, kai iš Europos socialinio fondo lėšų finansuojamiems projektams prašoma kryžminio finansavimo. 4–7 išlaidų kategorijos taikomos
visiems projektams. Projekto biudžete gali būti nurodomos tik tinkamos finansuoti išlaidos remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašuose
nurodytomis iš ES struktūrinių fondų lėšų tinkamomis finansuoti išlaidomis. Projekto biudžeto eilutės pagal kiekvieną išlaidų kategoriją
pildomos atsižvelgiant į Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios skelbiamos
svetainėje www.esinvesticijos.lt. Projekto biudžeto išlaidų kategorijų suma apskaičiuojama automatiškai susumavus skiltyje „Tinkamų
finansuoti išlaidų suma“ įrašytas reikšmes.)

(eurais)
Fizinio
rodiklio Nr.

Fizinio rodiklio
pavadinimas

Fizinio rodiklio Fizinio rodiklio
matavimo vnt.
vnt. skaičius

Tinkamų
Vykdoma ne
finansuoti
programos teritorijoje
išlaidų suma

Išlaidų pagrindimas
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Toliau
nurodyti
išlaidų
kategorijų
numeriai
nekeičiami.
Fizinių
rodiklių
numeriai
automatiškai
perkeliami iš
paraiškos
6 punkto
„Projekto
loginis
pagrindimas
“6 skilties.
Galimas
simbolių
skaičius – 9.
Nurodyti
privaloma.

1.

Toliau nurodyti
išlaidų kategorijų
pavadinimai
nekeičiami. Eilutės
pildomos duomenis
automatiškai
perkeliant iš
paraiškos 6 punkto
„Projekto loginis
pagrindimas“
7 skilties „Fizinio
rodiklio
pavadinimas“.
Fiziniai rodikliai
prireikus gali būti
detalizuojami,
nurodant antro lygio
fizinio rodiklio
pavadinimą ir
sukuriant
papildomas eilutes
(pvz., pirmoje
skiltyje įrašant
numerį 1.1.1.1).
Galima sukurti tiek
detalizuojančių
eilučių, kiek reikia
(eilučių skaičius
neribojamas).
Galimas simbolių
skaičius – 200.
Nurodyti privaloma.
Žemė

Reikšmės
automatiškai
perkeliamos iš
paraiškos
6 punkto
„Projekto
loginis
pagrindimas“
8 skilties
„Fizinio
rodiklio
matavimo
vnt.“. Galimas
simbolių
skaičius – 20.
Nurodyti
privaloma.

Siektinos fizinio
rodiklio
reikšmės
skaičiais
automatiškai
perkeliamos iš
paraiškos
6 punkto
„Projekto
loginis
pagrindimas“
9 skilties
„Fizinio
rodiklio
siekiama
reikšmė“.
Galimas
simbolių
skaičius – 9 iki
kablelio ir 2 po
kablelio.
Nurodyti
privaloma.

Prie
kiekvieno
fizinio
rodiklio
įrašoma jam
pasiekti
reikalinga
tinkamų
finansuoti
išlaidų suma.
Galimas
simbolių
skaičius –
9 iki kablelio
ir 2 po
kablelio.
Nurodyti
privaloma.

Pažymima, jeigu
fizinio rodiklio
siekiama Europos
socialinio fondo
projekto veiklą
vykdant ne ES arba
Europos regioninės
plėtros fondo ar
Sanglaudos fondo
projekto veiklą
vykdant kitoje ES
valstybėje narėje (ne
Lietuvoje), o skiltyje
„Išlaidų
pagrindimas“
nurodoma, kurioje
šalyje bus vykdoma
veikla (netaikoma,
jeigu pagal projektų
finansavimo sąlygų
aprašą vykdoma
reprezentacijai skirta
veikla). Galimas
simbolių skaičius – 1.

Prie kiekvieno fizinio rodiklio
(arba jį detalizuojančiose
eilutėse) pagrindžiamas
nurodomų išlaidų poreikis, jų
apskaičiavimo būdas,
dokumentai, kuriais remiantis
buvo apskaičiuotos planuojamos
išlaidos, ir kita svarbi
informacija.
Galimas simbolių skaičius –
2 000. Nurodyti privaloma.
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Žemės pirkimas
nurodomas kaip
atskiras fizinis
rodiklis.

2.

Nekilnojamasis
turtas

3.

Statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai

4.

Įranga, įrenginiai ir
kitas turtas

5.

Projekto vykdymas

6.

Informavimas apie
projektą

6 biudžeto išlaidų kategorija
neskaidoma į atskiras eilutes.
Paraiškos 15 punkte išvardytoms
priemonėms įgyvendinti
reikalinga tinkamų finansuoti
išlaidų suma įrašoma 5 skiltyje
ir pagrindžiama 7 skiltyje.
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7.

Netiesioginės
išlaidos ir kitos
išlaidos pagal
fiksuotąją projekto
išlaidų normą

7 biudžeto išlaidų kategorija
neskaidoma į atskiras eilutes.
Reikalinga tinkamų finansuoti
išlaidų suma, apskaičiuota
projektų finansavimo sąlygų
apraše nustatytomis sąlygomis,
įrašoma 5 skiltyje ir
pagrindžiama 7 skiltyje.

Iš viso
7.1. Projekto biudžeto santrauka:
(Pildant paraiškos formą matomas ir spausdinamas projekto biudžetas be išlaidų pagrindimo).“
16. Pakeičiu 5 priedo 14 punktą ir jį išdėstau taip:
„14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS
14.1.  Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
Horizontalieji principai – darnus vystymasis, moterų ir vyrų lygybė, nediskriminavimas dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos (toliau – nediskriminavimas). Žymima tuo
atveju, jei projektas nepažeidžia horizontaliųjų principų.
Galimas simbolių skaičius – 1. Nurodyti privaloma.
14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo?
Netaikoma.“
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17. Pakeičiu 5 priedo 21 punktą ir jį išdėstau taip:
„21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Patvirtinu, kad:
1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano
žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
2. Prašomas finansavimas yra mažiausia projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma.
3. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais,
nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą
bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš
2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą
informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus,
vykdomus dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES
teisės aktų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą, taikymo.
6. Aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal
atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir
juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
7. Aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau
nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos
atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus,
neturi (-iu) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų
grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą
jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą,
sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą
disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš
Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą
juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės
mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos
duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu
dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams) (šis apribojimas
netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir
Europos investicijų bankui).
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8. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra perkėlęs gamybinę veiklą valstybėje narėje
arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
9. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti
ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
10. Mano atstovaujamam pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo,
nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra
priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras atlikti ne teismo tvarka (ši nuostata
netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam
pareiškėjui, kuris yra fizinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis
tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos.
11. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą
dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta
tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms,
kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių
fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
12. Mano atstovaujamas pareiškėjas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra
pateikęs metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų
rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir
Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines
ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam
asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui; šis deklaracijos punktas netaikomas tuo atveju, kai
pareiškėjas yra fizinis asmuo).
13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais) ir jeigu įgyvendinant projektą
bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba)
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, kad jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais
užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti
neekonominei partnerio veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26,
29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems
juridiniams asmenims arba užsienio piliečiams).
14. Man arba mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto
Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių
prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o susigrąžinus PVM reikia nedelsiant apie tai informuoti
įgyvendinančiąją instituciją.
15. Mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo, kaip ūkinę ir (arba) ekonominę veiklą
vykdančio fizinio asmens, ar mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra
suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi,
moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas
negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų
įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų lėšų finansavimo laikotarpiu.
18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti
išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir
netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių
institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys
audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su
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projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą
informaciją apie mane, mano atstovaujamą pareiškėją, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės,
užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir
kreditingumo bazių.
20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys
(įskaitant šią deklaraciją).
21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės
paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje ir Valstybės biudžeto
apskaitos ir mokėjimų sistemoje.
22. Sutinku, kad informacija apie mano arba mano atstovaujamo pareiškėjo pateiktą paraišką
(vardas, pavardė arba pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas,
paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai,
priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto
sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus
produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami
svetainėje www.esinvesticijos.lt.“
18. Pakeičiu 6 priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Aš arba mano atstovaujamas partneris paraiškos pateikimo dieną neturiu (neturi) su
mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos teisės
aktus arba, jei partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal
atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus, arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur
(penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir
juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti
mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).“
19. Pakeičiu 6 priedo 4 punktą ir jį išdėstau taip:
„4. Aš arba mano atstovaujamo partnerio vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau
nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos
atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas
(kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti partnerio apskaitos dokumentus,
neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl partnerio per paskutinius 5 metus
nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų
grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą
jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą,
sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto
sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą
disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš
Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą
juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie
juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos
panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą,
nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės
mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos
duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų
duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento
nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar
realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių
popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu
dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje
veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas
netaikomas, jei partnerio veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba)
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savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir
Europos investicijų bankui).“
20. Pakeičiu 6 priedo 16 punktą ir jį išdėstau taip:
„16. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir
tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių
nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų
tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos atstovai ir (ar) įgalioti asmenys
audituotų ar tikrintų mano, kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su
projekto įgyvendinimu. Sutinku, kad minėtos institucijos veiksmų programos administravimą
reglamentuojančių teisės aktų nustatytoms funkcijoms atlikti prašytų ir gautų visą reikalingą
informaciją apie mane, mano atstovaujamą partnerį, paraiškoje nurodytus asmenis iš valstybės,
užsienio registrų ir institucijų duomenų bazių bei kitų juridinių asmenų valdomų įmonių mokumo ir
kreditingumo bazių.“

Ūkio ministras

Parengė
Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos
koordinavimo departamento
Struktūrinės paramos politikos skyriaus

Virginijus Sinkevičius
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Edita Rudakaitė-Šaukštel

