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ANNEXES 1 to 4 

  

PRIEDAI 

prie 

KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO (ES) Nr. …/.. 

kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, 
kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, 

Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir 
žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos 
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui 

taikytinos bendrosios nuostatos  
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I PRIEDAS 

15 straipsnio 2 dalyje nurodyti ataskaitiniai laikotarpiai 
 

Sektorius Ataskaitinis laikotarpis 
(metai) 

Geležinkeliai 30 

Vandentieka ir (arba) 
kanalizacija 

30 

Keliai 25–30 

Atliekų tvarkymas 25–30 

Uostai ir oro uostai 25 

Miesto transportas 25–30 

Energetika 15–25 

Moksliniai tyrimai ir 
inovacijos 

15–25 

Plačiajuostis ryšys 15–20 

Verslo infrastruktūra  10–15 

Kiti sektoriai  10–15 
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II PRIEDAS 

24 straipsnyje nurodyto didelės apimties projektų kokybės vertinimo kriterijai 

 

1. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1303/20131 101 
straipsnio a punktą reikalaujamos informacijos kokybės vertinimo kriterijai  
Įrodymai, kad pakanka techninių, teisinių, finansinių ir administracinių gebėjimų 
vadovauti projektui įgyvendinimo ir veiklos etapais.  

2. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio b punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  
Įrodymai, kad projektas tinkamas finansuoti remiantis atitinkamais reikalavimais, 
susietais su vieta ar projekto įgyvendinimo teritorija.  

3. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio c punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

3.1. Teisingas visų išlaidų ir visų tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimas atsižvelgiant 
į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 61 straipsnyje nustatytus reikalavimus, 
pakankamas išsamumas ir išlaidoms apskaičiuoti taikytas tinkamas pagrindimas 
atsižvelgiant tiek į jo bendras išlaidas numatytiems tikslams pasiekti, tiek į vieneto 
įkainius, jei taikoma. 

3.2. Įrodymai, kad projektas yra tinkamas gauti paramą iš Europos regioninės plėtros 
fondo (ERPF) arba Sanglaudos fondo, jei taikoma, ir finansuoti numatoma tik tuos 
elementus, kurie atitinka Reglamente (ES) Nr. 1303/2013, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (ES) Nr. 1301/20132 ir Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (ES) Nr. 1300/20133 išdėstytas, taip pat valstybės narės nustatytas 
tinkamumo finansuoti taisykles. 

3.3. Įrodymai, kad viešoji parama projektui nėra valstybės pagalba arba, jei tai valstybės 
pagalba, kad į ją tinkamai atsižvelgta apskaičiuojant visą viešąjį įnašą į projektą. 

4. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio d punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

4.1. Patikima paklausos analizė (arba verslo planas, jei tai gamybinės investicijos), 
paremta realiais skaičiavimais ir atitinkanti pagrindines demografines tendencijas bei 

                                                 
1 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo 

nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, 
Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui bendros 
nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir 
Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320). 

2 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos 
regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą 
tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 289). 

3 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1300/2013 dėl 
Sanglaudos fondo, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1084/2006 (OL L 347, 
2013 12 20, p. 281). 
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pokyčius atitinkamame sektoriuje, kuria pagrindžiamas projekto būtinumas ir 
bendras projekto infrastruktūros pajėgumas. 

4.2. Tinkamos kokybės galimybių analizė, kuria būtų paremta valstybės narės išvada, 
kad išnagrinėtos pagrindinės alternatyvos ir įgyvendinti pasirinkta geriausia 
galimybė, taip pat pasirinktos galimybės pagrindimas. 

4.3. Tinkama projektui siūloma technologija ir galutinio paramos gavėjo gebėjimas 
užtikrinti jos tvarumą arba, jei galutinio paramos gavėjo gebėjimas nepakankamas, 
numatytos pakankamos nuostatos reikiamam tokio gebėjimo lygiui pasiekti. 

4.4. Pagrįsta išvada, kad projektas yra įvykdomas ir gali būti įgyvendintas per projektui 
numatytą laikotarpį arba ne vėliau kaip iki Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 65 
straipsnio 2 dalyje apibrėžto tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos. 

5. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio e punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

5.1. Atliekant išlaidų ir naudos analizę tinkamai laikytasi Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 101 straipsnyje nurodytos reikiamos metodikos ir tinkamai taikytas 
grynųjų pajamų skaičiavimo metodas, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 61 straipsnyje ir šio reglamento 15–19 straipsniuose. 

5.2. Pagrįsta išvada, kad projektas yra ekonomiškai ir finansiškai perspektyvus ir turi 
teigiamą socialinį ir ekonominį poveikį, dėl kurio ERPF ar Sanglaudos fondo mastu 
numatytos paramos lygis yra pagrįstas. 

6. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio f punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

6.1. Įrodytas indėlis siekiant aplinkos ir kovos su klimato kaita politikos tikslų (visų 
pirma su strategija „Europa 2020“ susietų tikslų) ir įrodymai, kad atsižvelgta į riziką, 
susijusią su klimato kaita, būtinybe prie jos prisitaikyti ir ją švelninti ir atsparumu 
nelaimėms, taip pat į įgyvendintas ar numatytas tinkamas priemones, kuriomis 
užtikrinamas projekto atsparumas klimato kaitos nepastovumui. 

6.2. Įrodymai, kad tinkamai taikomas principas „teršėjas moka“ ir prevencinių veiksmų 
principas. 

6.3. Projekto atitiktis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2011/92/ES4, jei tai tos 
direktyvos I priede išvardyti projektai, taip pat tos direktyvos II priede išvardyti 
projektai, kurių poveikio aplinkai vertinimo procedūra, remiantis 4 straipsnyje 
numatytą atrankinę patikrą atlikusių kompetentingų institucijų išvada, yra būtina 
taip, kaip ir Direktyvos 2011/92/ES I priede išvardytų projektų: 

(a) netechninė poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos santrauka atitinka 
Direktyvos 2011/92/ES 5 straipsnį ir IV priedą ir yra pateikta viešosioms 
konsultacijoms ir 

(b) konsultacijos su aplinkos apsaugos institucijomis, visuomene ir, jei taikoma, 
kitomis valstybėmis narėmis surengtos laikantis Direktyvos 2011/92/ES 6 ir 7 
straipsnių, ir 

                                                 
4 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/92/ES dėl tam tikrų valstybės ir 

privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (OL L 26, 2012 1 28, p. 1). 
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(c) kompetentingos institucijos sprendimas paskelbtas laikantis Direktyvos 
2011/92/ES 8 ir 9 straipsnių arba 

(d) jeigu poveikio aplinkai vertinimo procedūra baigta priėmus teisiškai privalomą 
sprendimą, kol pagal Direktyvos 2011/92/ES 8 ir 9 straipsnius bus duotas 
sutikimas dėl planuojamos veiklos, yra raštiškas valstybių narių 
įsipareigojimas laiku imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad sutikimas dėl 
planuojamos veiklos būtų duotas vėliausiai prieš darbų pradžią. 

6.4. Projekto atitiktis Direktyvai 2011/92/ES, jei tai tos direktyvos II priede išvardyti 
projektai, kurių poveikio aplinkai vertinimo procedūra, remiantis 4 straipsnyje 
numatytą atrankinę patikrą atlikusių kompetentingų institucijų išvada, nereikalinga: 

(a) po kompetentingų institucijų atliktos atrankinės patikros priimtas sprendimas 
paskelbtas ir paviešintas ir 

(b) jeigu po atrankinės patikros priimtame sprendime neatsižvelgta į Direktyvos 
2011/92/ES III priede išvardytus kriterijus, pateikta atitinkama informacija 
pagal tos direktyvos 4 straipsnį ir III priedą. 

6.5. Prireikus įrodoma, kad Direktyva 2011/92/ES netaikoma. 

6.6. Jeigu projektas vykdomas pagal planą arba programą (laikantis Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2001/42/EB5 nustatytų reikalavimų), kuri nėra veiksmų 
programa, įrodytas projekto derėjimas su planu arba programa. 

6.7. Jeigu nesilaikoma su aplinkos teisės aktais susijusių bendrųjų ex ante sąlygų ir, 
atitinkamais atvejais, bet kurių vandens ir atliekų sektoriams, taip pat transporto 
sektoriui taikomų atitinkamų teminių ex ante sąlygų (SPAV reikalavimų), kaip 
nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 19 straipsnyje ir XI priede, turi būti 
įrodyta sąsaja su suderintu veiksmų planu. 

6.8. Projekto atitiktis Tarybos direktyvai 92/43/EEB6: 

(a) jeigu projektas veikiausiai turės didelį poveikį „Natura 2000“ teritorijai (-oms) 
(pagal 6 straipsnio 3 dalį), prieš duodant sutikimą dėl pagal projektą 
planuojamos veiklos atliktas ir užbaigtas tinkamas vertinimas; 

(b) jeigu projektas turės reikšmingą neigiamą poveikį „Natura 2000“ teritorijai (-
oms), įvykdyti Direktyvos 92/43/EEB 6 straipsnio 4 dalyje nustatyti 
reikalavimai, įskaitant pranešimo Komisijai arba Komisijos nuomonės 
reikalavimus. 

6.9. Tinkama informacija apie papildomas aplinkos aspektų integravimo priemones, 
pvz., aplinkosaugos auditą, aplinkosaugos vadybą ir specialią aplinkos stebėseną, 
įrodant, kad jos yra tinkamos atsižvelgiant į nustatytus poreikius. 

6.10. Tinkamas priemonių, kurių imtasi neigiamam poveikiui aplinkai ištaisyti, išlaidų 
apskaičiavimas. 

                                                 
5 2001 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir 

programų pasekmių aplinkai vertinimo (OL L 197, 2001 7 21, p. 30). 
6 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei 

floros apsaugos (OL L 206, 1992 7 22, p. 7). 
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6.11. Projekto atitiktis susijusioms atitinkamo sektoriaus aplinkos srities direktyvoms, jei 
jos taikomos, visų pirma: 

(a) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2000/60/EB7 – vandens telkiniams 
poveikį darančių projektų (jei taikoma, projektų, kuriems pagal tos direktyvos 
4 straipsnio 7 dalį taikomos išimtys, vertinimas patikrinamas); 

(b) Tarybos direktyvai 91/271/EEB8 – miesto nuotekų sektoriaus projektų; 

(c) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2008/98/EB9 ir atitinkamoms 
taikomoms direktyvoms, pvz., Tarybos direktyvai 1999/31/EB10 – su 
kietosiomis atliekomis susijusių projektų;  

(d) Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2010/75/ES11 – projektų, kuriems 
pagal tą direktyvą turi būti išduotas leidimas. 

7. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio g punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

7.1. Projekto tikslų derėjimas ir atitiktis pagal susijusių veiksmų programų atitinkamas 
prioritetines kryptis apibrėžtiems konkretiems tikslams. 

7.2. Tinkamas tikėtinas projekto indėlis siekiant prioritetinės krypties rezultato ir 
produkto rodiklių. 

7.3. Tinkamas tikėtinas projekto indėlis į socialinį ir ekonominį vystymąsi. 

7.4. Įrodymai, kad paramos gavėjas ėmėsi tinkamų priemonių optimaliam infrastruktūros 
naudojimui veiklos etapu užtikrinti. 

8. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio h punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

8.1. Finansavimo plane tinkamai nurodyti pagrįsti visi planuojami finansiniai ištekliai ir 
pagrįsta planuojama parama iš fondų.  

8.2. Tinkamas projekto finansavimo planas, kuriuo įrodomas projekto finansinis 
perspektyvumas atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo metinius finansinius 
poreikius. 

8.3. Tinkami ir patikrinami fiziniai ir finansiniai pažangos stebėsenos, atsižvelgiant į 
nustatytą riziką, rodikliai. 

9. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 101 straipsnio i punktą reikalaujamos 
informacijos kokybės vertinimo kriterijai  

9.1. Pagrįstas ir įvykdomas siūlomas didelės apimties projekto įgyvendinimo tvarkaraštis 
atsižvelgiant į nustatytą riziką. 

                                                 
7 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos 

veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (OL L 327, 2000 12 22, p. 1). 
8 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (OL L 135, 

1991 5 30, p. 40). 
9 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir 

panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3). 
10 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (OL L 182, 1999 7 16, 

p. 1). 
11 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/75/ES dėl pramoninių 

išmetamų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) (OL L 334, 2010 12 17, p. 17). 
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9.2. Jeigu projekto įgyvendinimo laikotarpis ilgesnis už programavimo laikotarpį, 
tinkamai nustatyti etapai ir optimali sąranga, kad veikla būtų vykdoma veiksmingai 
ir efektyviai. 
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III PRIEDAS 

Stebėsenos sistemoje kompiuterine forma registruotinų ir saugotinų duomenų sąrašas (nurodytas 24 straipsnyje) 

Reikalaujama iš ESF, ERPF, Sanglaudos fondo ir EJRŽF remiamų veiksmų duomenų, nebent antrame stulpelyje nurodyta kitaip. 

Duomenų laukai Fondų, kuriems 
duomenų pateikti 
nereikia, nuoroda 

Paramos gavėjo duomenys1213 

1. Kiekvieno paramos gavėjo pavadinimas arba unikalus identifikatorius   

2. Informacija, ar paramos gavėjas yra viešosios teisės subjektas, ar privatinės teisės subjektas   

3. Informacija, ar paramos gavėjo patirtoms išlaidoms taikomas PVM nėra susigrąžinamas pagal 
nacionalinius PVM teisės aktus 

 

4. Paramos gavėjo kontaktiniai duomenys   

Veiksmo duomenys 

5. Veiksmo pavadinimas arba unikalus identifikatorius   

6. Trumpas veiksmo aprašas   

7. Veiksmo paraiškos pateikimo data  

8. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nurodyta pradžios data  

9. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nurodyta pabaigos data  
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10. Faktinė data, kada veiksmas yra fiziškai užbaigtas ar visiškai įgyvendintas  

11. Dokumentą, kuriame nustatomos paramos sąlygos, išduodantis subjektas  

12. Dokumento, kuriame nustatomos paramos sąlygos, data  

13. Informacija, ar veiksmas yra didelės apimties projektas, ir CCI Netaikoma ESF ir EJRŽF 

14. Informacija, ar veiksmas yra bendrasis veiksmų planas, ir CCI Netaikoma EJRŽF 

15. Informacija, ar veiksmas apima finansavimą pagal Jaunimo užimtumo iniciatyvą (JUI) Netaikoma ERPF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 

16. Informacija, ar viešąją paramą veiksmui sudarys valstybės pagalba  

17.  Informacija, ar veiksmas įgyvendinamas pagal viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės sistemą Netaikoma EJRŽF 

18. Veiksmo valiuta  

19. Programos (-ų), pagal kurią (-ias) veiksmas yra remiamas, CCI  

20. Programos (-ų), pagal kurią (-ias) veiksmas yra remiamas, prioritetas (-ai)  

21. Fondas (-ai), iš kurio (-ių) veiksmas yra remiamas  

22. Susijusi regionų kategorija Netaikoma Sanglaudos 
fondui ir EJRŽF 

Intervencinių veiksmų kategorijų duomenys 
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23. Intervencinių veiksmų srities kodas (-ai) Netaikoma EJRŽF 

24. Finansavimo formos kodas (-ai) Netaikoma EJRŽF 

25. Teritorijos tipo kodas (-ai)  Netaikoma EJRŽF 

26.  Teritorinio paramos paskirstymo sistemų kodas (-ai) Netaikoma EJRŽF 

27. Teminio tikslo kodas (-ai) Netaikoma ESF ir EJRŽF 

28. ESF antrinės temos kodas (-ai) Netaikoma ERPF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 

29. Ekonominės veiklos kodas (-ai) Netaikoma EJRŽF 

30. Vietovės kodas (-ai) Netaikoma EJRŽF 

Rodiklių duomenys 

31. Kiekvieno su veiksmu susijusio bendrojo ir konkrečiai programai skirto produkto rodiklio 
pavadinimas ir unikalus identifikatorius arba, jei reikalaujama pagal konkrečiam fondui taikomas 
taisykles, kiekvieno pagal dalyvių lytį suskaidyto bendrojo produkto rodiklio pavadinimas ir 
unikalus identifikatorius 

 

32. Kiekvieno produkto rodiklio matavimo vienetas   

33. Produkto rodiklio siektina reikšmė, jei taikoma, suskaidyta pagal lytį  

34. Kiekvieno produkto rodiklio pasiekimo kiekvienais kalendoriniais metais lygis, jei taikoma, 
suskaidytas pagal lytį 
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35. Kiekvieno su veiksmu susijusio bendrojo ir konkrečiai programai skirto rezultato rodiklio14 
pavadinimas ir unikalus identifikatorius arba, jei reikalaujama pagal konkrečiam fondui taikomas 
taisykles, kiekvieno, jei taikoma, pagal lytį suskaidyto bendrojo rezultato rodiklio pavadinimas ir 
unikalus identifikatorius 

 

36. Kiekvieno rezultato rodiklio matavimo vienetas  

37. Kiekvieno nurodyto rezultato rodiklio pradinė reikšmė Netaikoma ESF 

38. Nurodyto rezultato rodiklio siektina reikšmė, jei taikoma, suskaidyta pagal lytį  Netaikoma ERPF ir 
Sanglaudos fondui 

39. Kiekvieno rezultato siektinos ir pradinės reikšmės matavimo vienetas  

40. Kiekvieno nurodyto rezultato rodiklio pasiekimo kiekvienais kalendoriniais metais lygis, jei 
taikoma, suskaidytas pagal lytį  

Netaikoma ERPF ir 
Sanglaudos fondui 

Kiekvieno veiksmo finansiniai duomenys (veiksmui taikoma valiuta) 

41. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, patvirtintų visų tinkamų finansuoti veiksmo 
išlaidų suma 

 

42. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtas viešąsias išlaidas sudarančių visų 
tinkamų finansuoti išlaidų suma 

 

43. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, nustatyta viešosios paramos suma  

Paramos gavėjo mokėjimo prašymų duomenys (veiksmui taikoma valiuta) 

44. Paramos gavėjo pateikto kiekvieno mokėjimo prašymo gavimo data  

45. Mokėjimo prašymu grindžiamo kiekvieno mokėjimo paramos gavėjui data  
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46. Į mokėjimo prašymą įtraukta tinkamų finansuoti išlaidų suma, kuria grindžiamas kiekvienas 
mokėjimas paramos gavėjui 

 

47. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma, atitinkanti 
tinkamas finansuoti išlaidas, kuriomis grindžiamas kiekvienas mokėjimas  

 

48. Mokėjimo prašymu grindžiamo kiekvieno mokėjimo paramos gavėjui suma  

49. Įgyvendinant veiksmą gautos grynosios pajamos, į kurias neatsižvelgta dokumente, kuriame 
nustatomos paramos sąlygos, ir kurios yra išskaitytos iš tinkamų finansuoti išlaidų  

 

50. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 5 dalies b punktą atliktų veiksmo patikrinimų 
vietoje pradžios data 

 

51. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 127 straipsnio 1 dalį ir šio reglamento 28 straipsnį atlikto 
veiksmo audito vietoje data 

 

52. Auditą ar patikrinimą atliekantis subjektas  
Realiosiomis išlaidomis grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų 

duomenys (veiksmui taikoma valiuta) 
53. Komisijai deklaruotos tinkamos finansuoti išlaidos, nustatytos remiantis faktiškai patirtomis ir 

apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma  
 

54. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios 
Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis faktiškai atlygintomis ir 
apmokėtomis išlaidomis, kartu su nepiniginiais įnašais ir nusidėvėjimo išlaidomis, jei taikoma  

 

55. Sutarties tipas, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB15, Direktyvos 2004/18/EB16 
(darbai, paslaugų teikimas ir (arba) prekių tiekimas) arba Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos […]+17 nuostatų 

 

56. Sutarties suma, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba 
Direktyvos […]+ nuostatų 

 

57. Sutartimi grindžiamos patirtos ir apmokėtos tinkamos finansuoti išlaidos, jei sutarčiai taikomos 
Direktyvos 2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos […]+ nuostatos 
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58. Taikyta viešųjų pirkimų procedūra, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 2004/17/EB, 
Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos […]+ nuostatų 

 

59. Rangovo pavadinimas arba unikalus identifikatorius, jei sutartis sudaroma laikantis Direktyvos 
2004/17/EB, Direktyvos 2004/18/EB arba Direktyvos […]+ nuostatų 

 

Fiksuotaisiais vieneto įkainiais grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų 
duomenys (sumos nurodomos veiksmui taikoma valiuta) 

60. Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotaisiais vieneto 
įkainiais 

 

61. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios 
Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotaisiais vieneto 
įkainiais  

 

62. Taikant fiksuotuosius vieneto įkainius naudotino vieneto apibrėžtis  

63. Pagal kiekvieną vieneto elementą mokėjimo prašyme nurodytų pateiktų vienetų skaičius  

64. Pagal kiekvieną vieneto elementą nustatytas vieno vieneto įkainis  

Fiksuotųjų sumų mokėjimu grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų 
duomenys (sumos nurodomos veiksmui taikoma valiuta) 

65. Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotosiomis sumomis   

66. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios 
Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotosiomis sumomis 

 

67. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, suderinti su kiekviena fiksuotąja suma susiję 
įvykdymo matai (produktai arba rezultatai), kuriais remiantis išmokamos fiksuotosios sumos  

 

68. Dokumente, kuriame nustatomos paramos sąlygos, suderinta su kiekviena fiksuotąja suma susijusi  
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suma  
Fiksuotosiomis normomis grindžiamų į paramos gavėjo mokėjimo prašymą įtrauktų išlaidų 

duomenys (veiksmui taikoma valiuta) 

69. Komisijai deklaruotų tinkamų finansuoti išlaidų suma, nustatyta remiantis fiksuotąja norma  

70. Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios 
Komisijai deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas, nustatytas remiantis fiksuotąja norma  

 

Susigrąžinimo iš paramos gavėjo duomenys 

71. Kiekvieno sprendimo dėl susigrąžinimo data  

72. Viešosios paramos suma, kuriai turi poveikio kiekvienas sprendimas dėl susigrąžinimo  

73. Visos tinkamos finansuoti išlaidos, kurioms turi poveikio kiekvienas sprendimas dėl susigrąžinimo  

74. Kiekvienos pagal sprendimą dėl susigrąžinimo paramos gavėjo grąžintos sumos gavimo data   

75. Pagal sprendimą dėl susigrąžinimo paramos gavėjo grąžinta viešosios paramos suma (be 
delspinigių ar baudų)  

 

76. Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkančios paramos gavėjo grąžintą viešąją paramą   

77. Pagal sprendimą dėl susigrąžinimo nesusigrąžinama viešosios paramos suma  

78. Visos tinkamos finansuoti išlaidos, atitinkančios nesusigrąžinamą viešąją paramą  

Komisijai teikiamų mokėjimo prašymų duomenys (EUR) 

79. Kiekvieno mokėjimo prašymo, į kurį įtrauktos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos, pateikimo 
data  

 

80. Į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa įgyvendinant veiksmą paramos gavėjo patirtų ir 
apmokėtų tinkamų finansuoti išlaidų suma  
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81. Į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje 
apibrėžtų veiksmo viešųjų išlaidų suma 

 

82. Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa finansinėms 
priemonėms sumokėtų programos įnašų suma   

 

83. Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, visa Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje 
apibrėžtų viešųjų išlaidų suma, atitinkanti į kiekvieną mokėjimo prašymą įtrauktą visą finansinėms 
priemonėms sumokėtų programos įnašų sumą  

 

84. Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, į kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta visa kaip tinkamos 
finansuoti išlaidos faktiškai sumokėta programos įnašų suma, kaip nurodyta Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose 

 

85. Jeigu veiksmas yra finansinė priemonė, visa viešųjų išlaidų suma, atitinkanti į kiekvieną mokėjimo 
prašymą įtrauktą visą kaip tinkamos finansuoti išlaidos faktiškai sumokėtą programos įnašų sumą, 
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1 dalies a, b ir d punktuose 

 

86. Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į 
kiekvieną mokėjimo prašymą įtraukta vykdant veiksmą paramos gavėjui kaip avansas sumokėta 
suma 

 

87. Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į 
mokėjimo prašymą įtraukta avanso suma, padengta paramos gavėjo per 3 metus nuo avanso 
sumokėjimo apmokėtomis išlaidomis   

 

88. Teikiant valstybės pagalbą, kai taikoma Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 131 straipsnio 5 dalis, į 
mokėjimo prašymą įtraukta vykdant veiksmą paramos gavėjui kaip avansas sumokėta suma, kuri 
yra nepadengta paramos gavėjo apmokėtomis išlaidomis ir kuriai taikomas trejų metų laikotarpis 
nėra pasibaigęs  

 

89. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalimi į kiekvieną mokėjimo prašymą 
įtraukta tinkamų finansuoti išlaidų suma 

Netaikoma ERPF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 
90. Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 14 straipsnio 1 dalimi į kiekvieną mokėjimo prašymą Netaikoma ERPF, 

Sanglaudos fondui ir 
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įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų viešųjų išlaidų suma EJRŽF 

Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 138 straipsnį Komisijai pateiktų sąskaitų duomenys (EUR) 

91. Kiekvieno sąskaitų rinkinio, įskaitant su veiksmu susijusias išlaidas, pateikimo data    

92. Sąskaitų, į kurias užbaigus veiksmą įtrauktos veiksmo galutinės išlaidos, pateikimo data (jeigu 
visos tinkamos finansuoti išlaidos sudaro 1 000 000 EUR ar daugiau (Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 140 straipsnis)) 

 

93. Visa į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvesta tinkamų finansuoti veiksmo išlaidų 
suma, įtraukta į sąskaitas  

 

94. Visa įgyvendinant veiksmą patirtų Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtų 
viešųjų išlaidų suma, atitinkanti visą į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvestą tinkamų 
finansuoti išlaidų sumą, įtrauktą į sąskaitas  

 

95. Visa pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 132 straipsnio 1 dalį paramos gavėjui sumokėta suma, 
atitinkanti visą į tvirtinančiosios institucijos apskaitos sistemas įvestą tinkamų finansuoti išlaidų 
sumą, įtrauktą į sąskaitas 

 

96. Į sąskaitas įtrauktos visos per ataskaitinius metus anuliuotos tinkamos finansuoti veiksmo išlaidos  

97. Visos Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, 
atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas per ataskaitinius metus anuliuotas tinkamas finansuoti 
išlaidas 

 

98. Į sąskaitas įtrauktos visos per ataskaitinius metus susigrąžintos tinkamos finansuoti veiksmo 
išlaidos  

 

99. Visos viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas per ataskaitinius metus 
susigrąžintas tinkamas finansuoti veiksmo išlaidas  

 

100. Į sąskaitas įtrauktos visos ataskaitinių metų pabaigoje susigrąžintinos tinkamos finansuoti 
veiksmo išlaidos 
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101. Visos veiksmo viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktas visas ataskaitinių metų 
pabaigoje susigrąžintinas tinkamas finansuoti išlaidas 

 

102. Į kiekvieną sąskaitų rinkinį įtraukto veiksmo atveju visa pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 
71 straipsnį per ataskaitinius metus susigrąžinta tinkamų finansuoti išlaidų suma 

 

103. Į kiekvieną sąskaitų rinkinį įtraukto veiksmo atveju Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 2 
straipsnio 15 dalyje apibrėžtos viešosios išlaidos, atitinkančios visą pagal Reglamento (ES) 
Nr. 1303/2013 71 straipsnį per ataskaitinius metus susigrąžintą tinkamų finansuoti išlaidų sumą 

 

104. Į sąskaitas įtraukta visa ataskaitinių metų pabaigoje nesusigrąžinama tinkamų finansuoti 
veiksmo išlaidų suma 

 

105. Visos veiksmo viešosios išlaidos, atitinkančios į sąskaitas įtrauktą visą ataskaitinių metų 
pabaigoje nesusigrąžinamą tinkamų finansuoti išlaidų sumą 

 

Tam tikrų tipų išlaidų, kurioms taikomos viršutinės ribos, duomenys 

106. Patirtų ir apmokėtų ERPF tipo išlaidų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 98 straipsnio 2 
dalį bendrai finansuojamų iš ESF, suma  

Netaikoma ERPF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 

107. Patirtų ir apmokėtų ESF tipo išlaidų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 98 straipsnio 2 dalį 
bendrai finansuojamų iš ERPF, suma 

Netaikoma ESF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 

108. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 70 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 
13 straipsnio 2 dalį ne programos įgyvendinimo teritorijoje, bet Sąjungoje patirtų ir apmokėtų 
išlaidų suma 

 

109. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1304/2013 13 straipsnio 3 dalį ne Sąjungoje patirtų ir apmokėtų 
išlaidų suma 

Netaikoma ERPF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 
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110. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1299/2013 20 straipsnio 2 dalį ne programos įgyvendinimo 

teritorijos Sąjungos dalyje patirtų ir apmokėtų išlaidų suma 
Netaikoma ESF, 

Sanglaudos fondui ir 
EJRŽF 

111. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnio 3 dalies b punktą patirtų ir apmokėtų 
žemės pirkimo išlaidų suma 

 

112. Pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 69 straipsnio 1 dalį veiksmui skirtų nepiniginių įnašų 
suma  

 

113. Trečiosiose šalyse, kurioms taikoma Pasirengimo narystei pagalbos priemonė arba Europos 
kaimynystės priemonė, kai vykdomi ETB veiksmai, patirtų ir apmokėtų išlaidų suma 

Netaikoma ESF, 
Sanglaudos fondui ir 

EJRŽF 
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IV PRIEDAS 

Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms taikomi reikalavimai ir jų klasifikacija 
atsižvelgiant į 30 straipsnyje nurodytą veiksmingą tų sistemų veikimą  

 

1 lentelė. Pagrindiniai reikalavimai 

Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms 
taikomi reikalavimai 

Susiję subjektai ir 
(arba) institucijos 

Taikymo sritis 

1 Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos 
ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, jeigu 
atsakinga institucija užduotis paveda atlikti 
kitam subjektui 

Vadovaujančioji 
institucija Vidinė kontrolės 

aplinka 

2 Tinkama veiksmų atranka Vadovaujančioji 
institucija 

3 Tinkamas paramos gavėjų informavimas apie 
atrinktiems veiksmams taikomas sąlygas  

Vadovaujančioji 
institucija 

4 Tinkami valdymo patikrinimai Vadovaujančioji 
institucija 

Valdymo ir 
kontrolės 
veiksmai 

5 Įdiegta veiksminga sistema, kad būtų 
saugomi visi su išlaidomis ir auditu susiję 
dokumentai ir taip užtikrinama tinkama 
audito seka 

Vadovaujančioji 
institucija 

6 Patikima stebėsenos, vertinimo, finansų 
valdymo, tikrinimo ir audito tikslais 
naudojamų duomenų rinkimo, registravimo ir 
saugojimo sistema, įskaitant sąsajas su 
elektroninio keitimosi duomenimis su paramos 
gavėjais sistemomis 

Vadovaujančioji 
institucija 

Valdymo ir 
kontrolės 

veiksmai ir 
(arba) stebėsena 

7 Veiksmingas proporcingų kovos su sukčiavimu 
priemonių įgyvendinimas 

Vadovaujančioji 
institucija 

8 Tinkamos valdymo pareiškimo ir galutinio 
audito ataskaitų bei atliktų kontrolės veiksmų 
metinės santraukos rengimo procedūros 

Vadovaujančioji 
institucija 

Valdymo ir 
kontrolės 
veiksmai 

9 Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos 
ataskaitų teikimo ir stebėsenos sistemos, jeigu 
atsakinga institucija užduotis paveda atlikti 
kitam subjektui 

Tvirtinančioji 
institucija Vidinė kontrolės 

aplinka 

10 Tinkamos mokėjimo prašymų rengimo ir 
teikimo procedūros 

Tvirtinančioji 
institucija 

Valdymo ir 
kontrolės 

veiksmai ir 
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Pagrindiniai valdymo ir kontrolės sistemoms 
taikomi reikalavimai 

Susiję subjektai ir 
(arba) institucijos 

Taikymo sritis 

(arba) stebėsena 

11 Saugomi tinkami deklaruotų išlaidų ir 
atitinkamo viešojo įnašo kompiuteriniai įrašai 

Tvirtinančioji 
institucija 

12 Tinkama ir išsami susigrąžinamų, susigrąžintų 
ir anuliuotų sumų sąskaita 

Tvirtinančioji 
institucija 

13 Tinkamos metinių sąskaitų rengimo ir jų 
išsamumo, tikslumo ir teisingumo 
patvirtinimo procedūros 

Tvirtinančioji 
institucija 

Valdymo ir 
kontrolės 
veiksmai 

14 Tinkamas funkcijų atskyrimas ir tinkamos 
sistemos, skirtos užtikrinti, kad pagal 
programos audito strategiją auditą atliekantis 
bet kuris kitas subjektas būtų funkciniu 
požiūriu nepriklausomas tiek, kiek reikia, ir 
atsižvelgtų į tarptautiniu mastu pripažįstamus 
audito standartus 

Audito institucija 

Vidinė kontrolės 
aplinka 

15 Tinkamas sistemų auditas Audito institucija 

16 Tinkamas veiksmų auditas Audito institucija 

17 Tinkamas sąskaitų auditas Audito institucija 

18 Tinkamos patikimos audito nuomonės 
teikimo ir metinės kontrolės ataskaitos 
rengimo procedūros 

Audito institucija 

Kontrolės veikla 

 

2 lentelė. Pagrindinių valdymo ir kontrolės sistemoms taikomų reikalavimų klasifikacija 
atsižvelgiant į tų sistemų veikimą   

1 kategorija Veikia gerai. Tobulinti nereikia arba reikia tik šiek tiek 
patobulinti.  

2 kategorija Veikia. Reikia kažkiek patobulinti.  

3 kategorija Veikia iš dalies. Reikia iš esmės tobulinti. 

4 kategorija Iš esmės neveikia. 

 


