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Ar Gairių prieduose „Stebėsenos
rodiklių skaičiavimo metodika“
nurodytos siektinos reikšmės
taikomos kiekvienam projektui?
Kaip
paraiškoje
formuluoti
uždavinius - ar jie turi būti
konkretūs, orientuoti į veiklas, ar
abstraktesni?
Kokie privalomi priedai turi būti
pateikti su projekto koncepcija ir
ar su koncepcija jau reikia pateikti
partnerystės susitarimą arba
ketinimą sudaryti tokį susitarimą?
Kaip paskaičiuoti siektiną reikšmę
rodikliui
„Metinių
pajamų
padidėjimas dėl projekto veiklų“?

Minėtuose prieduose pateiktos siektinos reikšmės Programos lygiu. Pagal finansuotų
projektų pasiekimus Programa rinks duomenis ir teiks ataskaitas Valstybėms Donorėms.
Paraiškoje nurodoma tik konkretaus projekto siekiama stebėsenos rodiklio reikšmė.
Uždaviniai yra konkretesni žingsniai, padedantys įgyvendinti tikslus, tad jie turi būti susieti
su numatytomis veiklomis ir sukonkretinti. Siūlome uždavinius matyti kaip tarpinius
veiksmus tarp abstraktesnių projekto tikslų ir numatytų konkrečių veiklų.
Koncepcijų teikimo etape privalomų pateikti priedų nėra.
Partnerystės sutartį (arba ketinimą ją pasirašyti), kartu su kitais dokumentais, turės
pateikti tik atrinktų koncepcijų pareiškėjai, teikdami paraiškas (II atrankos etapas).

Atsakymas: Gairių pareiškėjams 65.7 p. yra nurodyta, jog kartu su paraiška reikia pateikti
įstaigos vadovo pasirašytą laisvos formos pažymą apie per paskutinius finansinius metus
iš veiklos analogiškos planuojamai projekte (jei tokia veikla buvo vykdoma ir projekto
metu bus toliau plėtojama / tobulinama ir pan.) gautas pajamas. Tai bus laikoma pradine
rodiklio reikšme.
Siektinos reikšmės paskaičiavimui gali būti taikomi keli būdai:
a) Kai veiklos analogiškos planuojamai projekte projekto vykdytojas nevykdė, minėtoje
pažymoje būtina nurodyti, jog analogiška veikla nebuvo vykdoma, todėl pajamų nebuvo
gauta. Pradinė reikšmė šiuo atveju bus „0“. Vadinasi, dėl projekto veiklų per projekto
įgyvendinimo laikotarpį generuotų pajamų padidėjimas turės būti skaičiuojamas nuo
pradinės reikšmės, t. y. nuo „0“.
b) Jei projekto vykdytojas vykdė analogišką veiklą (teikė analogišką paslaugą), o projekto
įgyvendinimo metu tą veiklą tobulins ar kitaip plėtos, tuomet laisvos formos pažymoje
turėtų būti pateikta informacija apie per praėjusius finansinius metus iš analogiškos
veiklos (būtina nurodyti, kokios analogiškos veiklos pajamos skaičiuojamos) gautas
pajamas. Informacija turi būti pagrįsta praėjusių metu finansinėmis ataskaitomis. Pradinė
reikšmė šiuo atveju bus ta gautų pajamų suma, kuri bus nurodyta pažymoje. Siektina
reikšmė šiuo atveju būtų skaičiuojama lyginant pokytį tarp pradinės reikšmės ir per
atitinkamus projekto įgyvendinimo metus (imant atitinkamų finansinių metų finansinių
ataskaitų duomenis) gautas pajamas.
c) Jei projekto vykdytojas iki projekto įgyvendinimo vykdė analogišką veiklą (A), o projekto
įgyvendinimo metu dar sukurs papildomą su vykdyta veikla susijusią paslaugą (B), tuomet

laisvos formos pažymoje turėtų būti pateikta informacija apie per praėjusius finansinius
metus iš analogiškos veiklos A (būtina nurodyti, kokios analogiškos veiklos pajamos
skaičiuojamos) gautas pajamas. Informacija turi būti pagrįsta praėjusių metu finansinėmis
ataskaitomis. Pradinė reikšmė šiuo atveju bus ta už analogišką veiklą A gautų pajamų
suma, kuri bus nurodyta pažymoje. Siektina reikšmė šiuo atveju būtų skaičiuojama
lyginant pokytį tarp pradinės reikšmės (A veiklos pajamos) ir per atitinkamus projekto
įgyvendinimo metus (imant atitinkamų finansinių metų finansinių ataskaitų duomenis)
gautas pajamas iš analogiškos veiklos A + projekto veiklos B.
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Ar gerai suprantame, kad šiuo
projektu būtų galima tvarkyti ne
tik kažkokias patalpas, bet tarkim
kurti ir kažkokias infrastruktūras,
kurios yra lauke?
Be to ar būtų galima, tarkim
sukurti, kokią nors pavėsinę ar
mažą
pastatą,
kuriuo
bendruomenė galėtų naudotis ir
pritaikyti jį kultūrinėms veiklos,
nes šiuo metu neturi jokių
patalpų., kuriomis jiems būtų
leidžiama naudotis.

Gairių pareiškėjams 9.3. papunktis, numato, kad finansavimas yra skiriamas „reikšmingų
kultūros vietų, neįtrauktų į kultūros vertybių registrą, ir / ar nekilnojamųjų kultūros
vertybių iš kultūros vertybių registro atgaivinimui per kultūrines veiklas.“, 28.1. nurodo,
kad tinkamas finansuoti projektas yra tas, kurio metu „bus atkurtos ir kultūros reikmėms
pritaikytos vietos, neįtrauktos į kultūros vertybių registrą.“. Iš šių gairių punktų matoma,
kad siekiama ne statyti naujus statinius, o atkurti, pritaikyti ir įveiklinti jau esamus
pastatus bei erdves.
Atkreipiame dėmesį, kad tinkamomis išlaidomis laikomos išlaidų kategorijoje „2. Ranga
(statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai)“ (projektams, kultūriniams tikslams
pritaikantiems vietas, neįtrauktas į kultūros vertybių registrą) yra:
1. Esamų pastatų, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, statybos išlaidos;
2. Esamų inžinerinių statinių, skirtų kultūrinės veiklos vykdymui ar skirtų pastatų
tinkamam kultūrinės veiklos užtikrinimui, statybos išlaidos;
3. Viešųjų erdvių, aplinkos (sklypų), skirtų kultūrinės veiklos vykdymui, tvarkymo ir su tuo
susijusios išlaidos;
4. Numatytiems statybos darbams atlikti būtinos inžinerinių paslaugų, numatytų Lietuvos
Respublikos statybos įstatyme, išlaidos.
Ar kvietimo teikti paraiškas Kvietimo priemonės skirtos per kultūrines veiklas atgaivinti objektus arba
priemonės taikomos tik dar juos pritaikyti kultūrinėms paslaugoms teikti. Jei vietoje jau yra teikiamos kultūros
neįveiklintoms erdvėms? Ar jau
paslaugos ir objektas jau funkcionuoja, tuomet atitikimas Programos tikslams bus
kultūrinę
veiklą
vykdantys vertinimas prasčiau. Tačiau, jei projektu sukuriamos visai kito lygio naujos
subjektai gali pretenduoti į šią
paslaugas, kurioms teikti sąlygų prieš tai neturėjote, tuomet idėja tinkama.
programą ar remiama dar
neveiksnių erdvių atgaivinimas?
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Ar šio kvietimo metu atrinktų
projektų veiklas galima vykdyti
tik regionuose, ar ir didžiuosiuose
miestuose, pvz. Vilniuje.

Gairės neriboja veiklų vykdymo vietos ir neeliminuoja didžiųjų miestų, tačiau norime
atkreipti dėmesį, kad kvietimo prioritetas teikiamas nuo didžiųjų miestų labiau
nutolusioms teritorijoms.
Pagal „Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodiką“ (6 priedas prie Gairių
pareiškėjams) - aukštesnis vertinimas suteikiamas projektams, labiau nutolusiems nuo
Lietuvos didžiųjų miestų centrų:
0 - projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos)
senamiesčių teritorijose, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros paveldo
registro dokumentais
5 – projekto veiklos įgyvendinamos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos) ribose
(išskyrus senamiesčių teritorijas, kurios patvirtintos galiojančiais Nekilnojamojo kultūros
paveldo registro dokumentais1);
10 – projekto veiklos įgyvendinamos Alytaus m., Panevėžio m., Šiaulių m. (įskaitant šių
miestų seniūnijas) ribose;
15 – projekto veiklos įgyvendinamos kitose nei aukščiau išvardinta teritorijose.
Tai ne eliminuoja projektų, kurie įgyvendinami didžiuosiuose miestuose, tačiau teikia
prioritetą labiau nutolusioms teritorijoms.
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Gairėse 29.1 punkte, kaip
produkto rodiklis nurodytas
kampanijų skirtų kultūros išteklių
naudojimui skaičius. Kas yra
laikomos kampanijomis?
Gairėse 29.7 punkte, kaip
produkto rodiklis yra vietos
bendruomenių
įgyvendintų
projektų dalis? Ar galėtumėte
plačiau paaiškinti ką reiškia šis
rodiklis ir duoti pavyzdžių? Ar
bendruomenės turi įgyvendinti
projekto veiklas?

Rodiklių paaiškinimai ir jų skaičiavimo metodika yra pateikta Gairių pareiškėjams 7 priede.
„Kampanija - įgyvendintas viešinimo ir (ar) sklaidos veiksmų planas, kurį sudaro susijusios
veiklos, nuosekliai populiarinančios ir informuojančios apie kultūrinių išteklių
naudojimą“.
Kaip nurodyta Gairių pareiškėjams 7 priede, „Vietos bendruomenės įgyvendintais
projektais laikomi projektai, kurių projekto vykdytojas yra vietos bendruomenė ir kurių
projektai buvo įgyvendinti“.
Pavyzdžiui, projekto vykdytojas yra kažkuri Lietuvos vietos bendruomenė, kuri kartu su
partneriais sėkmingai įgyvendino projektą. Vadinasi Programa įskaičiuos šį projektą į
rodiklio „Vietos bendruomenių (projekto vykdytojai) įgyvendintų projektų dalis“ siekiamą
reikšmę. Atitinkamai projekto stebėsenos rodiklis bus 100 proc. (iš 1 įgyvendinto projekto
1 yra įgyvendintas vietos bendruomenės).
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Gairėse 27 punkte kalbama apie
kūrybiškos vietokūros metodą. Ar
galite pateikti metodo aprašymą
ir kaip jo laikytis?
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Abu kvietimai Ar fiziniai asmenys gali teikti Vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, galimi pareiškėjai yra tik juridiniai asmenys, įsteigti
projekto koncepciją / projekto Lietuvos
Respublikoje
(viešieji
ar
privatūs
subjektai,
komercinės,
paraišką?
nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos
Respublikoje).

Kaip apibrėžiama Gairėse pareiškėjams:
4.8. Kūrybiška vietokūra – integralus vietų atgaivinimo metodas, kai partneriai iš įvairių
sektorių, pasitelkdami meninę ar kultūrinę veiklą, strategiškai formuoja fizinę ir socialinę
kaimynystės, miesto ar regiono tapatybę. Svarbiausi šio metodo elementai yra
atgaivinimas per kultūrines veiklas, vietos išteklių panaudojimas, tarpsektorinės
partnerystės ir aktyvus bendruomenės įsitraukimas.
Taip pat, kaip nurodoma Projekto naudos ir kokybės vertinimo metodikoje, šiam metodui
svarbus stiprus socialinis ir (ar) bendruomeninis aspektas. Vertinant atsižvelgiama į šiuos
aspektus:
• Prisitaikymas prie bendruomenės poreikių (ypač socialinės rizikos grupių);
• Siekiama išspręsti specifines bendruomenės problemas (socialinę atskirtį, nedarbą,
socialinių grupių problemas ir pan.);
• Numatyti edukaciniai renginiai ir mokymai vietos gyventojams;
• Aktyvus bendruomenės dalyvavimas įvairiuose projekto etapuose;
Didesnis vietos bendruomenių kultūros pasiekiamumas dėl projekto veiklų;
• Bendruomenė dalyvauja kuriant kultūros/kūrybinius/meno produktus ar paslaugas;
• Vietos gyventojų įtraukimas – numatytos arba jau atliktos konsultacijos su
bendruomene ir suinteresuotosiomis šalimis;
• Projekte vietos bendruomenės įtraukiamos į veiklų vystymą ir sklaidą.
Daugiau apie patį metodą ir praktinį jo taikymą galite pasiskaityti čia: http://kurklt.lt/wpcontent/uploads/2017/07/Ku%CC%84rybis%CC%8Cka-vietoku%CC%84ra-Praktinisgidas.pdf
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Abu kvietimai Klausimas dėl darbuotojų iš Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams yra nurodyta, jog pareiškėjai turi siekti projektu
Valstybių donorių / Lietuvos, prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį
dalyvaujančių mainuose.
bendradarbiavimą“ stebėsenos rodiklių, jei projekte numatomos su šiais rodikliais
susijusios veiklos. Rodikliai: „Darbuotojų iš valstybių donorių, dalyvaujančių mainuose,
skaičius“ ir „Darbuotojų iš valstybių paramos gavėjų, dalyvaujančių mainuose, skaičius“. Ar
gali mainuose dalyvauti ir būti skaičiuojami, kaip dalyviai ne darbuotojai, bet pvz.
savanoriai ar asmenys vykdantys individualią veiklą?
Atsakymas: Dvišaliai rodikliai nėra privalomi, tačiau, jei veiklos, susijusius su išvardintų
rodiklių siekimu yra numatytos projekto paraiškoje, asmenys, kurie dalyvaus mainuose ir
kurie turi juridinių santykių su projekto partnerių iš valstybių donorių
organizacijomis, būtų skaičiuojami, kaip mainų dalyviai.
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Pildant projekto koncepciją arba
projekto paraišką kiekvienoje
dalyje yra nurodytas galimų įvesti
simbolių apribojimai. Gal galite
pasakyti, ar simbolių skaičius
skaičiuojamas su tarpais.
Kokio tipo failai gali būti
prisegami prie paraiškos per DMS
sistemą?

Taip, apribojimai skaičiuojami su tarpais. DMS pildant koncepcijos/paraiškos laukus
sistema skaičiuoja ir rodo įvestų simbolių skaičių, todėl aiškiai matoma, kiek simbolių dar
galima įvesti.

Sistema priima visų dažniausiai naudojamų tipų failus, tačiau yra numatytas apribojimas
rinkmenos dydžiui, t.y. keliama rinkmena negali būti didesnė kaip 30MB, o maksimalus
visų įkeliamų rinkmenų dydis yra 300 MB. Esant poreikiui įkelti didesnės apimties
rinkmenas, rekomenduojame naudoti archyvavimo sistemas (zip, rar ir pan).
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Ar PVM yra tinkamas įtraukti į
projekto biudžetą?

Pagal 2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto
2016 m. rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 8.7.2 e) punktą (Reglamentas)
ir 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ (MAFT) 280.5
punktą, PVM yra tinkamas finansuoti tuo atveju, kai jis nėra įtraukiamas į atskaitą ir
susigrąžinamas, t. y. jei pareiškėjas / projekto vykdytojas / projekto partneris yra PVM
mokėtojas, tai jo patirtas PVM yra tinkamas finansuoti projekto lėšomis tuo atveju, kai
projekto vykdytojas PVM negali įtraukti į atskaitą ir todėl to PVM negali susigrąžinti.
Paraiškos teikimo metu, jei pareiškėjas ar partneris yra PVM mokėtojas, bet PVM
įtraukiamas į biudžetą, tai su paraiška turi būti pateikti įrodymai (pagrindimas paraiškoje),
kodėl PVM yra tinkamas, t. y. kodėl projekto vykdytojas ar pareiškėjas jo įtraukti į atskaitą
ir negali susigrąžinti iš biudžeto.
Teikdamas paraišką, pareiškėjas turėtų įvertinti, ar pagal PVM įstatymą iš projekto lėšų
numatomos įsigyti prekės ir paslaugos bus ar nebus skirtos pareiškėjo ar partnerio PVM
apmokestinamai veiklai vykdyti. Jei skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti – tada
PVM netinkama finansuoti projekto lėšomis (nes tokiu atveju turi pagrindą PVM įtraukti
į atskaitą ir susigrąžinti). Jei iš projekto lėšų numatomos įsigyti prekės ir paslaugos nebus
skirtos PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tokių prekių ir paslaugų PVM neturi
pagrindo įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti) – tuomet PVM yra tinkamas finansuoti projekto
lėšomis.
Ar tinkamos išlaidos, susijusios su 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų
autorių ir gretutinių teisių administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
įstatymais
(atliekant
viešai 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės
kūrinius ir pan.)?
erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ 281 p. nurodo, jog
„Netinkamomis finansuoti projekto išlaidomis yra laikomos projekto vykdytojo ir (ar)
partnerių patirtos išlaidos kompensaciniam atlyginimui pagal Lietuvos Respublikos
autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, kuris gali būti įtraukiamas į atskaitą ir
susigrąžinamas“.
Tokios išlaidos galėtų būti tinkamos, jei projekto paraiškoje yra pagrįsta, kad jos yra
būtinos projekto tikslų ir rezultatų pasiekimui bei nurodyta, kodėl tokios išlaidos yra
privalomos ir tinkamos, t. y. kodėl jų negalite įtraukti į atskaitą ir susigrąžinti (analogija kaip PVM atveju).
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Kokias išlaidas galima įtraukti į
nuosavą indėlį (10 proc.)?

Detalus klausimas: ar galima į nuosavą indėlį (10 proc.) įtraukti vykdytojo ir partnerių
įstaigų darbuotojų darbo užmokestį (už faktinį darbo laiką projekte); partneriui
priklausančių patalpų nuomos kainą (partneris turi patalpas, kurias pagal oficialiai
patvirtintus įkainius nuomoja seminarų, renginių organizavimui; viešinimo paslaugas (kai
paslaugos teikėjas pagal sudarytą sutartį sutinka suteikti paramą projektui ir pvz.
išspausdina 3 straipsnius apie projekto veiklas savo dienraštyje).
Detalus atsakymas:
Nuosavas įnašas reiškia, jog projekto vykdytojas ir/ar partneris turi prisidėti prie projekto
įgyvendinimo piniginėmis lėšomis. Iki 90 proc. faktiškai patirtų išlaidų bus apmokama iš
Mechanizmo lėšų, o ne mažiau kaip 10 proc. – iš nuosavų projekto vykdytojo ir / ar
partnerio lėšų. Ir ši proporcija bus taikoma kiekvienai patirtai išlaidai.
Vadinasi - 100 proc. projekto biudžeto sudaro:
- 90 proc. - Mechanizmo lėšos
- 10 proc. – nuosavos projekto vykdytojo / partnerio lėšos.
Tai reiškia, kad kai teiksite mokėjimo prašymą ir deklaruosite pvz. 1000 eurų, iš
Programos lėšų (Mechanizmo lėšų) atgausite 90 proc. deklaruojamų faktiškai patirtų
išlaidų– t. y. 900 eurų, o likę 100 eurų turės būti padengti iš nuosavų projekto vykdytojo
arba partnerio lėšų.

Teikdami paraišką turėtumėte įsivertinti, ar tikrai turėsite galimybę ne mažiau kaip 10
proc. projekto sumos padengti piniginėmis lėšomis.
Klausimas
dėl
išlaidų Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams nurodoma, kad pagal projekto vykdytojo
kompensavimo
įgyvendinant pateiktą mokėjimo prašymą, projekto išlaidos galės būti apmokamos taikant išlaidų
projektą.
kompensavimo su avansu ar be avanso ir (arba) sąskaitų apmokėjimo būdą. Ar pasirinkus
sąskaitų apmokėjimo būdą, šiuo būdu būtų galima apmokėti visas projekto išlaidas? Kaip
dažnai projekto vykdytojas galėtų teikti tokius prašymus? Taip pat, galbūt galima rinktis
kombinuotą išlaidų apmokėjimo būdą, t.y. prašyti 30 proc. avanso, o kitas išlaidas
apmokėti sąskaitų apmokėjimo būdu?
Atsakymas: išlaidų apmokėjimo būdai bus nustatomi projekto finansavimo sutartyje.
Įprastai jie būna abu - ir išlaidų kompensavimo (IK), ir sąskaitų apmokėjimo (SA). Sutarties
rengimo etape, PO gali nuspręsti neleisti pvz. SA būdo ar apriboti avanso dydį (tai
numatoma sutartyje). Vėliau, jau Mokėjimo Prašymo (MP) teikimo metu, Projekto
vykdytojas (PrV) renkasi išlaidų apmokėjimo būdą (arba IK, jei jau apmokėta; įprastai tai
būna DU ir kitos einamosios išlaidos, maži pirkimai ir pan.) arba SA būdą (jei sąskaita dar
neapmokėta). MP forma yra sukurta taip, kad atskirose dalyse būtų galima deklaruoti tiek
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jau patirtas ir kompensuoti prašomas išlaidas (IK), tiek ir sąskaitų apmokėjimo (SA) būdų
prašomas apmokėti išlaidas (jei šis būdas yra numatytas projekto sutartyje).
Jei yra išmokamas avansas, natūralu, kad turėtų būti numatytas ir IK būdas, nes kitu
atveju avanso išmokėjimas netenka prasmės.
Todėl rekomenduojama kombinuoti tuos 2 būdus – naudoti gautą avansą einamosios
išlaidoms apmokėti (pinigai sugrįžta patvirtinus MP, nes avansas tik projekto pabaigoje
pradedamas užskaityti), didesnėms sąskaitoms gali būti SA būdas, jei pirkimų sutartys
leidžia ilgesnius terminus (papildomai turėtumėte įsivertinti, kad MP gali būti tikrinamas
20 d. d. + dar iki 5 dienų apmokėjimui).
Mokėjimo prašymų teikimo tvarka ir reguliarumas yra išdėstyti 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo
taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos
finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ XIX skyriuje PROJEKTŲ IŠLAIDOS.
Tarpiniai mokėjimo prašymai (MP) turės būti teikiame ne rečiau kaip kas 3 mėnesius nuo
ankstesnio tarpinio MP pateikimo dienos, jei projekto sutartyje nebus numatyta kitaip.
Jei MP teikiami dažniau, jame deklaruojamų išlaidų suma (nepriklausomai nuo išlaidų
apmokėjimo būdo) negali būti mažesne nei 3000 eurų. Kaip jau aptarta aukščiau, mūsų
MP forma leidžia kombinuoti apmokėjimo būdus. Einamosioms ir smulkioms išlaidoms
yra avansas, kuris „sugrįžta“, kur apmokėjimas neskubus / gali laukti MP patikrinimo - gali
būti deklaruojama SA būdu.
Ar partneris (biudžetinė įstaiga) Detalus klausimas: Gairėse rašoma, kad pareiškėjas arba partneris prie projekto privalo
galėtų 50 proc. nuosavo įnašo prisidėti nuosavu įnašu (ne mažiau 10 proc.), o iki 50 proc. šio nuosavo įnašo gali būti
padengti įnašu natūra?
padengta įnašu natūra. Pareiškėjas bus biudžetinė įstaiga, tačiau partneriai (iš Lietuvos)
yra nevyriausybinė organizacija. Ar šis partneris galėtų 50 proc. įnašo padengti įnašu
natūra? Ar projekto vykdytojas (biudžetinė įstaiga) vis tik visus 10 proc. privalėtume
dengti piniginiu įnašu?
Atsakymas: Gairės pareiškėjams nurodo, jog: „Jei projekto vykdytojas atitinka
nevyriausybinės organizacijos, kaip ji yra apibrėžta Reglamento 1.6 (n) punkte, arba
socialinio partnerio apibrėžimą, kaip ji apibrėžta Reglamento 1.6 (y) punkte, iki 50
procentų nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra. Dengiamas natūra nuosavas
įnašas turi atitikti sąlygas ir būti pagrįstas vadovaujantis CPVA patvirtintos 2014–2021 m.
Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų projektų

nuosavo įnašo padengimo įnašu natūra apskaičiavimo ir taikymo metodikos, kuri
skelbiama www.cpva.lt, nuostatomis“.
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43 gairių punktas nukreipia į
ĮNAŠU NATŪRA METODIKĄ. Ar
joje minimas taikomas minimalus
valandinis darbo įkainis (3,72
eur.) yra galutinė suma ar prie jos
pridedami darbdavio mokesčiai +
1,77%?

Tam, kad iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti padengta įnašu natūra, pirma sąlyga yra, kad
projekto vykdytojas būtų NVO ar socialinis partneris (kaip nurodo aukščiau minimos
metodikos 4.1 punktas). Jei projekto vykdytojas šito apibrėžimo neatitinka – dėl nuosavo
įnašo natūra galimybė nebesvarstoma, nepaisant to, kas yra partneris.
Jei projekto vykdytojas apibrėžimą atitinka, tada iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti įnašas
natūra (nebūtinai paties projekto vykdytojo įnašas natūra, gali būti ir partnerio, tačiau jis
taip pat turi atitikti NVO apibrėžimą). Pvz. bendra vertė projekto 1000 eurų, iš jų 100 Eur
nuosavas įnašas, tai 50 Eur gali būti įnašas natūra (tai gali būti ar projekto vykdytojo ar
projekto partnerio, jei jie abu atitinka apibrėžimą, įnašas; arba vieno iš jų).
Jei projekto vykdytojas yra NVO, o partneriai ne, tai iki 50 proc. nuosavo įnašo gali būti
įnašu natūra, bet įnašas natūra gali būti tik projekto vykdytojo, t. y. įnašu natūra gali
prisidėti tik tas, kuris yra NVO.
Įnašas natūra paraiškoje parodomas prie nuosavo įnašo, o jam pagrįsti pridedama
pažyma – minėtos metodikos 1 priedas.
Detalus klausimas: 43 gairių punktas nukreipia į ĮNAŠU NATŪRA METODIKĄ, kurioje "5.1.
Valandinį savanoriško darbo įkainį sudaro Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta
tvarka Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimalus valandinis atlygis bei visi
su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai. Nuo 2020 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikoje yra
taikomas minimalus valandinis darbo įkainis 3,72 Eur; šios metodikos apimtyje
papildomai įskaičiuojami darbdavio mokesčiai – 1,77 % (iš jų, įmokos garantiniam fondui
– 0,16%, įmokos ilgalaikio darbo išmokų fondui – 0,16%, įmokos nedarbo socialiniam
draudimui – 1,31%, įmokos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam
draudimui – 0,14%"
Klausimas. Ar 3,72 eur. suma yra galutinė ar prie jos pridedami darbdavio mokesčiai +
1,77%?
Atsakymas: valandinis savanoriško darbo įkainis skaičiuojamas prie minimalaus
valandinio darbo įkainio (3,72 Eur) pridedant 1,77 % darbdavio mokesčių. Jūsų
patogumui, kartu su įnašo natūra metodika
(https://www.cpva.lt/eee-ir-norvegijos-finansiniai-mechanizmai-2014-2021m./dokumentai/682/act733?sqid=25e6ac7824b883426d3800b7ba5431e27bd8d82a)
yra pateikiama savarankiško darbo, kuriuo planuojama dengti dalį nuosavo įnašo,
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pagrindimo pažymos forma, kurioje mokesčiai apskaičiuojami automatiškai. Atkreipiame
dėmesį, jog iki 50 procentų nuosavo įnašo gali būti dengiama įnašu natūra tik tuo atveju,
jei projekto vykdytojas atitinka nevyriausybinės organizacijos, kaip ji yra apibrėžta
Reglamento 1.6 straipsnyje n punkte, arba socialinio partnerio, kaip ji apibrėžta
Reglamento 1.6 straipsnio y punkte, apibrėžimą.
49 gairių punkte nurodoma, kad Rangos (2 išlaidų kategorija) ir ilgalaikio turto (3 išlaidų kategorija) išlaidos bendrai negali
„išlaidos infrastruktūrai negali viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
viršyti 50 proc. tinkamų finansuoti
projekto
išlaidų“.
Prašome
paaiškinti ar rangos ir ilgalaikio
turto išlaidos bendrai negali
viršyti 50 proc. tinkamų išlaidų?
Gairėse nurodyta jog išlaidos Įrangos kiekis ribojamas nėra. Ilgalaikis turtas (3 išlaidų kategorija) gali būti įsigyjamas, jei
infrastruktūrai, negali viršyti 50 jis yra būtinas projektui įgyvendinti ir jo rezultatams pasiekti. Ar tinkamos bus tik
proc. tinkamų finansuoti išlaidų. nusidėvėjimo ar visos įrangos įsigijimo išlaidos, aprašyta minėtame gairių pareiškėjams
Ar galime projekto metu įsigyti tik 49 p.
įrangą? Ar yra ribojamas įrangos Ar galima įsigyti tik įrangą, priklausys nuo to, kaip jūs atkursite / pritaikysite objektą
kultūros reikmėms.
kiekis?
Kaip bus skaičiuojamas 50 proc.
Detalus klausimas: kaip bus skaičiuojamas 50 proc. išlaidų infrastruktūrai limitas. Pvz.
išlaidų infrastruktūrai limitas?
jeigu planuojama projekto vertė yra apie 1,5 mln eurų, tai išlaidos rangai ir ilgalaikiam
turtui bus skaičiuojamos nuo visos projekto vertės? Jeigu jau paruošiamieji rangos darbai
yra atlikti ir rangos darbų investicijos suma yra apie 1.000.000 Eur, ketinama įsigyti
įrangos 1.200.000 Eur, ar paruošiamieji rangos darbai yra tinkamas finansuoti išlaidos?
Bendra investicija būtų infrastruktūrai 2.200.000 Eur.
Atsakymas: planuojama projekto vertė yra visos projekto įgyvendinimui reikalingos
tinkamos finansuoti išlaidos, kitaip vadinamas projekto biudžetas. Į projekto biudžetą
įtraukti galima tik tas išlaidas, kurios būtinos projektui įgyvendinti ir bus faktiškai patirtos
projekto įgyvendinimo metu (ne pasirengiant projektui). 50 proc. riba rangai ir ilgalaikiam
turtui bus skaičiuojama nuo bendros jūsų projekto vertės (projekto biudžeto iš viso), kuri
bus numatyta projekto biudžete.
Pvz. jei bendra projekto vertė, numatyta biudžete (įskaitant mechanizmų lėšas, bendrojo
finansavimo bei nuosavą įnašą) bus 1 500 000 eur, vadinasi daugiausiai 750 000 eur galės
būti skirta rangai ir ilgalaikiam turtui, o likusi dalis – kitoms išlaidoms.
Atsižvelgiant į tai, kad kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ galima prašyti
didžiausia mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų (paramos) suma yra 1000 000

eurų, vadinasi šiuo konkrečiu atveju finansavimo intensyvumas bus 66,67 proc. (tokiu
procentu išlaidos galės būti kompensuotos iš mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų), o
likusi dalis (33,33 proc.) turės būti padengta projekto vykdytojo ir / ar partnerio nuosavomis
lėšomis. Ši proporcija bus taikoma išmokant mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšas
pripažinus pateiktuose mokėjimo prašymuose deklaruotas tinkamas finansuoti išlaidas
kiekvienai išlaidai, vadinasi rangai ir ilgalaikiam turtui bendrame projekto biudžeto kontekste
taip pat bus pritaikytas tas pats finansavimo intensyvumas ir 500 000 eur (66,666... proc. nuo
750 000 eur) bus kompensuota iš mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų, o likusi
dalis – 250 000 eur (33,33... proc. nuo 750 000 eur) turės būti padengti nuosavomis lėšomis.
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Ar pagal kvietimą įgyvendinamo Taip, projektai pajamas generuoti gali, netgi turėtų, nes Gairių pareiškėjams 30 p. nurodo,
projekto metu galima iš projekto jog visi finansuoti projektai turi prisidėti prie Programos rezultato „30.1. Metinių pajamų
veiklų gauti pajamų?
padidėjimas dėl projekto veiklų“ siekimo. Planuojamas pajamų gavimas parodys, kaip
projektas prisidės prie atitinkamo projekto rodiklio siekimo, tačiau neturės įtakos
projektui išmokamai mechanizmų ir bendrojo finansavimo lėšų sumai.
Abu kvietimai Ar iš kito projekto (kito finansavimo Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų
šaltinio) gaunamos piniginės lėšos finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos.
gali būti naudojamos kaip
pareiškėjo /partnerio nuosavas
įnašas?
Vietos
kultūrinio
verslumo
skatinimas

Vietos
kultūrinio
verslumo
skatinimas

Jei pareiškėjas nėra savivaldybė
ar bendruomenė, projekte reikia
turėti bent du papildomus
partnerius, iš kurių vienas būtų
savivaldybė,
o
kitas
bendruomenė?

Detalus klausimas: Gairių pareiškėjams 14.3. p. nurodo, jog „Lietuvos savivaldybės ir
vietos bendruomeninės organizacijos yra privalomi partneriai arba pareiškėjai“. Ar tai
reiškia, jog tuo atveju, jei pareiškėjas nėra savivaldybė ar bendruomeninė organizacija,
projekte reikia turėti bent du papildomus partnerius, iš kurių vienas būtų savivaldybė, o
kitas bendruomene, ar užtenka turėti tik vieną partnerį, tarkim bendruomenę?
Atsakymas: šiuo atveju abu partneriai yra privalomi.
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Ar draugija,
veikianti
kaip
asociacija, būtų tinkamas partneris
ir traktuojamas kaip bendruomenė,
teikiant paraišką pagal kvietimą

Vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2008, Nr. 113-4290) 3 straipsnio 13
dalimi, bendruomeninė organizacija – asociacija, kurios steigėjai ir nariai yra
gyvenamosios vietovės bendruomenės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių)
gyventojai (jų atstovai) ir kurios paskirtis – per iniciatyvas įgyvendinti viešuosius interesus,
susijusius su gyvenimu kaimynystėje.
To paties įstatymo 12 dalis nurodo, jog gyvenamosios vietovės bendruomenė - tai
savivaldybės gyvenamosios vietovės (jos dalies arba kelių gyvenamųjų vietovių)
gyventojai, susieti bendrais gyvenimo kaimynystėje poreikiais ir interesais ir tenkindami
šiuos poreikius ir interesus veikiantys įvairiomis tiesioginio dalyvavimo formomis
(susirinkimas, viešas svarstymas, apklausa, veikla per savo atstovus, bendruomeninės
organizacijos ir kt.).
Viešųjų interesų, susijusių su gyvenimu kaimynystėje, sampratai pirmiausia taikomas
teritorinis principas, t.y. tam tikrame kaime, miestelyje gyvena žmonės, turi bendrų
poreikių ir siekia juos įgyvendinti įsteigdami bendruomeninę organizaciją, kurios teisinė
forma (vadovaujantis įstatymu) yra asociacija, ir kurios steigimo dokumentuose
nurodytas jos pamatinis steigimo tikslas – bendruomenės poreikių įgyvendinimas,
bendruomenės narių ir jų interesų atstovavimas ar pan.
Jūsų minimos draugijos atveju, būtina atsakyti į klausimus, ar jos nariai yra iš vienos
konkrečios vietovės, ir šios draugijos tikslas yra vienos konkrečios gyvenamosios vietovės
gyventojų interesų atstovavimas.
Jeigu būtų tenkinami anksčiau minėtų įstatymo punktų reikalavimai (dėl teritorinio
principo, asociacijos narių tiesioginių interesų atstovavimo ir kt.), draugija galėtų būti
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Ar projekto partneris turi būtinai
būti iš Islandijos, Lichtenšteino
arba Norvegijos? Ar gali iš šių
valstybių nebūti, ir ar partneris
gali būti tik iš Baltarusijos arba
Rusijos?

Prašome patikslinti minimalų
privalomą pareiškėjų/partnerių
skaičių? T.y. Ar Savivaldybė
pareiškėja
privalo
turėti
bendruomeninę organizaciją kaip
partnerį, ar tiesiog privalo turėti
vieną partnerį?

traktuojama kaip viešasis interesas, susijęs su gyvenimu kaimynystėje, jeigu toks tikslas
ar uždavinys būtų nurodytas draugijos (bendruomeninės organizacijos) steigimo
dokumentuose.
Detalus klausimas: Pagal kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ reikalavimus
projekto pareiškėjais/partneriais gali būti "2. viešieji ar privatūs subjektai, komercinės ar
nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje
iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių, bet su Lietuva bendrą sieną turinčių
valstybių, taip pat tarptautinės organizacijos, subjektai ar agentūros, kaip tai numatyta
Reglamento 7.2.2 punkte". Ar projekto partneris turi būtinai būti iš Islandijos,
Lichtenšteino arba Norvegijos? Ar gali iš šių valstybių nebūti, ir ar partneris gali būti tik iš
Baltarusijos arba Rusijos?
Atsakymas: pagal 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo
programos „Kultūra“ kvietimo „Vietos kultūrinio verslumo skatinimas“ gaires
pareiškėjams nėra privaloma, kad į projektą būtų įtrauktas partneris iš valstybių donorių
(Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos). Tačiau, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 15
punkte, už projekto partnerio (-ių) iš Valstybių donorių įtraukimą į projektą projekto
paraiškai skiriami papildomi balai projektų naudos ir kokybės vertinimo etape.
Taip pat, kaip numatyta Gairių pareiškėjams 14.2 papunktyje, partneriai gali būti viešieji
ar privatūs subjektai, komercinės ar nekomercinės bei nevyriausybinės organizacijos,
įsteigtos kaip juridiniai asmenys vienoje iš Valstybių donorių arba EEE nepriklausančių,
bet su Lietuva bendrą sieną turinčių valstybių <...>. Taigi partneris iš Baltarusijos arba
Rusijos būtų tinkamas projekto partneris, bet jis taip pat nėra privalomas.
Detalus klausimas: Gairėse 14.3 punkte nurodyta jog Lietuvos savivaldybės ir
bendruomeninės organizacijos yra privalomi partneriai arba pareiškėjai; 27.2 punkte
kalbama jog projektas įgyvendinamas partnerystėje su bent viena Lietuvos savivaldybe ir
bent viena bendruomene. Ar galėtumėte patikslinti minimalų privalomą
pareiškėjų/partnerių skaičių? T.y. Ar Savivaldybė pareiškėja privalo turėti
bendruomeninę organizaciją kaip partnerį, ar tiesiog privalo turėti vieną partnerį (pvz.
Kitą savivaldybę?)
Atsakymas: partnerystėje būtinai turi dalyvauti ir savivaldybė ir bendruomenė. Jei
paraiškos teikėjas bus savivaldybė, vadinasi ji turės į partnerystę įtraukti ir vietos
bendruomenę.

