
 

 
 

1 Bendri 
klausimai 

Abu 
kvietimai 

Ar Gairių prieduose „Stebėsenos 
rodiklių skaičiavimo metodika“ 
nurodytos siektinos reikšmės 
taikomos kiekvienam projektui? 

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. 

2 Bendri 
klausimai 

Abu 
kvietimai 

Kaip paraiškoje formuluoti 
uždavinius - ar jie turi būti 
konkretūs, orientuoti į veiklas, ar 
abstraktesni? 

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. 

3 Bendri 
klausimai 

Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

Nesiseka rasti Gairėse paminėto 
2014–2021 m. EEE finansinio 
mechanizmo įgyvendinimo 
reglamento, patvirtinto 2016 m. 
rugsėjo 8 d. EEE finansinio 
mechanizmo komiteto, kurio 1.6 
(y) punkte pateikiamas NVO 
apibrėžimas 

2014–2021 m. EEE finansinio mechanizmo įgyvendinimo reglamento, patvirtinto 2016 m. 
rugsėjo 8 d. EEE finansinio mechanizmo komiteto, 1.6(n) punktas sako: 
“Non-governmental organisation” (hereinafter referred to as NGO): a non-profit 
voluntary organisation established as a legal entity, having a non-commercial purpose, 
independent of local, regional and central government, public entities, political parties 
and commercial organisations. Religious institutions and political parties are not 
considered NGOs“. 
(t.y. pelno nesiekianti savanoriška organizacija, registruota kaip juridinis asmuo, kurios 
veiklos tikslas nėra komercinių interesų tenkinimas, nepriklausoma nuo vietinės, 
regioninės ir centrinės valdžios, valstybės institucijų, politinių partijų ir verslo 
organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO). 
Reglamentą anglų kalba galima rasti čia: 
https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/20/eea_fm_regulation_final_23 
_09_2016_.pdf 

4 Bendri 
klausimai 

Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

Gairių pareiškėjams 24.3 p. 
nurodo, jog projekto metu 
sukuriamas naujas, plėtojamas ar 
platinamas esamas kultūrinis - 
meninis – kūrybinis produktas ar 
paslauga. 
Ar privalo būti ir naujas 
sukuriamas, ir esantis 
plėtojamas? Ar pasirinktinai? 

Gali būti sukuriamas naujas arba plėtojamas ar platinamas esamas produktas ar paslauga. 
Taip pat gali būti ir abiejų kombinacija – sukuriamas naujas bei plėtojamas, platinamas 
esamas kultūrinis – meninis produktas ar paslauga. Įpareigojimo ir sukurti naują ir platinti 
jau esamą kultūrinį – meninį produktą ar pasaugą – nėra. 

5 Bendri 
klausimai 

Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 

Ar projekto metu sukurti keli 
skirtingi produktai visi turi būti 

Detalus klausimas: Gairių pareiškėjams 24.4 p. nurodo, jog sukurtas produktas turi būti 
pristatytas ne mažiau kaip 3 kartus skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (skirtingose 
vietovėse). Jei sukurti keli produktai, jie visi turi būti pristatyti visuose lygiuose? 

https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/20/eea_fm_regulation_final_23_09_2016_.pdf
https://www.norwaygrants.lt/mfiles/Documents/items/20/eea_fm_regulation_final_23_09_2016_.pdf


 

 
 

  kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

pristatyti trijuose 
skirtinguose 

Lietuvos teritorijos lygiuose? 

Atsakymas: jei sukuriami keli produktai, visiems jiems taikoma taisyklė būti pristatytiems 
trijuose skirtinguose Lietuvos teritorijos lygiuose (pvz. sukuriama spektaklis ir paroda, tai 
tiek spektaklis tiek paroda turi būti pristatomi 3 lygiuose). 

6 Bendri 
klausimai 

Abu 
kvietimai 

Ar fiziniai asmenys gali teikti 
projekto koncepciją / 
projekto paraišką? 

Vadovaujantis Gairėmis pareiškėjams, galimi pareiškėjai yra tik juridiniai asmenys, 
įsteigti Lietuvos Respublikoje (viešieji ar  privatūs  subjektai,  komercinės,  
nekomercinės, nevyriausybinės organizacijos, įsteigtos kaip juridiniai asmenys Lietuvos 
Respublikoje). 

7 Bendri 
klausimai 

Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

 

 
ir 

Vadovaujantis gairėmis, 
finansavimas bus skiriamas 
projektams, kurie  į 
kultūrines veiklas įtrauks 
vaikus bei jaunimą ir vietos 
bendruomenę. Ar galima į 
veiklas įtraukti tik vietos 
bendruomenę be vaikų? 

Gairių pareiškėjams 25.5 p. numato, jog rodiklio „Į veiklas ir renginius regioniniu ar 
vietos lygiu įtrauktų vaikų ir jaunimo skaičius (privalomas)“ privalo siekti visi pareiškėjai, 
todėl į projekto veiklas tik bendruomenės įtraukti negalima, būtina įtraukti ir vaikus ir 
jaunimą. 

8 Bendri 
klausimai 

Abu kvietimai Klausimas dėl darbuotojų iš 
Valstybių donorių / Lietuvos, 
dalyvaujančių mainuose. 

Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams yra nurodyta, jog pareiškėjai turi siekti projektu 
prisidėti prie Programos produkto „Sustiprinti kultūros veikėjų gebėjimai per dvišalį 
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. 

     

9 Paraiškos Kultūros Kokią informaciją reikėtų 
pateikti paraiškos 4.2. p. 
“Projekto atitikimas 

nustatytie 
ms prioritetams“ ? 

Šioje skiltyje derėtų aprašyti, kaip projektas prisidės prie Kultūros programos tikslo 
 formos prieinamumo siekimo. 
 pildymas plėtojimas ir Bendras Programos tikslas - socialinės ir ekonominės plėtros stiprinimas per 
  kultūrinio bendradarbiavimą kultūros srityje, kultūrinį verslumą ir kultūros paveldo valdymą. 
  švietimo  

  stiprinimas  



10 Paraiškos 
formos 
pildymas 

Abu 
kvietimai 

Pildant projekto koncepciją 
arba projekto paraišką 
kiekvienoje dalyje yra 
nurodytas galimų  įvesti 
simbolių apribojimai. Gal galite 
pasakyti, ar simbolių skaičius 
skaičiuojamas su tarpais. 

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. 

11 Paraiškos 
formos 
pildymas 

Abu 
kvietimai 

Kokio tipo failai gali būti 
prisegami prie paraiškos per 
DMS sistemą? 

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). 

12 Paraiškos 
formos 
pildymas 

Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinima 
s 

Kur paraiškoje reikia įrašyti su 
projekto tęstinumu susijusius 
stebėsenos rodiklius, kaip 
nurodoma gairių 78 p.? 

Su projekto tęstinumu susijusius rodiklius reikėtų įvardinti paraiškos 5.2 punkte 
„Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai“. Šioj 
dalyje nurodykite rodiklį, jo matavimo vienetą bei siekiamą reikšmę. Atsižvelgiant į tai, 
kad projekto tęstinumas privalomas 5 metai po projekto įgyvendinimo, 
rekomenduojame nurodyti metinį pasiekimo rodiklį (pvz. 200 parodos dalyvių per 
metus)). 

 

13 Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu 
kvietimai 

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. 

14 Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu 
kvietimai 

Ar tinkamos išlaidos, susijusios su 
autorių ir gretutinių teisių 
įstatymais (atliekant viešai 
kūrinius ir pan.)? 

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“ 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). 

15 Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu 
kvietimai 

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). 
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. 

16 Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu 
kvietimai 

Klausimas dėl išlaidų 
kompensavimo įgyvendinant 
projektą. 

Detalus klausimas: Gairėse pareiškėjams nurodoma, kad pagal projekto vykdytojo 
pateiktą mokėjimo prašymą, projekto išlaidos galės būti apmokamos taikant išlaidų 
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 
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. 

17 Išlaidų 
tinkamumas 
/ projekto 
biudžetas 

Abu 
kvietimai 

Ar partneris (biudžetinė įstaiga) 
galėtų 50 proc. nuosavo įnašo 
padengti įnašu natūra? 

Detalus klausimas: Gairėse rašoma, kad pareiškėjas arba partneris prie projekto privalo 
prisidėti nuosavu įnašu (ne mažiau 10 proc.), o iki 50 proc. šio nuosavo įnašo gali būti 
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“. 

 

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. 

http://www.cpva.lt/


 

 
 

18 Išlaidų Kultūros Ar virtualios realybės apps‘o su Virtualios realybės apps‘o su turiniu sukūrimas turėtų būti įtrauktas į išlaidų kategoriją „4. 
 tinkamumas prieinamumo turiniu (foto, video, 3D modeliai Prekės (trumpalaikis turtas) ir paslaugos“. 
 / projekto plėtojimas ir ir pan.) sukūrimo paslaugos būtų Papildomai atkreipiame dėmesį, jog vadovaujantis Gairių pareiškėjams ir jų priedų 
 biudžetas kultūrinio priskiriamos prie trumpalaikio reikalavimais, projekto vykdytojas ir partneriai turės užtikrinti projekto rezultatų (sukurtų 
  švietimo turto eilutės? produktų) tęstinumą penkerius metu po projekto užbaigimo. 
  stiprinimas   

19 Išlaidų 
tinkamumas 
/ 

proje 
kto 
biudžetas 

Abu kvietimai Ar iš kito projekto (kito 
finansavimo šaltinio) gaunamos 
piniginės lėšos gali būti 
naudojamos kaip pareiškėjo 
/partnerio nuosavas įnašas? 

Negali. Pareiškėjai/partneriai prie projekto turi prisidėti nuosavomis lėšomis, iš kitų 
finansavimo šaltinių gaunamos lėšos nėra tinkamos. 

 

20 Partnerystė Kultūros Ar yra nustatytos konkrečios Tokių rekomendacijų ar reikalavimų Programa nenumato. Partnerystė ir jos pridėtinė 
  prieinamumo normos, kaip procentine išraiška vertė bei partnerių atsakomybių ir indėlio pasiskirstymas yra projekte dalyvaujančių 
  plėtojimas ir turi pasiskirstyti Lietuvos ir partnerių tarpusavio sutarimas. Atkreipiame dėmesį, kad partnerio įtraukimas į projektą 
  kultūrinio Valstybių donorių atsakomybės, turi būti pagrįstas, partnerių indėlis projekte turi būti aprašytas projekto paraiškoje. 
  švietimo gaunama nauda, dotacija  

  stiprinimas partnerystėje įgyvendinant  

   projektą bei naudojantis jo  

   rezultatais?  

21 Partnerystė Kultūros Ar teikiant paraišką partnerė iš Tokia organizacija būtų tinkamas partneris, jei jis atitinka reikalavimą, keliamą visiems 
  prieinamumo Norvegijos ar kitos šalies gali būti valstybių donorių partneriams – organizacijos pagrindinė veikla turi būti vykdoma 
  plėtojimas ir lietuvių bendruomeninė kultūros ir (arba) kūrybiniame sektoriuje, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 1295/2013 
  kultūrinio organizacija registruota toje dėl programos „Kūrybiška Europa. 
  švietimo šalyje?  

  stiprinimas   



22 Partnerystė Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

Kartu su paraiška ketiname 
pateikti su partneriais pasirašytus 
ketinimų protokolus. Kiek detalus 
turėtų būti tokio pobūdžio 
ketinimų protokolas? 

Detalus klausimas: kartu su paraiška ketiname pateikti su partneriais pasirašytus ketinimų 
protokolus. Kiek detalus turėtų būti tokio pobūdžio ketinimų protokolas? Sutartys būtų 
pasirašomos tik sėkmės atveju (gavus finansavimą). Ar prie ketinimų protokolo reikėtų 
pridėti ir būsimos sutarties versiją? Tokiu atveju, ji būtų pateikiama tik lietuvių k. (nes 
pareiškėjas ir įstaiga yra Lietuvoje veikiantys ir registruoti) ir šiek tiek skirtųsi nuo pvz., 
kuris yra pateikiamas gairėse (orientuotas į dvišalę partnerystę. 

 

Atsakymas: teikiant projekto paraišką pakanka pateikti ketinimų sudaryti partnerystės 
sutartį dokumentą, būsimos partnerystės sutarties teksto pridėti nėra privaloma. 
Gairių pareiškėjams 21 punkte yra numatyta, kas turi būti aptarta ketinimų sudaryti 
partnerystės sutartį dokumente: 
21. Jei su paraiška teikiamas ketinimų sudaryti partnerystės sutartį dokumentas, jame turi 
būti aptartos bent šios sąlygos: 



 

 
 

    21.1. dokumento tikslas, užduočių, įgyvendinant projektą, pasiskirstymas tarp Pareiškėjo 
ir partnerio (-ių); 
21.2. projekto išsamus biudžetas, išlaidų paskirstymas tarp Pareiškėjo ir partnerio (-ių). 
22. Jei su paraiška teikiamas partnerystės sutarties projektas ar ketinimų sudaryti tokią 
sutartį dokumentas, pasirašytos partnerystės sutarties kopija programos operatoriui 
turės būti pateikta iki projekto įgyvendinimo sutarties pasirašymo. 
Partnerystės sutarties projektas, į kurį nuoroda yra duota gairių 19 p., yra tik 
rekomendacinio pobūdžio. Projekte dalyvaujantys partneriai, vadovaudamiesi gairių 
pareiškėjams nuostatomis, kurios įvardina, kas turėtų būti numatyta partnerystės 
sutartyje, patys turi pasiruošti sutartį. Galite vadovautis rekomenduojama forma ir ją 
verstis į lietuvių kalbą, tačiau tai nėra privaloma. Tad galėsite partnerystės sutartį 
pasirašyti pagal savo formą, svarbu, kad joje visi būtini klausimai būtų aptarti. 

23 Partnerystė Kultūros 
prieinamumo 
plėtojimas ir 
kultūrinio 
švietimo 
stiprinimas 

Jei projekto paraiškoje 
numatytume įtraukti dvarus, 
tačiau, jie nebūtų pagrindiniai 
projekto partneriai ir suteiktų tik 
patalpas ir erdves, ar partnerystės 
sutarties turinys galėtų būti 
siauresnis? 

Rekomenduojame atidžiai įvertinti ar tikrai dvarus, kurie tik teiks erdves renginiams, 
reikia traukti į partnerystę. 
Kaip nurodoma gairėse pareiškėjams, projekto partneris turėtų aktyviai dalyvauti 
rengiant projekto paraišką ir su Projekto vykdytoju pasirašytos partnerystės sutarties 
pagrindu prisidėti prie projekto įgyvendinimo. Vadinasi, parneris turėtų prisidėti prie 
projekto rezultato kūrimo, teikti pridėtinę naudą projektui arba dalintis projekto 
rezultatais. 
Jei dvaras suteiks tik patalpas ir erdves, jis prie projekto rezultatų kūrimo neprisidės, bei 
projekto rezultatais nesinaudos. Kitas aspektas, į kurį būtina atkreipti dėmesį yra tai, kad 
negalima įtraukti partnerių siekiant išvengti viešųjų pirkimų, tad jei jums projekto 
įgyvendinimo metu reiktų salę nuomotis, negalėtumėte to padaryti iš partnerio – pirkimai 
ir mokėjimai tarp partnerių nėra galimi. 
Su visais projekto partneriais sudaromos partnerystės sutarties projekte arba 
pasirašytoje partnerystės sutartyje turi būti aptartos sąlygos, nurodytos Gairių 
pareiškėjams 20 p. 

 


