Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro
2014 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1K-199
(Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-342
redakcija)

Įgyvendinant veiksmų programos prioritetą „Techninė parama veiksmų programai administruoti“ ir prioritetą „Techninė parama, skirta informuoti apie veiksmų programą ir jai vertinti“ (toliau – techninės paramos prioritetai) 6–14
skiltys nepildomos
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(ministerijos (-ų), pagal kompetenciją atsakingos (-ų) už iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą (-us) ūkio sektorių (-ius), pavadinimas)
Įgyvendinant techninės paramos prioritetus nurodoma Lietuvos Respublikos finansų ministerija
__________________________________________________________________________________________________________________________________
(2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonės kodas ir pavadinimas)
IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ SIŪLOMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS AR

___________________________________________________________REGIONO PROJEKTŲ SĄRAŠAS
Pildoma tik planuojant įgyvendinti regionų projektus.
Nurodomas regiono pavadinimas

______________

Nr. _________________
Nurodoma sąrašo data ir numeris

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (eurais)
Projektui numatomas skirti
Kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
Nacionalinės projekto lėšos

Eil.
Nr.

1

Pareiškėjas

2

Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos

Iš ES struktūrinių
fondų lėšų siūlomo
bendrai finansuoti
projekto (toliau –
projektas)
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas

3

4

Siektini stebėsenos
rodikliai

5

Iš viso

6

ES
struktūrinių
fondų lėšos

Lietuvos
Respublikos
valstybės
biudžeto lėšos

7

8

Lietuvos
Respublikos Savivaldybės
valstybės
biudžeto lėšos
biudžeto lėšos

9

10

Kitos
viešosios
lėšos

Privačios
lėšos

11

12

Paraiškos
Reikalavimai projektų
finansuoti projektą
parengtumui ir kita
pateikimo
reikalinga informacija
įgyvendinančiajai
(jei taikoma)
institucijai terminas

13

14

2
Nuro Nurodomas
doma pareiškėjo

Nurodomas valstybės Pildoma tik
ar regiono projekto
įgyvendinant

Pildoma tik
įgyvendinant pagal

Informacija
užpildoma

Nurodoma data
(metai, mėnuo,

Nurodomos sąlygos,
kurios turi būti

doma
s
pildo
mos
eilutė
s
nume
ris
nume
racij
os
didėji
mo
tvark
a.

pareiškėjo
pavadinimas
pagal
projektinį
pasiūlymą.
Įgyvendinant
pagal techninės
paramos
prioritetus
finansuojamus
projektus,
nurodomas
techninės
paramos
gavėjo
pavadinimas.
Galimas
simbolių
skaičius – 140.

ar regiono projekto
pavadinimas pagal
projektinį pasiūlymą.
Rekomenduojama
projekto pavadinimą
pasirinkti trumpą ir
aiškų, nusakantį
projekto idėją,
nevartojant įstaigų ar
organizacijų
pavadinimų.
Įgyvendinant pagal
techninės paramos
prioritetus
finansuojamus
projektus, nurodomas
projekto pavadinimas
pagal sutikimą
įgyvendinti techninės
paramos projektą.
Galimas simbolių
skaičius -150

įgyvendinant
pagal techninės
paramos
prioritetus
finansuojamus
projektus.
Nurodomas
tikslas, kurio bus
siekiama
įgyvendinant
projektą.
Galimas simbolių
skaičius – 300.

įgyvendinant pagal
techninės paramos
prioritetus
finansuojamus
projektus.
Nurodomi
stebėsenos rodikliai,
kurių bus siekiama
įgyvendinant
projektą.
Galimas simbolių
skaičius – 1000.

Pildoma tik
įgyvendinant
jungtinių priemonių
projektus.
Nurodomas
Priemonės kodas priemonės kodas.

užpildoma
7–12 stulpeliuose nurodoma preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma
automatiškai
pagal finansavimo šaltinius.
sumuojant šios
Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.
eilutės 7–12
stulpeliuose
nurodytas
sumas.

Informacija
užpildoma
Pildoma tik jungtinių priemonių projektų atveju.
automatiškai
7–12 stulpeliuose nurodoma preliminari tinkamų finansuoti išlaidų suma pagal
sumuojant šios
kiekvieną jungtinę priemonę sudarančią priemonę.
eilutės 7–12
stulpeliuose
nurodytas
sumas.

3
Informacija

(metai, mėnuo,
diena), iki kada
įgyvendinančiajai
institucijai turi būti
pateikta paraiška
finansuoti projektą
(formatu 0000-0000).

kurios turi būti
įvykdytos iki paraiškos
pateikimo dienos arba
kito šiame lauke
nurodyto termino.
Nurodomas sąlygos
įgyvendinimo terminas.
Sąlygos numeruojamos
eilės tvarka.
Galimas simbolių
skaičius – 600.

užpildoma
7–12 stulpeliuose nurodoma bendra stulpelyje esančiose eilutėse nurodytų sumų suma.
automatiškai Įgyvendinant jungtines priemones, nurodoma bendra sumų, nurodytų stulpelyje
sumuojant šios esančiose projektų eilutėse, suma.
IŠ VISO: eilutės 7–12
stulpeliuose
nurodytas
sumas.
Pildoma tik planuojant įgyvendinti regionų projektus.
Regionui numatytas ES struktūrinių fondų lėšų limitas: Nurodomas priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše regionui numatyta ES struktūrinių fondų lėšų limitas.
Galimas simbolių skaičius – 9 iki kablelio ir 2 po kablelio.
________________________________________________________________________

