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1. DUOMENYS APIE PARAIŠKĄ
0,0,0
normal
gotoPage
1.1. Veiksmų programos priemonės numeris ir pavadinimas:
1.2. Kvietimo teikti paraišką arba patvirtinto sąrašo numeris:
1.3. Projekto pavadinimas:
2. PAREIŠKĖJO DUOMENYS
0,0,0
normal
gotoPage
Pareiškėjo rekvizitai:
2.1.  Pareiškėjo pavadinimas:
2.2. Juridinio asmens kodas:
Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo
Adresas:
2.3. Gatvė:
2.4. Namo numeris:
2.5. Pašto kodas:
2.6. Miestas / rajonas:
2.7. Šalis:
2.8. Telefono numeris:
2.9. El. pašto adresas:
Projekto vykdytojas arba jo įgaliotas asmuo:
2.10. Vardas, pavardė:
2.11. Pareigos:
 Už paraišką atsakingas asmuo:
2.12. Vardas, pavardė:
2.13. Pareigos:
2.14. Telefono numeris:
2.15. El. pašto adresas:
3. INFORMACIJA APIE PARTNERĮ (-IUS)
0,0,0
normal
gotoPage
3.1. Ar projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-iais)?:
3.2. Partneriai:
Partnerio pavadinimas:
Juridinio asmens kodas:
Telefono numeris:
El. pašto adresas:
     Adresas:    
Gatvė:
Namo numeris:
Miestas / rajonas:
Šalis:
4. PROJEKTO VEIKLOS TERITORIJA
0,0,0
normal
gotoPage
4.1. Apskritis, savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
Apskritis:
Savivaldybė:
Seniūnijų grupė (-s):
4.2. Kita (-os) savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų:
4.3. Projekto įgyvendinimo vieta:
5. PROJEKTO APRAŠYMAS
0,0,0
normal
gotoPage
Rizikos pavadinimas:
Rizikos detalizavimas:
Priemonės rizikai valdyti:
6. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
0,0,0
normal
gotoPage
Projekto tikslas:
Priemonės Nr.
Fiziniai rodikliai:
Nr.
Pavadinimas
Matavimo vnt.
Siekiama reikšmė
Biudžeto išlaidų kategorija
Projekto tikslas:
Uždavinys
Veikla
Fiziniai rodikliai
Matavimo vnt.
Siekiama reikšmė
Biudžeto išlaidų kategorija
7. PROJEKTO BIUDŽETAS
0,0,0
normal
gotoPage
Fizinio rodiklio Nr.
Fizinio rodiklio pavadinimas  
Fizinio rodiklio matavimo vnt.
Fizinio rodiklio vnt. skaičius
Tinkamų finansuoti išlaidų suma
Vykdoma ne programos teritorijoje
Iš viso:
Fizinio rodiklio Nr.
Fizinio rodiklio pavadinimas  
Fizinio rodiklio matavimo vnt.
Fizinio rodiklio vnt. skaičius
Tinkamų finansuoti išlaidų suma
Vykdoma ne programos teritorijoje
Iš viso:
8. PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
0,0,0
normal
gotoPage
8.1. Projekto įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) :         
Veiklos Nr.
Veiklos pavadinimas
Pradėta iki  sutarties  pasirašymo
Sutarties mėnuo, kai pradedama vykdyti veikla
Sutarties mėnuo, kai baigiama vykdyti veikla
Veiklos laikotarpio pagrindimas
9. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS IR ĮVYKDYTUS PIRKIMUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO 
0,0,0
normal
gotoPage
Ar projektui įgyvendinti pareiškėjas yra pradėjęs ar įvykdęs pirkimų procedūras iki paraiškos pateikimo? 
(eurais)
Pirkimo pavadinimas ir Nr.
Pirkimo dalis
Pirkimo ar jo dalies (-ių) vertė
Informacija apie pirkimus
10. INFORMACIJA APIE PROJEKTO PAJAMAS 
0,0,0
normal
gotoPage
11. PROJEKTO TINKAMŲ FINANSUOTI IŠLAIDŲ FINANSAVIMO ŠALTINIAI 
0,0,0
normal
gotoPage
(eurais)
Nr.
Finansavimo šaltinio pavadinimas
Suma
1.
Prašomos skirti lėšos
Nurodoma prašoma skirti projekto finansavimo lėšų suma. Galima įvesti tik skaičių. Įvedus raides, rodomas klaidos pranešimas. 
2.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos
(2.1+2.2) Nurodoma nuosavų lėšų (įnašo) suma, t. y. lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas. Apskaičiuojama automatiškai 2.1–2.2 papunkčių eilučių bendra suma.
2.1.
Viešosios lėšos
(2.1.1+2.1.2+2.1.3) Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar kitų viešųjų lėšų šaltinių.  Apskaičiuojama automatiškai 2.1.1–2.1.3 papunkčių eilučių bendra suma.
2.1.1.
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas.
2.1.2.
Savivaldybės biudžeto lėšos
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra savivaldybių biudžeto lėšos.
2.1.3.
Kiti viešųjų lėšų šaltiniai
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti viešųjų lėšų šaltiniai (pvz., Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos, kitų juridinių asmenų, kurie yra perkančiosios organizacijos, nurodytos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose, lėšos). 
2.2.
Privačios lėšos
(2.2.1+2.2.2) Automatiškai apskaičiuojama 2.2.1–2.2.2 papunkčiuose nurodytų lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas iš nuosavų lėšų ar kitų lėšų šaltinių. 
2.2.1.
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos
Nurodoma pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšų, kurios nėra viešosios lėšos, suma, kurią užtikrins pareiškėjas. 
2.2.2.
Kiti lėšų šaltiniai
Nurodoma lėšų suma, kurią užtikrins pareiškėjas ir kurios šaltinis yra kiti lėšų šaltiniai, pvz., banko paskola. 
3.
Iš viso
(1+2) Nurodoma bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (automatiškai apskaičiuojama šios lentelės 1–2 punktuose nurodytų lėšų suma). Ši suma turi sutapti su bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, nurodyta paraiškos 7 punkto „Projekto biudžetas“ lentelėje. 
3.1.
Iš jų apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos 
Nurodoma apskaičiuotų numatomų gauti grynųjų pajamų suma, kuria mažinama tinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų suma. Ši suma lygi tinkamų finansuoti išlaidų sumai, kuri padengiama iš projekto numatomų gauti grynųjų pajamų, todėl šiai sumai finansuoti negali būti teikiamas finansavimas iš ES struktūrinių fondų ir ji turi būti finansuota pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavomis (įnašo) lėšomis. Atsižvelgiant į lėšų, kurias naudos pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) šiai sumai finansuoti, šaltinį, turi būti užpildyta šios lentelės 2 punkto „Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos“ atitinkama skiltis. 
Šios lentelės 3 punkte nurodyta suma „Iš viso“ turi sutapti su  projekto biudžete nurodyta suma „Iš viso“ 
12. TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMŲ NEATITINKANČIŲ IŠLAIDŲ DETALIZAVIMAS
0,0,0
normal
gotoPage
Eil. Nr.
Projekto netinkamos finansuoti išlaidos
Projekto netinkamų finansuoti išlaidų  suma
Numatomas arba turimas šių išlaidų finansavimo šaltinis
13. STEBĖSENOS RODIKLIAI
0,0,0
normal
gotoPage
13.1. Produkto stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Siektina reikšmė
Siektinos reikšmės pagrindimas: 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Tipas
Siektina reikšmė
Siektinos reikšmės pagrindimas:
13.2. Rezultato stebėsenos rodikliai
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Siektina reikšmė
Siektinos reikšmės pagrindimas: 
Stebėsenos rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas
Tipas
Siektina reikšmė
Siektinos reikšmės pagrindimas:
14. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS PRINCIPAMS
0,0,0
normal
gotoPage
14.2. Ar projekto įgyvendinimo metu bus aktyviai prisidedama prie horizontaliųjų principų įgyvendinimo? 
15. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
0,0,0
normal
gotoPage
Informavimo priemonė (-ės)
Taikoma
Aprašymas
18.1. Kredito įstaigos pavadinimas:
Įrašomas kredito įstaigos pavadinimas. 
18.2. Sąskaitos numeris:
Nurodomas pareiškėjo sąskaitos numeris, turimas nurodytoje kredito įstaigoje. Į nurodytą pareiškėjo sąskaitą, jeigu būtų skiriamas finansavimas, būtų pervedamos lėšos projektui įgyvendinti. 
Eil. nr.
Klausimo pavadinimas
Atsakymas į klausimą 
20. PARAIŠKOS PRIEDŲ SĄRAŠAS 
0,0,0
normal
gotoPage
Eil. Nr.
Priedo pavadinimas
Žymima, jei teikiama
Lapų  skaičius  
21. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
0,0,0
normal
gotoPage
Patvirtinu, kad:
             
         1. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
         2. Prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma. 
         3. Esu susipažinęs su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais projektų finansavimo sąlygų apraše. Jeigu keičiant projektų finansavimo sąlygų aprašą bus nustatyta naujų reikalavimų ir sąlygų, sutinku jų laikytis.
         4. Man žinoma, kad projektas, kuriam finansuoti teikiama ši paraiška, bus vykdomas iš 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
         5. Įsipareigoju per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikiamą informaciją ir (arba) atlikti Lietuvos Respublikos ir ES atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus  dėl projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytų ir kitų Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nuostatų taikymo.
         6. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdžiusi (-ęs) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
         7. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, 3 priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, 2004–2009 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir (ar) Norvegijos finansinių mechanizmų, 2007–2012 metų Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).
         8. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
         9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.
         10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).
         11. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
         12. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikusi (-ęs) metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).
         13. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) ir tuo atveju, jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti iš ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų, patvirtinu, jog jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 20–26, 29, 33 straipsniuose nustatytoms veiklos rūšims (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
         14. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS), o  susigrąžinus, reikia nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją. 
         15. Mano kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
         16. Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
         17. Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu.
         18. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
         19. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto vykdytojo, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
         20. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu su ja pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
         21. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje.
         22. Sutinku, kad informacija apie mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašomų skirti finansavimo lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt. 
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą priedas
PARTNERIO DEKLARACIJA*
Aš,			      		, patvirtinu, kad:  
1.         Esu susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.
2.         Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
3.         Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata  netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).
* Atskiras partnerio deklaracijas pasirašo visų paraiškos 3 punkte „Informacija apie partnerį (-ius)“ nurodytų partnerių vadovai ar jų įgalioti atstovai.
.\Logo_partner.png
4.         Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590 ,,Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“, priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas“ 2 punkte (jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).
5.         Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.
6.         Esu susipažinęs su paraiškos priede „Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis nustatymą“ pateiktais duomenimis apie mano atstovaujamą įstaigą ar ūkio subjektą ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi (ši nuostata nėra taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
7.         Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui yra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens  PVM negalima susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Elektroninių prašymų priėmimo sistema (EPRIS) arba susigrąžinus, nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją. 
8.         Dėl mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma Lietuvos Respublikoje registruotiems viešiesiems ir užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
9.         Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo ar pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms).
10.         Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
11.         Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).
12.         Mano kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
13.         Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo) laikymasis.
14.         Man nežinomos kitos šioje deklaracijoje  nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti  įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių projektas nebūtų įgyvendintas 2014–2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu.
15.         Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodytą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
16.         Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
17.         Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją).
18.         Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje SFMIS.
19.         Sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimti sprendimai finansuoti arba nefinansuoti projektą, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje www.esinvesticijos.lt.
(2014-2020 m. ES paramos ženklas)
 
Paraiškos finansuoti iš Europos  Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos priedas
 
INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJUI (PARTNERIUI) SUTEIKTĄ VALSTYBĖS PAGALBĄ (IŠSKYRUS DE MINIMIS)
 
(Priedas pildomas tuo atveju, kai jis nurodytas Projektų finansavimo ir administravimo sąlygų apraše. Jeigu pareiškėjas turi partnerį (-ių), kuris (-ie) kartu įgyvendins projektą, pareiškėjas užpildo šį klausimyną už kiekvieną projekto partnerį atskirai.  Pildomas priedas yra neatskiriama paraiškos dalis ir partneris (-iai) yra susipažinęs (-ę) su šiame priede teikiama informacija ir partnerio deklaracijoje patvirtina, kad teikiama informacija yra teisinga) 
1 lentelė. Informacija apie tai, ar pareiškėjui (partneriui) buvo (ar gali būti) suteikta valstybės pagalba iš kitų šaltinių nei ES struktūriniai fondai.
1
1.
Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui  (partneriui) nebuvo suteikta valstybės pagalba (išskyrus de minimis) ir jis nėra kreipęsis dėl jos suteikimo. Pažymėjus šį punktą, 2 lentelė nepildoma.
2.
Šis punktas žymimas, kai pareiškėjui (partneriui) buvo (ar gali būti) suteikta valstybės pagalba (išskyrus de minimis). Pažymėjus šį punktą, pildoma 2 lentelė (žr. žemiau). 
2 lentelė. Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą ar planuojamą gauti valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) iš kitų šaltinių nei ES struktūriniai fondai.
 Eil. Nr.
Pagalbos gavėjo kodas
Pagalbos skyrimo data
Pagalbos teikėjas
Teisės aktas, kuriuo remiantis skirta pagalba
Gautos pagalbos suma (Lt)
Pastabos
1
2
3
4
5
6
7
(2014-2020 m. ES paramos ženklas)
 
Paraiškos finansuoti iš Europos  Sąjungos 
fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą formos priedas 
 
INFORMACIJA APIE PROJEKTUI TAIKOMUS APLINKOSAUGINIUS REIKALAVIMUS
 
1
1. Šiame priede pareiškėjas pateikia informaciją apie iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto (toliau  - projektas) poveikio aplinkai vertinimą (toliau  - PAV) ir jo poveikį „Natura 2000“ teritorijoms. 2. Šis priedas pildomas visais atvejais, kai: 2.1. projekte planuojama ūkinė veikla gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) (toliau  - PAV įstatymas)  taikymo sritį, ir (arba) 2.2. projekto planuojama ūkinė veikla yra susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis, ir (arba) 2.3 nustatyta ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, (toliau  - ministerija) patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau  - aprašas). 3. Aplinkosauginiai reikalavimai projektui netaikomi ir šio priedo pildyti nereikia, kai: 3.1. projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, arba 3.2. projekte planuojama vykdyti ūkinė veikla, kuriai netaikomos PAV įstatymo nuostatos, ir jos vykdymas nėra susijęs su „Natura 2000“ teritorijomis.   4. Pareiškėjas žemiau esančioje lentelėje Nr. 1 pateikia informaciją, kokios projektui taikomos PAV ir (arba) „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymo procedūros. 
2
Lentelė Nr. 1. Informacija apie projekto PAV ir jo poveikį „Natura 2000“ teritorijoms
Klausimas
Paaiškinimai
Reikalingi pateikti dokumentai
PAV įstatymo 1 priede pateikiamas planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašas. 
1. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių. 2. PAV ataskaita. 3. Kita PAV atlikimo dokumentacija, jei ją buvo reikalaujama pateikti ministerijos apraše.
  Pildomas priedas yra neatskiriama paraiškos dalis ir partneris (-iai) yra susipažinęs (-ę) su šiame priede teikiama informacija ir partnerio deklaracijoje patvirtina, kad teikiama informacija yra teisinga.   Vadovaujantis PAV įstatymo 2.2. str., planuojama ūkinė veikla  - numatoma vykdyti veikla, apimanti statinių statybą, esamų statinių rekonstravimą, produktų gamybą, gamybos proceso ir technologinės įrangos įdiegimą, modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, žemės gelmių išteklių gavybą ir kitų gamtos išteklių naudojimą, taip pat žemėtvarkos, miškotvarkos, vandentvarkos projektuose numatomą ūkinę veiklą ir kitą ūkinę veiklą, galinčią turėti poveikį aplinkai. 
1
2
Klausimas
Paaiškinimai
Reikalingi pateikti dokumentai
PAV įstatymo 2 priede pateikiamas planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV, rūšių sąrašas. 
1. Atsakingos institucijos atrankos išvada, ar privalomas PAV. 2. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir PAV ataskaita (jei atrankos dėl PAV išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas). 3. Kita PAV atlikimo dokumentacija, jei ją buvo reikalaujama pateikti ministerijos apraše.
Šis punktas žymimas, kai projekte planuojama ūkinė veikla neįrašyta į PAV įstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus sąrašus, tačiau, vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, atranką dėl PAV atlikti reikalinga dėl kitų priežasčių. 
Pavyzdžiui, PAV proceso dalyviai (visuomenė, valstybės, savivaldybių ir kitos institucijos) pareikalavo ir atsakinga institucija, atsižvelgdama į planuojamos ūkinės veiklos mastą, pobūdį ar vietos ypatumus, nusprendė, kad atranka dėl PAV reikalinga. 
1. Atsakingos institucijos atrankos išvada, ar privalomas PAV. 2. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir PAV ataskaita (jei atrankos dėl PAV išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas). 3. Kita PAV atlikimo dokumentacija, jei ją buvo reikalaujama pateikti ministerijos apraše.
Šis punktas žymimas, kai projektas bus įgyvendinamas „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos. 
Projektams, kurių veiklos gali turėti įtakos „Natura 2000” teritorijoms, privaloma atlikti reikšmingumo nustatymo procedūras ir, jei taikoma pateikti už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaraciją. Vadovaujantis PAV įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 papunkčiu, PAV turi būti atliekamas, jeigu projekto planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas gali daryti poveikį „Natura 2000“ teritorijoms ir atsakinga institucija nustato, kad šis poveikis gali būti reikšmingas. 
1.         Už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija (jei taikoma).
2.         Atsakingos institucijos atrankos išvada, ar privalomas PAV (jei taikoma atrankos procedūra).
3.         Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir PAV ataskaita (jei PAV privalomas).
3. Kita PAV atlikimo dokumentacija, jei ją buvo reikalaujama pateikti ministerijos apraše.
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Alytaus apskritis
Kauno apskritis
Klaipėdos apskritis
Marijampolės apskritis
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ALYTAUS
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KLAIPEDOS
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TELSIU
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Akmenės raj.
Alytaus miesto
Alytaus raj.
Anykščių raj.
Birštono
Biržų raj.
Druskininkų
Elektrėnų
Ignalinos raj.
Jonavos raj.
Joniškio raj.
Jurbarko raj.
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Kauno miesto
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Palangos miesto
Panevėžio miesto
Panevėžio raj.
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Prienų raj.
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Raseinių raj.
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Rokiškio raj.
Skuodo raj.
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Šiaulių raj.
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1. Žemė
2. Nekilnojamasis turtas
3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai
4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas
5. Projekto vykdymas
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Įgyvendintos turizmo rinkodaros priemonės
Įrengti informaciniai kelio ženklai
P.S.337-05.4.1-LVPA-V-812
P.N.807-05.4.1-LVPA-V-812
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).
Žymima „Taikoma“, jei projekto vykdytojas turi interneto svetainę. Pasirinkus „Taikoma“, nurodomas interneto svetainės adresas ir, jeigu aktualu, trumpas informavimo priemonės aprašymas.
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).
Nežymima, jei pasirenkamos šios lentelės 15.3 ar 15.4 papunktyje nurodytos informavimo priemonės, kitu atveju žymima „Taikoma“. Jei teikiama paraiška dėl iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto, turi būti pažymima „Taikoma“, išskyrus atvejus, kai pagal jungtinę priemonę pasirenkamos šios lentelės 15.3 ar 15.4 papunktyje nurodytos informavimo priemonės. Pateikiamas trumpas informavimo priemonės aprašymas.
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
Privaloma pažymėti „Taikoma“, jeigu įgyvendinamas iš Europos regioninės plėtros ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas infrastuktūros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra viešųjų (t. y. ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir nacionalinių viešųjų) lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų). Netaikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams.
Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą.
Privaloma pažymėti „Taikoma“, jeigu įgyvendinamas iš Europos regioninės plėtros ar Sanglaudos fondo bendrai finansuojamas infrastuktūros ar statybos projektas, kuriam skiriama bendra viešųjų (t. y. ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir nacionalinių viešųjų) lėšų suma viršija 500 000 eurų (penkis šimtus tūkstančių eurų). Netaikoma iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamiems projektams.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
Privaloma pažymėti „Taikoma“, kai įgyvendinamas iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas ir kai organizuojami mokymai ar vykdomos kitos panašios iš Europos regioninės plėtros arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklos.
Partnerio deklaracija
Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), privaloma kartu su paraiška pateikti priedą (-us) „Partnerio deklaracija“. 
Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų gaunamas pajamas
Jei paraiškoje pažymimas 10.2 papunktis („Įgyvendinant projektą gaunama pajamų ir jos yra įvertintos iš anksto“) arba jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie įvertintas planuojamas gauti pajamas, privaloma pateikti užpildytą šį paraiškos priedą. Priedas nepildomas ir neteikiamas teikiant paraišką dėl iš Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto.
Informacija apie iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus „de minimis“ pagalbą)
Jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie valstybės pagalbą, privaloma pateikti užpildytą šį paraiškos priedą.
Informacija apie aplinkosauginius reikalavimus
Jeigu pareiškėjas planuoja vykdyti ūkinę veiklą, kaip ji apibrėžta Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje,  arba jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie projekto poveikį aplinkai, privaloma pateikti užpildytą šį paraiškos priedą.
Klausimynas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų
Jeigu projekto biudžete tinkamų finansuoti išlaidų suma numatyta su PVM arba jeigu projektų finansavimo sąlygų apraše nurodoma, kad kartu su paraiška privaloma pateikti informaciją apie PVM, pildomas šis paraiškos priedas.
Projekto biudžeto paskirstymas pagal pareiškėjus ir partnerius
Kai taikoma „de minimis“ schema ir kai projektas planuojamas įgyvendinti su  partneriu (-iais), pildomas šis paraiškos priedas.
Investicijų projektas
Didelės apimties projekto paraiškos priedai
Paraiškos forma, nustatyta reglamento (ES) Nr. 2015/207 II priede, ir kiti dokumentai, kuriais pagrindžiama paraiškos formoje pateikta informacija
Didelės apimties projekto pranešimo EK forma, nustatyta reglamento (ES) Nr. 1011/2014 I priede
Nepriklausomo eksperto vertinimas
Informacija apie pasirašytą pirmąją didelės apimties projekto rangos darbų sutartį ir dokumentai, kuriais pagrindžiama ši informacija
Informacija apie pasirašytą viešosios ir privačios partnerystės sutartį ir dokumentai, kuriais pagrindžiama ši informacija
JASPERS ekspertų galutinė išvada dėl didelės apimties projekto ir JASPERS pateiktų rekomendacijų santrauka bei pareiškėjo paaiškinimai dėl rekomendacijų, į kurias nebuvo atsižvelgta rengiant didelės apimties projekto dokumentus
Interneto svetainėje paskelbti informaciją apie įgyvendinamą projektą, apibūdinti jo tikslus, rezultatus ir informuoti apie finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje (pavyzdžiui, prie įėjimo į pastatą) pakabinti bent vieną plakatą (ne mažesnį kaip A3 formato), kuriame pateikiama informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš atitinkamo (-ų) ES struktūrinio fondo (-ų).
Projekto įgyvendinimo pradžioje visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti laikiną informacinę lentelę ar pastatyti laikiną informacinį stendą.
Iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos visuomenei gerai matomoje vietoje pakabinti nuolatinę informacinę lentelę ar pastatyti nuolatinį informacinį stendą.
Projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims pranešti apie projekto finansavimą iš tam tikro (-ų) ES struktūrinio (-ių) fondo (-ų) ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų – šią informaciją pateikti dalyvavimą patvirtinančiuose pažymėjimuose ar kituose dokumentuose.
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