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1. Ar būtinas laidavimo aktas avansui gauti? Taip, siekiant gauti avansą yra būtina 

avanso grąžinimo garantija išduota banko 
ar draudimo bendrovės. Maksimali galimo 
prašyti avanso suma negali viršyti 30 proc. 
projektui skirtos finansavimo sumos. 

2. Kas turi būti nurodyta avanso laidavimo 
dokumente?  

Visi privatūs juridiniai asmenys turi pateikti 
avanso draudimo dokumentą dėl visos 
avanso sumos. Avanso draudimo 
dokumente turi būti nurodytas naudos 
gavėjas - LR kultūros ministerija ir 
galiojimo terminas, kuris negali būti 
trumpesnis nei MP įvertinimo terminas, 
kuriame galutinai įvertinamas turimas 
avansas, patvirtinimo data. 
Rekomenduojama avanso draudimo 
dokumente  nurodyti ir projekto kodą. 

3. O kur kabinti plakatą? ofiso patalpose ar 
pakanka lipdukų ant įsigytos įrangos? 

Plakatą rekomenduojame pakabinti ofiso 
patalpose, gerai visuomenei matomoje 
vietoje, pvz. įmonės hole. 

4. Jei projekto suma ~100k, tokiu atveju 
užtektų A3 formato plakato? Jei turime 
kelis ofisus, tuomet pakaktų pasikabinti 
viename iš jų? :) 

Visais atvejais plakatas turėtų būti A3 
formato. Dėl jo laikymo, užtektų, kad jį 
pakabintumėte pagrindiniame ofise. 

5. Ar iš tikrųjų galima susimažinti projekte 
numatytus stebėsenos rodiklius? Pvz. 
mažinti įsipareigojimus? 

Teoriškai stebėsenos rodiklius projekto 
įgyvendinimo metu galima sumažinti, 
tačiau kiekvienu atveju yra sprendžiama 
individualiai. Mažinant stebėsenos rodiklį 
yra iš naujo atliekamas naudos ir kokybės 
vertinimas ir jo metu žiūrima, ar projekto 
vykdytojas su sumažintu stebėsenos 
rodikliu, paraiškų vertinimo metu, būtų 

gavęs finansavimą. Jei su sumažintu 
stebėsenos rodikliu pareiškėjas iškrenta iš 
finansavimą galinčių gauti pareiškėjų eilės, 
tokiu atveju projektui sutartyje numatytų 
stebėsenos rodiklių mažinimas nebūtų 
atliekamas ir / ar būtų nutraukiama 
projekto sutartis ir / ar susigrąžinamos 

išmokėtos finansavimo lėšos. 

6. Ar bus įkelta vebinaro medžiaga Jūsų 
puslapyje? 

Taip, mokymų įrašas bus patalpintas 
inovacijų agentūros interneto puslapyje. 

7. Sveiki. Kada planuojama pasirašyti 
projekto sutartis su 309 priemonės 
vykdytojais, kurie patenka į 24 projektus, 
ir kuriems pakanka finansavimo? 

2022-06-29 įvyko oficialus svarstymas dėl 
projektų finansavimo, po kurio LR kultūros 
ministerija parengs oficialų įsakymą dėl 
sutarčių sudarymo. Gavus oficialių įsakymą 

dėl finansavimo galėsime pradėti sutarčių 
pasirašymą. Visos sutartys turės būti 
pasirašomos per 30 kalendorinių dienų nuo 
įsakymo gavimo dienos.  
Tačiau, pranešimus dėl sutarčiai reikiamos 
informacijos, gausite jau netrukus, tam, 
kad gavus įsakymą, galėtume kuo greičiau 

išsiųsti Jums jau parengtus dokumentus 
pasirašymui.  
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8. Kokie būna įrangos naujumą įrodantys 

dokumentai? 

Tai galėtų būti techninis pasas, arba ant 

įrangos esančių kortelių (plokštelių) 
nuotraukos, kur matytųsi gamybos metai, 
taip pat pačios įrangos nuotraukos. 

9. Konkursas atliekamas kai objekto 
finansavimo suma viršija 60 tūkst. Eur su 
PVM? 

Konkursas vykdomas, kai finansavimo 
suma be PVM siekia 60 tūkst. Eur ir 
daugiau. 

10. Jei gerai suprantu, apmokėjimas vyksta 
taip: Konkursas->Pasirenkamas tiekėjas-
>Gaunama ir apmokama sąskaita-
>Teikiamas MP Agentūrai? 

Susiderinus su inovacijų agentūra 
konkurso dokumentus (pirkimo sąlygas, 
sutarties projektą), paskelbiamas 
konkursas, vėliau agentūrai teikiami 
įvertinti įvykdyto pirkimo dokumentai, tada 
po sutarties pasirašymo su tiekėju, 
agentūrai įvertinus jos atitikimą sutarties 
suderintam projektui, pradedama vykdyti 
sutartis bei atitinkamai deklaruojamos 

išlaidos, pateikiant sąskaitas faktūras, 
apmokėjimo dokumentus ir pan., su MP. 

11. Per kiek laiko nuo pateiktų pirkimo 
dokumentų ir MP, Agentūra perveda 
pinigus? 

Pirmiausia inovacijų agentūra vertina 
pirkimo dokumentus, dokumentų 
vertinimo terminas, remiantis Projektų 
administravimo ir finansavimo taisyklėmis, 
gali užtrukti iki 30 dienų. Tačiau, jei 
pirkimo dokumentai parengti tinkamai, 
agentūrai nekyla papildomų klausimų dėl 
sąlygų ir pan., įprastai būna įvertinami per 
trumpesnį laiko tarpą.  
Pateikus mokėjimo prašymą, jo vertinimo 
terminas pagal Projektų administravimo ir 
finansavimo taisykles gali trukti taip pat iki 
30 dienų ir papildomai iki 7 dienų 
apmokėjimui iš iždo. Tačiau, praktikoje, jei 
visi dokumentai tinkamai pateikti ir 
agentūrai nekyla klausimų, vertinimas 
trunka trumpiau. 

12. Ar galima išskaidyti pirkimus dalimis? Taip, tačiau negalima dirbtinai skaidyti 
pirkimo dalimis, jeigu taip galėtų būti 
išvengta nustatytos pirkimų tvarkos 

taikymo, nebent tai yra pateisinama dėl 
objektyvių priežasčių. 

 


