PRIEMONĖS
„PASKATOS KULTŪROS IR
KŪRYBINIŲ INDUSTRIJŲ
SEKTORIUI KURTI
KONKURENCINGUS KULTŪROS
PRODUKTUS“ REIKALAVIMAI

Vilma Bukauskaitė
Verslo tvarumo projektų skyriaus
vyriausioji projektų vadovė

Pristatymo turinys:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ti k s l a s i r r e mi a mo s ve i k l o s
Netinkamų / tinkamų finansuoti
išlaidų pvz.
Reikalavimai pareiškėjui / partneriui
Reikalavimai projektui
Stebėsenos rodiklių skaičiavimas
Projekto įgyvendinimo trukmė
Finansavimas
Naudos ir kokybės vertinimas
Su paraiška teikiami dokumentai

Priemonės tikslas
Priemonė skirta paskatinti MVĮ KKI įmones kurti naujus, aukštos pridėtinės vertės,
konkurencingus kultūros ir kūrybinio turinio ir formos produktus, investuojant į naujus
konkurencingus skaitmeninius ir (arba) žiedinę ekonomiką skatinančius kultūros ir kūrybinio
turinio ir formos produktus, paslaugas ar veiklos procesus.

3

Produktas – gaminys, paslauga ir (arba) veiklos procesas.
Gaminys – pagamintas fizinis arba skaitmeninis objektas, subjekto galimas įgyti nuosavybės teise,
kurią jis gali perleisti kitam subjektui, sudarant rinkos sandorį.
Gaminio dizainas – viso gaminio ar jo dalies vaizdas, išreiškiamas linijomis, kontūrais, spalvomis,
forma, tekstūra ir (ar) medžiaga.

Paslauga – atlygintina veikla arba (ir) jos rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas
konkretus vartotojo poreikis.

Paslaugos dizainas – remiantis klientų (vartotojų) patirtimi ir poreikiu sukuriamas priemonių rinkinys,
įskaitant naują paslaugos teikimo schemą, kuris padeda tiems klientams (vartotojams) naudotis pilna
paslauga, o verslui – paslaugą teikti efektyviau.

PASLAUGOS DIZAINU NELAIKOMA

Internetinio tinklalapio
dizainas

Interjero (eksterjero)
dizainas

Elektroninės parduotuvės
dizainas

Veiklos procesas – panaudojant skaitmeninius ar žiedinės ekonomikos sprendimus sukurtas naujas
ar patobulintas MVĮ veiklos procesas, įskaitant organizacinių ar verslo modelio inovacijų įdiegimą.

Verslo modelio inovacija – naujų, unikalių organizacijos koncepcijų, įskaitant jos misiją, palaikančių
finansinį gyvybingumą, kūrimas ir jų įgyvendinimas, kurio pagrindinis tikslas – rasti naujų pajamų
šaltinių, gerinant produkto vertę ir jo pristatymą klientams (vartotojams).
Organizacinė inovacija – naujo organizacinio metodo diegimas organizacijos veikloje (įrengiant darbo
vietas ar plėtojant išorinius ryšius ir panašiai)

Kultūros produktas – kultūrinės veiklos metu, kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties
reglamento 53 straipsnio 2 dalyje, sukuriamas(-i) kultūros produktas(-ai).
MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir
televizijos programų gamyba“, turi atitikti Bendrojo bendrosios išimties reglamento 54 straipsnio
nuostatas ir ne mažiau nei 2 kultūrinius kriterijus, numatytus Aprašo 5 priedo 6.2 papunktyje.

▪
▪
▪

▪

Kultūriniai kriterijai:
Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos
kultūros, istorijos, religijos, mitologijos ar visuomenės gyvenimo
įvykiais;
Projekto kultūros produktas yra paremtas Lietuvos ar Europos
kultūros, istorijos, religijos, visuomenės asmenybe arba mitologiniu
veikėju;
Projekto kultūros produktas įprasmina bent vieną ar kelias svarbias
Lietuvos ar Europos vertybes: kultūrų ir religijų įvairovę, žmogaus
teises ir pilietiškumą, demokratiją ir solidarumą, mažumų teises ir
toleranciją, pagarbą kultūros ir šeimos tradicijoms, aplinkosaugą,
ekologiją ar darnų vystymąsi;
Projektas susijęs su tautinės ar europinės tapatybės klausimais.

① Originalių dizaino ir (arba) rinkodaros sprendimų
sukūrimas ir diegimas, pasitelkiant meninę, kultūrinę ir
kūrybinę raišką ir siekiant skaitmenizavimo ir (arba)
žiedinės ekonomikos skatinimo produktų ir (arba) paslaugų
kūrimo ir (arba) veiklos procesų tobulinimo (leidybos,
įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, dizaino
kūrimo, komunikacijos ir panašios paslaugos, produktai ar
procesai).

② Skaitmeninių ir (arba) elektroninių platformų ar
panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių
produktų ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, muzikos,
leidybos, žaidimų ir kituose subsektoriuose).

③ Pažangių, naujų formų audiovizualinių, virtualios,
papildytos realybės, ar kitų kultūros ir kūrybinių produktų
sukūrimas, panaudojant skaitmenines technologijas.

④ KKI kultūros ir kūrybinių produktų ir (arba) paslaugų ar
veiklos procesų transformavimas į naujas skaitmenines ar
žiedinę ekonomiką skatinančias formas (leidybos, žaidimų,
dizaino, muzikos ir kituose subsektoriuose).
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Skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principai
Skaitmeninės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai
Panaudojant skaitmenines technologijas ar sprendimus MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo
procese turi būti suplanuoti veiksmai, kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių:
MVĮ produkto gamyba, pats produktas, paslauga, paslaugos teikimas, veiklos vykdymo
procesas arba jų dalis
turi būti perkeliama iš fizinės į skaitmeninę ar virtualią aplinką arba paslaugos ar procesai, arba jų
dalis turi būti vykdomi nuotoliniu būdu.

Žiedinės ekonomikos principus įgyvendinantys sprendimai
MVĮ gaminio gamybos ar paslaugos teikimo procese turi būti suplanuoti veiksmai, kuriais siekiama
tvaresnių gaminių ir (arba) sprendimų, kai produktai naudojami ilgiau, o medžiagos pakartotinai
naudojamos naujiems produktams gaminti, ir kurių rezultatas yra bent vienas šių pokyčių:
sumažintas susidarančių atliekų kiekis, užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, sumažintas
teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos
galimybės MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminamą
gaminį naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti MVĮ
gaminamą gaminį.

VISŲ PARAIŠKOJE
PLANUOJAMŲ
VEIKLŲ POVEIKIS
TURI SKATINTI
SKAITMENINĘ IR
(ARBA) ŽIEDINĘ
EKONOMIKĄ

Tinkamų finansuoti išlaidų pavyzdžiai

Reikalavimai pareiškėjui
MVĮ veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus

MVĮ veikiantis KKI sektoriuje
Vidutinės metinės pardavimo pajamos iš savo pagamintos produkcijos iš KKI veiklos (gaminių ir
paslaugų) ne mažiau kaip 30 000 Eur, o bendros KKI veiklos pajamos ne mažiau nei 50 proc.
Finansavimo gali būti prašoma tik tokioms veikloms, kurioms nebuvo skirtas finansavimas
pagal priemonę „Kūrybiniai čekiai COVID-19“
Pakankamas De minimis pagalbos likutis (jei finansavimo prašoma pagal De minimis
reglamentą)
Nepatiriantis sunkumų (jei finansavimo prašoma pagal Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą)
Atitinkantis kitus Aprašo reikalavimus

Reikalavimai partneriui ir jo atsakomybės

REIKALAVIMAI

ATSAKOMYBĖS

▪ MVĮ veikianti KKI sektoriuje
▪ Pakankamas De minimis pagalbos likutis (jei
finansavimo prašoma pagal De minimis reglamentą)
▪ Nepatiria sunkumų (jei finansavimo prašoma pagal
Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą)
▪ Dalyvavimas galimas tik viename projekte ir nėra
privalomas

▪ Partnerystė projekte turi būti pagrįsta, teikti naudą ir
prisidėti prie projekto tikslo įgyvendinimo
▪ Gali prisidėti prie projekto finansavimo nuosavomis
lėšomis
▪ Aiškus atsakomybių pasidalijimas jungtinės veiklos
sutartyje
▪ Atsakomybė už stebėsenos rodiklių siekimą
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Vidutinių metinių pardavimo pajamų* skaičiavimas
(>30 000 Eur per pastaruosius 3 finansinius metus iš KKI veiklos)

Jeigu įmonė veiklą vykdo
ilgiau nei 3 metus

Jeigu įmonė veiklą vykdo
trumpiau nei 3 metus

* Pajamos, gautos iš paties pareiškėjo pagamintos produkcijos iš KKI veiklos (gaminių ir paslaugų) pardavimo per ataskaitinį laikotarpį
Pajamos, gautos už produkcijos ar paslaugų perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos (gaminių ir paslaugų) pardavimo
14
pajamomis

 Finansavimas, pagal
De minimis reglamentą

80 proc.

Iki 200 000 Eur

Nuo 30 000 Eur
Kino sektoriui
Iki 800 000 Eur
Kitoms KKI MVĮ
Iki 400 000 Eur

Kino sektoriui
Iki 4 000 000 Eur
Kitoms KKI VMĮ
Iki 6 551 499 Eur

50 - 80 proc.

Tik 1 paraiška

 Finansavimas, pagal Bendrajį
bendrosios išimties reglamentą*

Tik 1 reglamentas

* Finansavimo intensyvumas gali kisti priklausomai nuo pasirinktų veiklų numatytų Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 ir 54 str.

Veikloms
pradėtoms iki
paraiškos
pateikimo taikoma
tik de minimis
pagalba

Tinkamos finansuoti išlaidos

4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“
① Kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos
įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo ir
finansinės nuomos išlaidos (įskaitant jų transportavimo,
projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo,
instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo
naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir
susijusias išlaidas).

② Programinės įrangos kūrimo, informacinių sistemų
kūrimo ir (ar) modernizavimo išlaidos (įskaitant
informacinių sistemų projektavimo, techninės priežiūros
(informacinių sistemų kūrimo ir (arba) diegimo techninė
priežiūra – tai ekspertinė informacinių sistemų kūrėjo ar
diegėjo veiksmų bei sukurtų produktų ar rezultatų priežiūra
ir įvertinimas, kuriuos vykdo pats užsakovas arba
tam tikslui samdo paslaugų teikėją, atstovaujantį užsakovo
interesams) ir kitos susijusios išlaidos.

③ Patentų, autorinių ir gretutinių teisių, licencijų, prekių ženklų išlaidos.

! Visas įsigyjamas turtas turi būti naujas ir ilgalaikis.
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5 išlaidų kategorija „Projekto vykdymas“
① Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio
išlaidos kartu su darbo santykiais susijusiems darbdavio
įsipareigojimams (socialinio draudimo, privalomojo
sveikatos draudimo mokesčiais, įmokomis į garantinį
fondą, įmokomis į ilgalaikio darbo išmokų fondą).

② Atlygio projektą vykdantiems fiziniams ir juridiniams
asmenims pagal paslaugų, autorines ar kitas sutartis
išlaidos, skirtos naujiems ir (ar) patobulintiems gaminiams,
paslaugoms, veiklos procesams kurti ir (ar) diegti.

③ Projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų
gaminių, paslaugų, veiklos procesų rinkodaros sprendimų
sukūrimo ir įgyvendinimo paslaugų pirkimo išlaidos. Šių
išlaidų suma neturi viršyti 30 proc. projekto tinkamų
finansuoti išlaidų.

Projekto vykdymui reikalingų patalpų nuomos išlaidos.
Šių išlaidų suma neturi viršyti 10 proc. projekto tinkamų
finansuoti išlaidų.

Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio kelionių ir
apgyvendinimo išlaidos.

Galimybių studijos, tyrimų, studijų, metodikų rengimo,
mokymų organizavimo ir vykdymo paslaugų pirkimo
išlaidos.

Kitos projekto veikloms įvykdyti būtinos pagrįstinos
paslaugų pirkimo išlaidos, išskyrus išlaidas alkoholiui ir
tabakui.

Tinkamų finansuoti išlaidų apmokėjimas
PROJEKTAMS, KURIŲ FINANSAVIMO SUMA
VIRŠIJA 100 TŪKST. EUR IR VISAIS ATVEJAIS
KAI
FINANSAVIMO PRAŠOMA BAGAL
BENDRAJĮ
BENDROSIOS
IŠIMTIES
REGLAMENTĄ

➢ 4 ir 5 išlaidų kategorijos išlaidoms apmokėti
taikomas išlaidų kompensavimo ar sąskaitų
apmokėjimo būdas pagal faktiškai patirtas
išlaidas, išskyrus 5 išlaidų kategorijoje
numatytus fiksuotus įkainius:
✓ Projektą vykdančio personalo komandiruočių,
kelionių ar stažuočių išlaidoms;
✓ Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio
apgyvendinimo išlaidoms;
✓ Tarptautinio partnerio, svečio iš užsienio
kelionių išlaidoms.

Taikoma tik jei finansavimo prašoma pagal
De minimis reglamentą
PROJEKTAMS, KURIŲ FINANSAVIMO SUMA
NEVIRŠIJA 100 TŪKST. EUR

➢ 4 ir 5 išlaidų kategorijos išlaidoms
apmokėti bus taikoma fiksuotoji suma ir
fiksuotieji įkainiai.

Fiksuotosios projekto išlaidų sumos nustatymas
Pildoma fiksuotųjų projekto išlaidų sumų lentelė, jeigu projekto įgyvendinimo metu
planuojama paslaugas pirkti iš išorės tiekėjų:
▪

Fiksuotoji suma nustatoma remiantis trimis
lygiaverčiais
komerciniais
pasiūlymais
pagal
mažiausią pasiūlytą kainą arba pagal pasirašytą
pirkimo-pardavimo sutartį.

▪

Jeigu paraiškos pateikimo metu pirkimas yra
įvykdytas, turi būti pateikta sutartis su tiekėju (jei
pasirašoma) ir (arba) kiti dokumentai, kuriuose
nurodytas įsigytos paslaugos pavadinimas, pobūdis ir
kaina. Jei pirkimo sutartis pasirašyta, tuomet fiksuotų
sumų lentelėje rašoma viena suma.

▪

Išlaidos apmokamos atsižvelgiant į nustatytas
fiksuotąsias sumas ir pateiktus dokumentus, kuriais
įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos
reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotąsias sumas
apmokamų rezultatų pasiekimą, bus nurodyti projekto
sutartyje.

! Taikoma tik projektams, kurie teikiami pagal De minimis reglamentą ir kurių finansavimo suma neviršija 100 tūkst. eurų.

Fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių nustatymas
Pildoma fiksuotųjų projekto išlaidų įkainių lentelė, kai projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojo
darbuotojai vykdys projekto veiklas.

▪ Fiksuotasis įkainis nustatomas pagal fiksuotųjų įkainių ▪ Išlaidos apmokamos atsižvelgiant į nustatytus fiksuotuosius
nustatymo tyrimo ataskaitą.
įkainius ir pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas
rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal
▪ Fiksuotasis įkainis pritaikomas atsižvelgiant į projekto
fiksuotuosius įkainius apmokamų rezultatų pasiekimą, bus
vykdytojo veiklos EVRK kodą, kuris yra užregistruotas
nurodyti projekto sutartyje.
Statistikos departamente.

! Taikoma tik projektams, kurie teikiami pagal De minimis reglamentą ir kurių finansavimo suma neviršija 100 tūkst. eurų.

Fiksuotųjų projekto išlaidų įkainių nustatymas

1 000 val. x 9,03 Eur/val. = 9 030 Eur
Numatomas rezultatas
Gaminio dizaino kūrimas (700 val.)

Adaptavimas (300 val.)

Maksimali tinkamų finansuoti išlaidų suma
Jeigu bus dizainas adaptuotas = 2 709 Eur
Jeigu bus sukurtas dizainas = 6 321 Eur
Realus rezultatas
Dizainas sukurtas per 600 val.
Adaptavimas atliktas per 100 val.
Reali (patvirtinta) tinkamų finansuoti išlaidų suma 6 321 Eur
600 val. * 9,03 Eur/val. = 5 418 Eur
100 val. * 9,03 Eur/val. = 903 Eur

Reikalavimai projektui

Projekto trukmė iki 2023 m.
kovo 31 d. (~9 mėn.)
Projektai pratęsiami nebus

Pradėtas įgyvendinti ne
anksčiau nei
2021 m. sausio 1 d.

Projekto veiklos vykdomos
Lietuvos Respublikoje

Projektu siekiama stebėsenos
rodiklių

Užtikrintas investicijų
tęstinumas 3 metus po
projekto pabaigos

Projektas nepažeidžia
dvigubo finansavimo
reikalavimų

Projekto parengtumo reikalavimai

KARTU SU
PARAIŠKA
NEPATEIKUS
NURODYTŲ
DOKUMENTŲ,
PARAIŠKA
ATMETAMA

▪

Užpildytas Aprašo 5 priedas Excel formatu.

▪

Darbo sutartys, sudarytos paslaugų teikimo sutartys arba komerciniai pasiūlymai
kiekvienai projekto veiklai įgyvendinti. Projektuose, kuriuose prašoma finansavimo
lėšų suma neviršija 100 000 Eur ir yra teikiami pagal de minimis reglamentą turi būti
pateikta ne mažiau kaip po 3 komercinius pasiūlymus kiekvienos iš projekto veiklų
įgyvendinimui.

▪

Galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp pareiškėjo ir partnerio
kopija, patvirtinta pareiškėjo vadovo (taikoma, kai projektas įgyvendinamas su
partneriu).

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Stebėsenos rodikliai
Produkto stebėsenos
rodikliai

→ „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“.
Pasiekiama automatiškai pasirašius sutartį

Rezultato stebėsenos
rodikliai

→„Gavusių investicijas MVĮ planuojamo pajamų
augimo ir prašomo finansavimo santykis“.
Atsiskaitoma su ataskaita po projekto pabaigos iki 2024
m. birželio 30 d.
Atsakomybė už rodiklį tenka pareiškėjui ir partneriui
(nepasiekus rodiklio dėl partnerio kaltės, atsakomybė
tenka pareiškėjui)

Projekto naudos ir kokybės vertinimas
▪ Vertinimas atliekamas pagal Aprašo 2 priede pateiktus du atrankos kriterijus;
▪ Minimali balų suma – 34 balai, iš kurių bent 28 balus privaloma surinkti pagal pirmąjį
kriterijų;
▪ Nesurinkus minimalios balų sumos, paraiška atmetama;
▪ Projektai atrenkami konkurso būdu, t. y. finansuojami daugiausiai balų surinkę projektai.

1 KRITERIJUS:

PAREIŠKĖJO
PLANUOJAMO
PARDAVIMO PAJAMŲ
AUGIMO IR PRAŠOMO
FINANSAVIMO
SANTYKIS

𝑷

F= * 100 proc., kur:
𝑩
F – planuojamo pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis;
P – pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) pajamų augimo pokytis;
B – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.
▪ Vertinamas pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) planuojamo
pardavimo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis (proc.);
▪ Pajamų augimo potencialas vertinamas nuo 2020 m. iki 2023 metų;
▪ Pildoma Aprašo 5 priedo 5 dalies lentelė.

Iš šio kriterijaus privaloma surinkti 2 balus (arba 28 balus, pritaikius svorio koeficientą). Nesurinkus minimalios kriterijaus balų sumos,
paraiška atmetama.

2 KRITERIJUS:
PAREIŠKĖJO
PAPILDOMO
PRISIDĖJIMO
PRIVAČIOMIS
INVESTICIJOMIS
DALIS PROJEKTE

𝑷
𝑭

* 100 proc., kur:

P – pareiškėjo privačių lėšų dalis prie projekto tinkamų finansuoti išlaidų,
viršijanti projektui nustatytą privalomą nuosavą indėlį
(vertinama P = Pviso – Ppriv, kur Pviso – visa pareiškėjo nuosavo indėlio suma
projekte, o Ppriv – projektui nustatyta privalomo nuosavo indėlio suma);

F – paraiškoje nurodyta prašomo finansavimo suma.
▪ Vertinama pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti)
papildomo prisidėjimo privačiomis investicijomis prie tinkamų
finansuoti projekto išlaidų dalis (proc.);
▪ Pildoma Aprašo 5 priedo 5 dalies lentelė.

1 ir 2 kriterijaus vertinimas bus atliekamas pagal dvi atskiras pareiškėjų grupes:
1. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla yra priskiriama veiklai „Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos
programų gamyba“;
2. MVĮ, kurių pagrindinė ekonominė veikla priskiriama kitoms KKI ekonominėms veikloms.

Su paraiška teikiami dokumentai
Aprašo 5 priedas Excel formatu;
Biudžeto pagrįstumo dokumentai (paslaugų teikimo sutartys, komerciniai pasiūlymai
kiekvienai projekto veiklai);
3. Jei projektas pradėtas įgyvendinti – pasirašytos pirkimo–pardavimo sutartys, sąskaitos
faktūros ir kiti pradėtą projekto įgyvendinimą įrodantys dokumentai;
4. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai:
• Akcininkų/narių/savininkų sprendimas dėl projekto finansavimo;
Jeigu projektas bus finansuojamas skolintomis lėšomis – paskolos sutartis ir skolintojo
finansinį pajėgumą pagrindžiantys dokumentai (jeigu skolintojas yra ne kredito įstaiga) turės
būti pateikti iki projekto sutarties pasirašymo.
5. SVV deklaracija (pareiškėjo ir partnerio (jei numatoma jį pasitelkti);
6. „Vienos įmonės“ deklaracija (pareiškėjo ir partnerio (jei numatoma jį pasitelkti) – tik tada jei
finansavimo prašoma pagal De minimis reglamentą);
7. Pareiškėjo ir partnerio (jei numatoma jį pasitelkti) patvirtinti paskutinių 3 finansinių metų
finansinės atskaitomybės dokumentai (jei nepateikti JAR);
8. PVM klausimynas (jeigu pareiškėjas yra ne PVM mokėtojas);
9. Galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties tarp pareiškėjo ir partnerio kopija;
10. Projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėją ir partnerį (taikoma, kai projektas
įgyvendinamas su partneriu).
1.
2.

Paraiškų teikimas per DMS
▪ Kaip prisijungti prie DMS?
▪ Kaip pateikti paraišką per DMS (skaidrės)
▪ Kaip pateikti paraišką per DMS (video)

Paraiškos teikimas,
susirašinėjimas,
dokumentų/informacijos
teikimas vyksta tik per DMS

Susisiekite:
Tel. +370 682 59 528

El. p. kkiproduktai@lvpa.lt
Visi priemonės dokumentai (sąlygos ir
formos pildymui) patalpintos
LVPA tinklapyje.

