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I SKYRIUS 
BENDRIEJI DUOMENYS 

1.1. Kvietimo teikti projektų 
įgyvendinimo planus 
(toliau – PĮP) numeris 

02-012-K 
 
 

1.2. Pavienio ar jungtinio 
projekto (toliau – 
projektas) pavadinimas 

Atsigavimas po ekonominio nuosmukio 
 

1.3. Projekto kodas  

1.4. Pareiškėjas 
1.4.1. Pavadinimas UAB „Įmonės pavadinimas“  

 
1.4.2. Juridinio asmens kodas  Nurodomas juridinio asmens kodas 

 
 Pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo 
 

Rekomenduojame 
koreguoti tik mėlynai 

pažymėtus laukus 

Pažymime, jei 
pareiškėjas 
registruotas 

užsienyje 



1.4.3. Adresas Juridinio asmens korespondencijai skirtas adresas 
 

1.4.4. Telefono numeris Juridinio asmens telefono numeris 
 

1.4.5. El. paštas Juridinio asmens el. paštas 
 

1.5. Kontaktinis asmuo  

1.5.1. Asmens pareigų 
pavadinimas, vardas, 
pavardė 

Kontaktinio asmens pareigos, vardas ir pavardė 
 

1.5.2. Telefono numeris Kontaktinio asmens telefono numeris 
 

1.5.3. El. paštas Kontaktinio asmens el. paštas 
 

1.6. Partneris (-iai) - 

 Pavadinimas Juridinio asmens 
kodas 

 Adresas Telefono numeris El. paštas 

1.6.1.       

 
II SKYRIUS 

PROJEKTO INICIJAVIMAS 
(pildoma rengiant visų tipų projektų įgyvendinimo aprašus) 

 

2.1. 
 

Projektu sprendžiamos problemos 
 
PVZ.: Projektu siekiama atkurti įmonės mokumą, atkurti įmonės finansinį stabilumą bei užtikrinti finansinę pusiausvyrą. COVID-19 pandemija smarkiai pakoregavo 
įmonės finansinį pajėgumą, krito paravimų apyvartos. Projekto metu bus įsigyta tikslinė paslauga, kuri padės įmonei greičiau atsigauti po ekonominio nuosmukio bei stiprinti 
tvarų augimą bei konkurencingumą. 
 
 

2.2. 
 

Projekto tikslas 
Skatinti greitesnį įmonės atsigavimą po ekonominio nuosmukio 
 
 

2.3. 
 

Projekto tikslinė grupė  
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 
 
 

2.4. 
 

Galimi teisiniai apribojimai 
Teisiniai ribojimai netaikomi 
 

Jei PĮP ir susijusius dokumentus teikia ne įstaigos 
atstovas, tuomet kartu reikia pateikti įmonės 

vadovo įgaliojimą. 

Trumpai apibūdinti įmonės vykdomą veiklą, su kokiomis 
problemomis įmonė susiduria, kokioms problemoms spręsti yra 
skirtas projektas ir kaip projekto įgyvendinimas prisidės prie 

sprendžiamų problemų. 



 

2.5. 
 

Rezultatai (produkto stebėsenos rodiklis (-iai) ir (arba) rezultato stebėsenos rodiklis (-iai)) 
 

Stebėsenos 
rodiklio 

pavadinimas 

Stebėsenos 
rodiklio kodas 

Matavimo 
vienetas 

Siektina reikšmė Siektinos reikšmės pagrindimas 

 

2.5.1. Produkto stebėsenos rodikliai 

Paramą gavusios 
įmonės (iš kurių: 

labai mažos, 
mažosios, 

vidutinės ir 
didelės) 

P-05-001-01-08-09-
01 

Įmonės 
 

1,00 Rodiklio reikšmė pasiekiama pasirašius projekto sutartį  
 

Paramą 
dotacijomis 

gavusios įmonės 

P-05-001-01-08-09-
05 

Įmonės 1,00 Rodiklio reikšmė pasiekiama pasirašius projekto sutartį  
 

 

 
 

2.5.2. Rezultato stebėsenos rodikliai 
Privačiosios 
investicijos, 
papildančios 

viešąją paramą 
(iš kurių: 
dotacijos, 
finansinės 
priemonės) 

 
 

R-05-001-01-08-
09-02 

Eur 10.000,00 Rodiklio reikšmė pasiekiama projekto pabaigoje, įgyvendinus projekto veiklą. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projekto vykdytojo 
dalis į projekto veiklą 



III SKYRIUS 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO DETALIZACIJA 

(pildoma rengiant visų tipų projektų įgyvendinimo planus) 
 

3.1. Projekto veiklos (trukmė ir etapai)  

Projekto įgyvendinimo laikotarpis 12 mėn. 

Nr. 
 

 

Projekto veikla 

 
 

Pažangos 
priemonės 

veiklos 
(poveiklės) 

numeris 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais  
 

Pradėta iki 
projekto 
sutarties 

pasirašymo 

 
 

Projekto 
sutarties 

mėnuo, kai 
pradedama 

vykdyti veikla 

Projekto 
sutarties 

mėnuo, kai 
baigiama 
vykdyti 
veikla 

Regionas / 
Teisingos 

pertvarkos 
fondas 

(toliau – 
TPF) 

Bendra suma, eurais Iš jos PVM, eurais 

1. 
 
 
 

Skatinti greitesnį labai mažų, mažų 
ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ)  

atsigavimą po ekonominio 
nuosmukio (Vidurio ir Vakarų 

Lietuvos regionas) 
 

05-001-01-08-09 
 
 
 
 

 

20.000,00 
 
 
 
 
 

- 
 

 
 

 

Ne 
 
 

1 
 

 

12 
 

 

Vidurio ir 
vakarų 
Lietuva 

 

Nr. Poveiklės pavadinimas 

Mata-
vimo 
viene- 

tas 

Siektina 
reikšmė 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais 

Finansuoja
moji dalis, 

proc. 

Poveiklės 
aprašymas 

Poreikio pagrindimas 
Bendra 
suma, 
eurais 

PVM 
finan-
savimo 

požymis 

PVM 
suma, 
eurais 

Lietuvos 
Respubli-
kos PVM 
įstatymo  
straipsnis 

1.1. 

 
 
 
 
 
 

Antikrizinio veiklos 
valdymo paslauga arba 

Veiklos kaštų 
optimizavimo paslauga 

 
 
 
 
 

 

Vnt. 
 
 
 

1,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20.000,00 
 
 

☐ 
Prašoma 

finansuoti 
PVM 
x 

Neprašoma 
finansuoti 

PVM 
 

☐Miš-
rusis PVM 

. 

- 
 

- 
 
 
 

 
 

50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Įsigyta 
antikrizinio 

veiklos valdymo 
paslauga arba 
Įsigyta veiklos 

kaštų 
optimizavimo 

paslauga 
 
 

 
 

Skatinti greitesnį įmonės  
atsigavimą po ekonominio 

nuosmukio 
 

 
 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma (pagal 
mažiausios kainos komercinį pasiūlymą) 

Projekto veiklos negali būti 
pradėtos iki PĮP pateikimo 

Nurodoma viena 
projekto metu 

įsigyjama paslauga 

Tinkamų finansuoti išlaidų 
suma (pagal mažiausios kainos 

komercinį pasiūlymą) 
 Nurodoma viena 

įsigyta paslauga 



Nr. 
Veiksmo / 
išlaidų tipo 

pavadinimas 

Ma-
tavimo 
viene-

tas 

Siektina 
reikšmė 

Vieneto kaina, 
eurais 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, 
eurais Poreikio ir 

išlaidų 
pagrindimas 

Požymiai Planuojama 
išlaidų suma, 

eurais 

Iš jos PVM, 
eurais 

         
Projekto matomumo ir informavimo apie projektą 

priemonės 
Tinkamų finansuoti 
išlaidų suma, eurais 

Iš jos PVM, eurais Aprašymas Regionas / TPF 

 - 
 

- - - 

Pažangos priemonės veiklos 
(poveiklės) numeris 

- - - - - 

Fiksuotoji norma, skirta 
netiesioginėms ir kitoms 

išlaidoms padengti 

Taikoma fiksuotoji norma, 
proc. 

Tinkamų finansuoti išlaidų suma, eurais 

 

Bendra suma, 
eurais 

Iš jos PVM, eurais 

- - - - 
 

Pažangos 
priemonės 

veiklos 
(poveiklės) 

numeris 

- - - - 

Bendra projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, 
eurais: 

20 000,00 
 

-  

 
3.1.1. Projekto požymiai, priskyrimas regionams (užpildoma automatiškai, kai PĮP teikiamas per DMS)  

Požymis 
Pažangos priemonės 
veiklos (poveiklės) 

numeris 

Tinkamų finansuoti 
išlaidų suma, eurais 

 

„de minimis“ pagalba 
 

05-001-01-08-09 
 

20.000,00 
  

Regionai / TPF 
Pažangos priemonės 
veiklos (poveiklės) 

numeris 

Tinkamų 
finansuoti išlaidų 

suma, eurais 
 

Vidurio ir vakarų Lietuva 
 

05-001-01-08-09 
 

20.000,00 
   

Investicijos priskiriamos regionui taikant „pro rata“ 
principą 

 

Netaikoma 

 

  

Tinkamų finansuoti išlaidų  
suma (pagal mažiausios 

kainos komercinį pasiūlymą) 
 



 
 
 

3.2. Finansavimo šaltiniai 

 

1. Pažangos 
priemonės 

veiklos 
(poveiklės) 

numeris 

2. Prašomos skirti lėšos 
3. Nuosavas įnašas 

4. Iš viso 
lėšų 

 

3.1. Nacionalinės viešosios lėšos 3.2. Privačios lėšos 

Proc. 
Prašomas finansavimas Proc. 

3.1.1. Valstybės biudžeto 
lėšos  

3.1.2. 
Savivaldybės 

biudžeto 
lėšos 

3.1.3 Kiti 
viešųjų lėšų 

šaltiniai 

3.2.1. 
Pareiškėjo, 

partnerio (-ių) 
ir (ar) 

jungtinio 
projekto 
projekto 

pareiškėjo (-ų) 
lėšos 

3.2.2. 
Kiti lėšų 
šaltiniai 

Iš viso          
05-001-01-

08-09 
 

10.000,00 
 

50,00 
 

- - 
 

- 10.000,00 - 50,00 20.000,00 

 

3.3. Teritorija, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų (didžiausia projekto lėšų dalis skaičiuojama pagal skiriamų lėšų dydį). 

Regionas Apskritis Savivaldybė 
Vidurio ir Vakarų 
Lietuva 

Alytaus apskritis 
  

Alytaus m. sav. 
 

 

3.4. Kita (-os) apskritis (-ys) ir savivaldybė (-ės), kuriai (-ioms) tenka dalis projekto lėšų (šis papunktis nežymimas, jei projektas įgyvendinamas vienoje 
savivaldybėje) 

Apskritis (-ys) Netaikoma, jei projektas įgyvendinamas vienoje apskrityje. 
 

Savivaldybė (-ės): Netaikoma, jei projektas įgyvendinamas vienoje apskrityje. 
  

 

 
  

 

 

 

 

Jeigu projektas įgyvendinamas keliose savivaldybėse, nurodoma projekto 
savivaldybė, kuriai tenka didžiausia lėšų ir veiklų dalis, o kitos savivaldybės 
išvardijamos 3.4 papunktyje. Jeigu sudėtinga nustatyti savivaldybę, kuriai 
tenka didžioji dalis projekto lėšų, ji gali būti nurodoma pagal pareiškėjo 

veiklos vykdymo vietą. 



3.5. Projekto komanda 

Pareigos įgyvendinant projektą Vardas, pavardė Struktūrinio padalinio 
pavadinimas, pareigų pavadinimas 

Funkcijos ir atsakomybės 

 
Projekto komanda: 
Projekto vadovas Jonas Jonaitis Direktorius Atsakingas už projekto veiklų vykdymą ir įgyvendinimą 

laiku. 
Komandos narys Petras Petraitis Buhalteris Finansinių dokumentų tvarkymas ir teikimas atsakingai 

institucijai 
Komandos narys    

 

3.6. Partneris (-iai) 

Netaikoma. 

3.7. Matomumas ir informavimas 

 
Projekto matomumo ir informavimo apie 

projektą priemonė (-ės) 
Taikoma Aprašymas 

3.7.1. Projekto aprašymas pagrindinėje 
interneto svetainėje (jei tokia yra). Terminas ‒ 
20 darbo dienų nuo projekto sutarties 
pasirašymo dienos.  

 

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo įmonės internetinėje svetainėje bus skelbiamas 
projekto aprašymas, apibūdinant projektu sprendžiamą problemą ir projekto tikslą, aprašant suplanuotas 
projekto veiklas (poveikles), pristatant suplanuotus rezultatus ir informuojant apie Europos Sąjungos 
finansavimą. 

3.7.2. Projekto viešinimas socialiniuose 
tinkluose. Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo 
projekto sutarties pasirašymo dienos  

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo socialiniame tinkle tikslinė auditorija bus informuota 
apie Europos Sąjungos finansavimą nurodant visą pavadinimą „Bendrai finansuoja Europos Sąjunga“. 

3.7.3. Projekto plakato (ne mažesnio kaip A3 
formato) iškabinimas matomoje vietoje. 
Terminas ‒ 20 darbo dienų nuo projekto 
sutarties pasirašymo dienos (arba taikoma PĮP 
3.7.4 papunktyje nurodyta projekto matomumo 
ir informavimo apie projektą priemonė).  

 

Per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo įmonės patalpose, visuomenei gerai matomoje vietoje 
bus pakabintas bent vienas spausdintas ne mažesnis nei A3 formato pranešimas (plakatas), kuriame 
pateikiama informacija apie projektą (įtraukiant projekto pavadinimo santrumpą, projekto tikslą ir 
planuojamas veiklas (poveikles) bei rezultatus) ir paskelbiama apie Europos Sąjungos finansavimą.  
 

3.7.4. Projekto pristatymas skaitmeniniame 
ekrane (ne mažesniame kaip A3 formato) 
matomoje vietoje. Terminas ‒ 20 darbo dienų 
nuo projekto sutarties pasirašymo dienos (arba 
taikoma PĮP 3.7.3 papunktyje nurodyta 

 

Netaikoma  3.7.1. p. privalomas, jei įmonė turi internetinę svetainę; 
 3.7.2. p. privalomas, jei įmonė turi paskyrą socialiniuose tinkluose; 
 Pasirinktinai 3.7.3 p. arba 3.7.4 p. privalomas visiems projektams 



projekto matomumo ir informavimo apie 
projektą priemonė). 

3.7.5. Nuolatinės informacinės lentelės 
pakabinimas matomoje vietoje. Terminas ‒ kai 
tik fizinių (materialių) investicijų projekto 
veikla pradedama vykdyti ar sumontuojama ir 
pakabinama nupirkta įranga (ir (arba) taikoma 
PĮP 3.7.6 papunktyje nurodyta projekto 
matomumo ir informavimo apie projektą 
priemonė). 

 

Netaikoma 

3.7.6. Nuolatinio informacinio stendo 
pastatymas matomoje vietoje. Terminas ‒ kai 
tik fizinių (materialių) investicijų projekto 
veikla pradedama vykdyti ar sumontuojama 
nupirkta įranga (ir (arba) taikoma PĮP 3.7.5 
papunktyje nurodyta projekto matomumo ir 
informavimo apie projektą priemonė). 



Netaikoma 

3.7.7. Strateginės svarbos projekto 
komunikacinio renginio organizavimas ar kitos 
komunikacinės veiklos vykdymas (arba 
taikoma PĮP 3.7.8 papunktyje nurodyta projekto 
matomumo ir informavimo apie projektą 
priemonė).  



Netaikoma 

3.7.8. Projekto, kurio bendra vertė viršija 
10 000 000 eurų, komunikacinio renginio 
organizavimas ar kitos komunikacijos veiklos 
vykdymas (arba taikoma PĮP 3.7.7 papunktyje 
nurodyta projekto matomumo ir informavimo 
apie projektą priemonė).  

 

Netaikoma 

3.7.9. Tinkamas, naudojant Europos Sąjungos 
emblemą ir nurodant atitinkamą teiginį, 
komunikavimas apie tai, kad finansuojama 
Europos Sąjungos lėšomis, visose 
komunikacijos priemonėse ir tikslinei 
auditorijai skirtuose dokumentuose. 

 

Netaikoma 
 

3.7.10. Kitų komunikacinių, informacinių, 
Europos Sąjungos finansavimo matomumą ir 

 
Netaikoma 
  



skaidrumą didinančių veiklų vykdymas 
(papildoma priemonė). 

 

3.8. Horizontalieji principai (toliau – HP) ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) nuostatos 
3.8.1.  Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami HP, atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas 
 

3.8.2.  Projekto įgyvendinimo metu nepažeidžiami PFSA arba, kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse ir RPPl nustatyti reikalavimai 
dėl atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi 
 
3.8.3. Projektu tiesiogiai (projekto tikslas, tikslinė grupė, projekto veiklos, projekto vykdytojai, rodikliai, siekiami rezultatai) prisidedama prie HP 
įgyvendinimo: 

 Darnus vystymasis, 
įskaitant reikšmingos 
žalos nedarymo principą 

Netaikoma 

 Lygios galimybės ir 
nediskriminavimas 

Netaikoma 

 Inovatyvumas 
(kūrybingumas) 

Netaikoma 

 

 
IV SKYRIUS 

PROJEKTO REZULTATŲ TĘSTINUMO PLANAS 
(taikoma tik investicijų projektams, kai įgyvendinus projektą gaunamas ilgalaikis rezultatas) 

 
 

Projekto rezultatų palaikymo finansinis pagrindimas 
 

Laikotarpis, kurio 
projekto rezultatų 

palaikymas 
skaičiuojamas, 

metai 

Vidutinė metinė lėšų 
suma, kurios reikia 

projekto rezultatams 
palaikyti, eurais 

Bendra lėšų suma, kurios reikia projekto rezultatams palaikyti, eurais 

Valstybės 
biudžeto lėšos 

Kiti finansavimo 
šaltiniai 

Pareiškėjo 
lėšos 

Iš viso 

      
 

 

 
 
 



V SKYRIUS 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANO PRIEDAI 

 

Projekto įgyvendinimo plano priedo pavadinimas 

 
Žymima, jeigu teikiama 

1.  Partnerio deklaracija pagal PĮP 1 priede pateiktą formą (teikiama, jei projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)).   
2.  Informacija apie projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius pagal PĮP 2 priede pateiktą formą (teikiama, 

jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais).  
 

3.  Projekto investicijų projektas su investicijų skaičiuokle (teikiamas, jeigu įgyvendinant projektą planuojama investicijų į 
ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, reikalingo viešosioms paslaugoms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešojo 
administravimo įstatyme, teikti ir (arba) viešojo administravimo funkcijoms vykdyti, sukūrimą, įsigijimą arba jo vertės padidinimą 
suma, išskyrus (atėmus) jai tenkantį pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį, viršija vieną milijoną eurų). Projekto 
investicijų projektas rengiamas vadovaujantis Investicijų projektų rengimo metodika, patvirtinta viešosios įstaigos Centrinės 
projektų valdymo agentūros direktoriaus (dokumentas skelbiamas svetainėse cpva.lt ir esinvesticijos.lt). 

 

4.  Informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus pagal PĮP 3 priede pateiktą formą (teikiama, jei 
įgyvendinant projektą planuojama ūkinė veikla, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje, gali turėti poveikį aplinkai ir ji patenka į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo įstatymo taikymo sritį, ir (arba) įgyvendinant projektą planuojama ūkinė veikla susijusi su „Natura 2000“ teritorijomis, 
ir (arba) tai nustatyta ministerijos ar pažangos priemonės koordinatoriaus (jeigu koordinatorius yra paskirtas) (toliau – kartu 
ministerija), kurie pagal kompetenciją atsakingi už bendrai finansuojamus iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorius, 
patvirtintame projektų finansavimo sąlygų apraše).  

 

5.  Informacija apie pareiškėjui (partneriui) suteiktą valstybės pagalbą (išskyrus de minimis) pagal PĮP 4 priede pateiktą 
formą (teikiama, jeigu kvietime teikti PĮP nurodoma, kad kartu su PĮP privaloma pateikti šį priedą).  

taip 

6.  Ministerijos, o kai įgyvendinami regionų plėtros planų projektai (toliau – RPPl projektai), – regiono plėtros tarybos 
(toliau – RPT) parengtas dokumentas su suderinimo žyma (teikiamas, kai kvietime teikti PĮP nurodomas reikalavimas dėl 
projekto išvystymo ir PĮP suderinimo su ministerija, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – RPT).  

 

7.  PFSA 3 priedas (Excel formatu) taip 
8.  PFSA 4 priedas, kuriame pateikiama „Vienos įmonės“ deklaracija taip 
9. Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo 
ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengta pagal paskutinių 
ataskaitinių finansinių metų duomenis 

taip 

10.  Dokumentai, pagrindžiantys projekto biudžeto pagrįstumą (trys komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkoje esančias 
kainas ir kita) 

taip 

 
 
 



VI SKYRIUS 
PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA 

 
 Patvirtinu, kad: 
1. Šiame PĮP ir prie jo pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga. 
2. Esu susipažinęs (-usi) su projekto finansavimo sąlygomis, tvarka ir reikalavimais, nustatytais kvietime teikti PĮP. 
3. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad projektas įgyvendinamas pagal projekto sutartyje, kvietime teikti PĮP ir jame nurodytuose Europos 

Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas sąlygas ir tvarką.  
4. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad projekto įgyvendinimo metu turės būti laikomasi HP (darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos 

žalos nedarymo principą; lygių galimybių ir nediskriminavimo, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą; inovatyvumo (kai taikoma)), 
atsižvelgiama į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas, taip pat laikomasi PFSA, o kai įgyvendinami RPPl projektai, – Gairėse ir RPPl 
nustatytų reikalavimų dėl HP ir atitinkamų Chartijos nuostatų laikymosi.  

5. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja projekto įgyvendinimo metu prisidėti nuosavu įnašu, apmokėdamas projekto tinkamas finansuoti 
išlaidas, kurios nepadengiamos projekto finansavimo lėšomis, ir visas kitas projektui įgyvendinti reikalingas išlaidas (įskaitant netinkamas finansuoti 
išlaidas). 

6. Mano atstovaujamas pareiškėjas PĮP pateikimo dieną galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažintas 
nevykdančiu pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės 
teisės aktus, jei pareiškėjas yra užsienyje registruotas juridinis asmuo (netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės ir (arba) savivaldybių 
biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų lėšų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba 
socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai). 

7. Mano atstovaujamo pareiškėjo vadovas, naudos gavėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo 
prevencijos įstatymo 2 straipsnio 14 dalyje (toliau – naudos gavėjas), ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos 
atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar finansinę apskaitą (toliau – apskaita) tvarkantis asmuo (asmenys), ar kitas (kiti) 
asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, PĮP vertinimo metu neturi neišnykusio arba nepanaikinto 
teistumo arba dėl pareiškėjo per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis dėl neteisėtos veiklos, kenkiančios 
Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos finansiniams interesams, t. y. už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame 
susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbą ar 
kitas su prekyba žmonėmis susijusias nusikalstamas veikas, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, 
sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, 
muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, 
neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, 
apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar 
nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros 
elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės 
mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento 
nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto 
legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą ar realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, 
antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos 



Sąjungos finansiniams interesams, arba nėra subjektas, kuriam taikomos sankcijos, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo 
2 straipsnio 1 dalyje (netaikoma, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų lėšų, 
taip pat iš Europos investicijų fondo ir Europos investicijų banko lėšų). Esu informuotas (-a), kad šiame punkte nurodytų asmenų teistumo duomenys 
tvarkomi vykdant 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų 
finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 
1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) 
Nr. 966/2013 (toliau – Finansinis reglamentas), 136 straipsnio 1 dalyje nustatytą pareigą. 

8. Mano atstovaujamam pareiškėjui PĮP vertinimo metu, jei jis nutraukė gamybinę veiklą arba perkėlė gamybinę veiklą, kuriai buvo skirtas 
finansavimas iš 2014–2020 metų arba 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų lėšų, už Lietuvos ribų arba, kai projektai finansuojami 2021–2027 metų 
Europos Sąjungos fondų lėšomis, ir už konkretaus Investicijų programos regiono ribų, netaikyta arba yra pasibaigusi lėšų grąžinimo procedūra dėl 
pažeidimo neįvykdžius investicijų tęstinumo reikalavimo.  

81. Mano atstovaujamas pareiškėjas nėra perkėlęs PĮP nurodytai veiklai tapačios veiklos arba jos dalies ar panašios veiklos iš kitoje Europos 
ekonominės erdvės valstybėje esančios įmonės į Lietuvos Respublikoje esančią įmonę, kuriai prašoma suteikti finansavimą, ir įsipareigoja to nedaryti 
projekto įgyvendinimo metu bei 2 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos (reikalavimas taikomas, kai projektui teikiama valstybės pagalba (įskaitant 
„de minimis“ pagalbą) arba kai Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamam projektui pagal 
valstybės pagalbos taisykles taikoma prievolė neperkelti su projektu susijusiai veiklai tapačios veiklos, jos dalies ar panašios veiklos). 

9. Mano atstovaujamam pareiškėjui PĮP vertinimo metu nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti Europos Sąjungos finansinės paramos dėl 
trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims). 

10. Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra juridinis asmuo, nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių 
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (netaikoma biudžetinėms įstaigoms). Mano atstovaujamam pareiškėjui, kuris yra 
juridinis asmuo, t. y. vadovui, naudos gavėjui ar savininkui, ūkinės bendrijos tikrajam nariui (-iams) ar mažosios bendrijos atstovui (-ams), turinčiam (-
tiems) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar apskaitą tvarkančiam asmeniui (asmenims), ar kitam (kitiems) asmeniui (asmenims), turinčiam (-
tiems) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos. 

11. Mano atstovaujamas pareiškėjas PĮP vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikęs 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“ (taikoma tik tais atvejais, 
kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui). 

12. Jeigu projektas įgyvendinamas kartu su partneriu (-ais) ir jeigu įgyvendinant projektą bus patiriamos PVM išlaidos, kurios yra tinkamos finansuoti 
iš Europos Sąjungos fondų ir (arba) valstybės biudžeto lėšų, jungtinės veiklos sutartimis ar kitais būdais užtikrinsiu, kad įgyvendinant projektą numatomos 
įsigyti prekės, paslaugos ar darbai bus skirti partnerio ne ekonominei veiklai ir (arba) Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme nustatytoms 
PVM neapmokestinamoms veiklos rūšims (netaikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims). 

13. Mano atstovaujamam pareiškėjui 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 administruojančiąją instituciją. 

14. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad, jeigu projekto lėšomis apmokėta PVM suma bus įtraukta į PVM ataskaitą arba projekto 
įgyvendinimo metu, kai projektas finansuojamas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės arba 2021–2027 metų Europos Sąjungos 
fondų lėšų ir projekto bendra vertė kartu su PVM viršija 5 mln. eurų, ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus bus įgyta teisė į PVM atskaitą, apie tai 
nedelsdamas turės informuoti administruojančiąją instituciją ir tą sumą privalės sugrąžinti. 

15. Mano, kaip pareiškėjo vadovo ar įgalioto asmens, privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais. 



16. Mano atstovaujamas pareiškėjas įsipareigoja per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą pateikti jai reikalingą informaciją ir (arba) 
atlikti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos atsakingų institucijų nurodytus veiksmus, vykdomus dėl kvietime teikti PĮP nurodytų ir kitų Lietuvos 
Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų taikymo. 

17. Mano atstovaujamas pareiškėjas yra informuotas, kad, nepateikus kvietime teikti PĮP privalomų pateikti priedų ir PĮP vertinimo metu nepateikus 
prašomų dokumentų ir (ar) informacijos per administruojančiosios institucijos nustatytą terminą, PĮP bus atmestas. 

18. Mano atstovaujamas pareiškėjas yra informuotas, kad vadovaujantis 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir 
Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir 
Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės (toliau – BNR reglamentas), 49 straipsnio 3 ir 5 dalimis ir prisidedant prie 
investicijų skaidrumo didinimo, sudarius projekto sutartį ar po paraiškos finansuoti JP projektą patvirtinimo dienos, svetainėje esinvesticijos.lt ir kitose su 
Europos Sąjungos investicijomis susijusiose interneto svetainėse bei komunikacijos, matomumo priemonėse visuomenės informavimo tikslais bus 
paskelbti šie duomenys: projekto vykdytojo pavadinimas, partnerio pavadinimas, JP projekto vykdytojo pavadinimas (fizinio asmens vardo ir pavardės 
viešinimo trukmė yra 2 metai), rangovo ir subrangovo, prekių tiekėjo ir subtiekėjo, paslaugų teikėjo ar subteikėjo pavadinimas (kai vykdomi viešieji 
pirkimai ar ne perkančiosios organizacijos pirkimai, projekto pavadinimas, projekto tikslas ir rezultatai, projekto pradžios ir pabaigos laikas, bendra 
projekto vertė, Europos Sąjungos lėšų šaltinio (fondo) pavadinimas ir jo finansavimo dydis, su projektu susijusi intervencinės priemonės sritis pagal BNR 
reglamento 73 straipsnio 2 dalies g punktą, projekto įgyvendinimo vietos šalies nuoroda arba geografinė padėtis, kita informacija, kurios viešinimas 
neprieštarauja teisės aktų nuostatoms dėl  su Europos Sąjungos investicijomis susijusių duomenų viešinimo. Taip pat mano atstovaujamas pareiškėjas yra 
informuotas, kad pagrindinėje interneto svetainėje (jeigu tokia yra) ir socialiniuose tinkluose per 20 darbo dienų nuo projekto sutarties pasirašymo dienos 
turės būti paskelbiamas trumpas projekto aprašymas, kuriame pristatomos visos įgyvendinant projektą suplanuotos veiklos, poveiklės, nurodomi projekto 
tikslai bei rezultatai ir informuojama apie gautą Europos Sąjungos finansavimą. Taip pat esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 49 
straipsnio 6 dalimi Europos Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų prašymu joms būtų suteikta galimybė susipažinti su projekto komunikacijos 
ir matomumo medžiaga, įskaitant informaciją Europos Sąjungos lėšų gavėjų lygmeniu, ir kad Europos Sąjungai būtų suteikta nemokama, neišimtinė ir 
neatšaukiama licencija naudoti tokią medžiagą ir visas su ja susijusias ankstesnes teises pagal BNR reglamento IX priedą ir Ekonomikos gaivinimo ir 
atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) finansinio susitarimo tarp Europos Komisijos ir Lietuvos Respublikos 10 straipsnio 6 punktą.  

19. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad vadovaujantis BNR reglamento 70 straipsnio 3 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 74 straipsniu, 
Finansinio reglamento 129 straipsniu, 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos 
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP reglamentas), 22 straipsnio 2 dalies e punktu, Vadovaujančiosios, administruojančiosios ir 
audito institucijos funkcijų, įgyvendinant Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planą „Naujos kartos Lietuva“ paskirstymo taisyklių, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimu Nr. 1332 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 
(toliau – EGADP atsakomybės taisyklės), 4.9, 5.6, 6.6, 6.9, 6.17, 7.2, 9.2 papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 
administruojančiosios institucijos ir tarpinės institucijos funkcijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu 
Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Atsakomybės taisyklės), 
4.3, 4.4, 5.3, 5.4papunkčiais, 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos vadovaujančiosios institucijos funkcijų paskirstymo Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos administraciniams padaliniams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymu 
Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ (toliau – Aprašas), 6.5 papunkčiu 
Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Europos kovos su sukčiavimu tarnybos, Europos prokuratūros, vadovaujančiosios institucijos, ministerijų, 
tarpinės institucijos, administruojančiųjų institucijų, audito institucijos, kuriai pavesta atlikti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų 
programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės audito institucijos funkcijas, Viešųjų pirkimų tarnybos, Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos ir Lietuvos Respublikos 



konkurencijos tarybos atstovai ir (ar) jų įgalioti asmenys turi teisę audituoti ir kontroliuoti mano atstovaujamo pareiškėjo ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji 
susijusi su projekto įgyvendinimu. Esu informuotas (-a), kad turiu visapusiškai bendradarbiauti su šiomis institucijomis Europos Sąjungos finansinių 
interesų apsaugos klausimu, užtikrinti su projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų (įskaitant elektroninius dokumentus, pateiktus informacinių 
technologijų priemonėmis ir elektroninėse laikmenose) saugumą ir prieinamumą šių institucijų atstovams ir (ar) jų įgaliotiems asmenims projekto 
įgyvendinimo metu ir po projekto finansavimo pabaigos teisės aktuose nurodytu dokumentų saugojimo laikotarpiu.  

20. Mano atstovaujamam pareiškėjui yra žinoma, kad vadovaudamasi BNR reglamento 69 straipsnio 2 dalimi, 71 straipsnio 3 dalimi, 72 straipsnio 1 
dalies a ir e punktais, EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d punktu ir 3 dalimi, EGADP atsakomybės taisyklių 6.2, 6.15 ir 6.16 papunkčiais, 
Atsakomybės taisyklių 4.20, 5.14 papunkčiais administruojančioji institucija užtikrina duomenų, reikalingų stebėsenai, vertinimui, finansų valdymui, 
patikrinimams ir auditams, Europos Sąjungos fondų investicijų panaudojimo vertinimui atlikti, taip pat audito sekai užtikrinti, ir būtinų duomenų apie 
projektų įgyvendinimą rinkimą (įskaitant iš valstybės registrų ir duomenų bazių), įrašymą ir saugojimą skaitmeniniu formatu, šių duomenų saugumą, 
vientisumą, konfidencialumą ir naudotojų autentiškumo patvirtinimą. 

21. Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 69 straipsnio 6, 8 dalimis, 72 straipsnio 1 dalies e punktu, 82 straipsniu, EGADP 
atsakomybės taisyklių 4.8, 6.2 ir 6.16 papunkčiais, Aprašo 3.16, 3.20 ir 4.6 papunkčiais, Atsakomybės taisyklių 4.19, 4.20, 5.14 papunkčiais mano 
atstovaujamo pareiškėjo PĮP, projekto sutartyje, mokėjimo prašyme, išlaidų pagrindimo dokumentuose ir kituose dokumentuose esantys duomenys bus 
apdorojami ir saugomi 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos finansuojamų projektų administravimo informacinėje sistemoje 
šios sistemos nuostatuose nustatytais terminais ir Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje šios sistemos nuostatuose nustatytais terminais.  

22. Esu informuotas (-a), kad mano asmens duomenis, nurodytus mano atstovaujamo pareiškėjo PĮP ir kituose administruojančiajai institucijai 
pateiktuose dokumentuose, Europos Komisija, vadovaujančioji, administruojančioji, audito institucijos tvarkys stebėsenos, ataskaitų teikimo, 
komunikacijos, skelbimo, vertinimo, finansų valdymo, patikrinimų ir audito, taip pat, kai taikytina, dalyvių atitikties nustatymo vykdymo tikslais (teisinis 
pagrindas – BNR reglamento 4 straipsnis, 71 straipsnio 1 ir 3 dalys, 72 straipsnio 1 dalies e punktas, Atsakomybės taisyklių 4.20, 5.14 papunkčiai ir 6 
punktas) ir (arba) lėšų naudojimo, susijusio su Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytomis reformų ir 
investicinių projektų įgyvendinimo priemonėmis, įvykdymo, audito ir kontrolės tikslais (teisinis pagrindas – EGADP reglamento 22 straipsnio 2 dalies d 
punktas ir 3 dalis, EGADP atsakomybės taisyklių 6.2 papunktis). Asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) arba 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų 
judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų taikytinas, bei kitais teisės 
aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą.  

23. Esu informuotas (-a), kad vadovaujantis BNR reglamento 44 straipsniu informacija apie projekto veiklas, su projekto išlaidų apmokėjimu susijusi 
informacija, mano kontaktiniai duomenys gali būti perduoti vertinimo ekspertams ir naudojami atliekant priemonės ir (ar) šio projekto įgyvendinimo 
vertinimą (renkant vertinimui būtinus duomenis apklausos, interviu ir kt. metodais).  

24. Esu informuotas (-a), kad administruojančiųjų institucijų tvarkomi mano asmens duomenys, nurodyti mano atstovaujamo juridinio asmens PĮP ir 
kituose administruojančiosioms institucijoms pateiktuose dokumentuose, ir detalesnė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir teisių įgyvendinimą 
skelbiami administruojančiųjų institucijų interneto svetainėse.  

25. Esu informuotas (-a), kad turiu šias  Reglamente (ES) 2016/679 nustatytas teises: 1) žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo asmens duomenų 
tvarkymą; 2) susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis; 3) reikalauti ištaisyti asmens duomenis; 4) reikalauti ištrinti asmens duomenis, jei yra 
bent vienas pagrindas, nurodytas Reglamente (ES) 2016/679; 5) apriboti asmens duomenų tvarkymą; 6) pateikti skundą priežiūros institucijai.  

26. Esu informuotas (-a), kad rinkdamas (-a), tvarkydamas (-a) projekto partnerio (-ių), projekto dalyvių, jungtinio projekto projekto pareiškėjo (-ų) 
asmens duomenis turiu užtikrinti Reglamente (ES) 2016/679 nustatytų reikalavimų vykdymą.   



27. Mano atstovaujamo pareiškėjo planuojamų įgyvendinti projekto veiklų išlaidos nefinansuojamos pagal kitus pareiškėjo įgyvendintus ir (arba) 
įgyvendinamus projektus. 
 

 
 

_Direktorius______                                                                           __________________                                                                   ___Jonas Jonaitis___ 
 

(pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto                                                                            (parašas)                                                                     (vardas ir pavardė) 
asmens pareigų pavadinimas) 
 

__________________________ 


