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KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS EUROPOS SĄJUNGOS IR KITŲ FONDŲ
FINANSINĖS PARAMOS LĖŠŲ MOKĖJIMO TAISYKLĖS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Kelmės rajono savivaldybei skirtos ES ir kitų fondų paramos lėšos išmokamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl
Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais
teisės aktais, susijusiais su Projekto įgyvendinimu, projektų finansavimu, administravimo sutartimis ir
,,Kelmės rajono savivaldybės ES ir kitų fondų finansinės paramos lėšų mokėjimo taisyklėmis“.
2.Šiame tvarkos apraše vartojamos sąvokos:
2.1.Projekto vykdytojas – institucija, pagal paramos sutartį vykdanti ir įgyvendinanti
projektą. Kelmės rajono savivaldybės projektams - Kelmės rajono savivaldybės administracija.
2.2.Paramos institucijos – institucijos, vykdančios projektų atranką, tiesioginį paramos
administravimą ir skirstymą, atsakingos už projektų administravimą, įgyvendinimo priežiūrą ir
kontrolę, paramos teikimą ir jo priežiūrą.
2.3.Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas nustatytos formos
dokumentas, teikiamas paramos institucijai kartu su dokumentais, įrodančiais projekto, dėl kurio
sudaryta paramos sutartis, įgyvendinimo išlaidas.
2.4.Projektas – tai vienkartinė unikali užduotis, pasireiškianti koordinuojamu kelių
tarpusavyje susijusių veiklų atlikimu pagrindiniam tikslui pasiekti, vykdoma pagal nustatytos tvarkos
reikalavimus, turinti nustatytas pradžios ir pabaigos datas, aiškiai apibrėžtus tikslus, uždavinius, sritį ir
biudžetą.
2.5.Įgyvendinančioji institucija – institucija įgyvendinanti projektą.
2.6.Projekto valdymas – projekto įgyvendinimo sistema, kuri apima struktūros su
aiškiai apibrėžtomis projekto komandos ir projekte dalyvaujančiųjų (projekto vykdytojo, projekto
partnerių, projekto priežiūros grupės, ekspertų ir kt.) funkcijomis suformavimą ir jų sąveiką (projekto
inicijavimą, projekto planavimą, rengimą, finansavimą, įgyvendinimą, priežiūrą, rezultatų vertinimą ir
tęstinumo užtikrinimą).
2.7.Pareiškėjas – viešasis juridinis asmuo, planuojantis teikti arba pateikęs paraišką
finansinei paramai gauti.
2.8.Projekto vadovas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas
Savivaldybės administracijos darbuotojas arba samdomas asmuo, atsakingas už projekto ir/ar
paraiškos rengimo organizavimą, tinkamą projekto valdymą, veiklų ir biudžeto planavimą ir
įgyvendinimą.
2.9.Projekto finansininkas – Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas arba samdomas asmuo, atsakingas už projekto
finansų valdymą, apskaitą ir kitus finansinius klausimus.
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II. FINANSINĖS PARAMOS GAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Finansinės paramos gavėjas toliau (Projekto vykdytojas) įsipareigoja:
3.1.siekdamas numatytų Projekto tikslų, uždavinių ir rezultatų, įgyvendinti Projektą taip,
kaip aprašyta Sutartyje;
3.2.skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio
išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti Sutarties sąlygas ir užtikrinti tinkamą Projekto
įgyvendinimą;
3.3.naudoti skirtas Projekto finansavimo lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms
tinkamoms išlaidoms apmokėti ir tinkamai už jas atsiskaityti, kaip nurodyta Sutartyje;
3.4.užtikrinti nuosavų ir (arba) partnerių lėšų įnašą tinkamoms finansuoti Projekto
išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų Projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų (tarp jų ir netinkamų)
apmokėjimą;
3.5.atidaryti banke atskirą sąskaitą Projektui skiriamoms Projekto finansavimo lėšoms,
jei Sutarties specialiosiose sąlygose numatoma Projektui išmokėti avansą ir (arba) numatoma taikyti
sąskaitų apmokėjimo būdą;
3.6.laikytis Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos įstatymų, bei kitų teisės aktų ,
susijusių su Projektų įgyvendinimu;
3.7.tinkamai tvarkyti atskirą Projekto išlaidų buhalterinę apskaitą taip, kad apskaitos
informacija būtų tinkama, objektyvi, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams;
3.8.fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto vykdymu, saugoti su
šiomis operacijomis susijusius dokumentus ne trumpiau kaip 3 (trejus) metus nuo veiksmų programos,
pagal kurią įgyvendinamas projektas, užbaigimo ir šiuos dokumentus pateikti suinteresuotoms
institucijoms ir asmenims;
3.9.laiku ir tinkamai pateikti Įgyvendinančiajai institucijai visas reikiamas Projekto
įgyvendinimo ataskaitas ir informaciją apie Projekto įgyvendinimo eigą. Užbaigus projektą Sutarties
bendrųjų sąlygų nustatytais terminais teikti Įgyvendinančiajai institucijai Ataskaitą po projekto
užbaigimo pagal Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066
(Žin., 2008, Nr. 23-861) patvirtintą formą;
3.10.bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis, laiku
teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir (arba)
administravimo vietą ir savo veiklą susijusią su Projektu, susipažinti su dokumentais, susijusiais su
Projekto ir Sutarties vykdymu;
3.11.Įgyvendinančiajai institucijai nustatytais terminais teikti papildomą informaciją
pagrindžiančius dokumentus, šalinti mokėjimo prašymų, Projekto įgyvendinimo ataskaitų ir Projekto
įgyvendinimo trūkumus;
3.12.kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, raštu
informuoti Įgyvendinančiąją instituciją apie visus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu ir
Sutartimi ir, jei reikia, inicijuoti Sutarties pakeitimą;
3.13.ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Ministerijai ir (arba) kitai
valstybės institucijai arba Įgyvendinančiajai institucijai (jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas)
dėl klaidos gautą didesnę Projekto finansavimo lėšų sumą, nei numatyta šioje Sutartyje;
3.14.gavęs Ministerijos ir (arba) kitos valstybės institucijos sprendimą dėl Projekto
finansavimo sumažinimo, sustabdymo arba nutraukimo ir (arba) Sutarties nutraukimo ar pakeitimo ir
(arba) reikalavimo grąžinti dalį išmokėtos Projekto finansavimo lėšų sumos ar ją visą (sprendimus dėl
lėšų grąžinimo priima Įgyvendinančioji institucija, jeigu jos vadovas yra asignavimų valdytojas), per
nurodytą terminą grąžinti sprendime nurodytą išmokėtų Projekto finansavimo lėšų sumą, jeigu teikiama
valstybės pagalba, – sumokėti sprendime nustatytas palūkanas ir per sprendime nustatytą terminą
įvykdyti kitus sprendime išvardytus reikalavimus;
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3.15.nuo Sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po Projekto pabaigos be Įgyvendinančiosios
institucijos ir (arba) Ministerijos, ir (arba) kitos valstybės institucijos raštiško sutikimo neperleisti,
neperduoti, neįkeisti turto ar kitokiu būdu nesuvaržyti daiktinių teisių į turtą kuriam įsigyti ar sukurti
skiriamos Projekto finansavimo lėšos;
3.16.gavęs pajamų arba numatęs gauti iš anksto objektyviai apskaičiuojamų pajamų,
apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnyje, į kurias nebuvo atsižvelgta nustatant
didžiausią Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų sumą ir (arba) didžiausią leistiną skirti
Projekto finansavimo lėšų dydį, apie tokias pajamas informuoti Ministeriją, ir (arba) kitą valstybės
instituciją, ir Įgyvendinančiąją instituciją teikdamas Ataskaitą po projekto užbaigimo, kurios forma
patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro, ir tokias pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis
Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų pajamų skaičiavimo ir priežiūros
metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2010 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 1K195 (Žin., 2010, Nr. 71-3581), grąžinti į valstybės biudžetą;
3.17.užtikrinti, kad Projekto finansavimo lėšomis įgytas ar sukurtas turtas nebūtų
sugadintas, sunaikintas ar kitaip prarastas Projekto veiklų įgyvendinimo metu ir 5 metus po Projekto
veiklų įgyvendinimo pabaigos dėl Projekto vykdytojo aplaidumo ar kaltės.
4.Įgyvendindamas Projektą, rengdamas ir teikdamas mokėjimo prašymus, Projekto
įgyvendinimo ataskaitas, ir kitus su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus, Projekto vykdytojas
turi naudotis Bendrai finansuojamų iš Europos Sąjungos fondų lėšų projektų duomenų mainų svetaine
(toliau – DMS) pagal įdiegtas funkcines galimybes bei vadovautis Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklėmis (su pakeitimais ir papildymais), Išlaidų tinkamumo taisyklėmis (su
pakeitimais ir papildymais), ir atitinkamais Finansų ministerijos parengtais, ir (arba) patvirtintais
Projektų administravimo, ir finansavimo taisyklių, Išlaidų tinkamumo taisyklių detalizavimo
dokumentais, metodiniais nurodymais, ir paaiškinimais dėl jų taikymo, taip pat Įgyvendinančiosios
institucijos metodiniais nurodymais, instrukcijomis ir rekomendacijomis.
5.Tuo atveju, jeigu Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais, partneriai, įskaitant ir
Projekto vykdytoją, visi kartu, ir kiekvienas atskirai (solidari atsakomybė) yra atsakingi už tinkamą
Sutarties vykdymą. Sutarties tikslais yra laikoma, kad Projekto vykdytojas turi teisę atstovauti visiems
partneriams ir privalo užtikrinti, kad visi partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas, susijusias
su šios Sutarties vykdymu, ir Projekto įgyvendinimu, taip pat laikytųsi visų įsipareigojimų, susijusių su
Projekto įgyvendinimu, nustatytų šioje Sutartyje, ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse.
III. MOKĖJIMO PRAŠYMŲ TEIKIMAS IR TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ
APMOKĖJIMO TVARKA
6.Skirtos Projekto finansavimo lėšos Projekto vykdytojui išmokamos pagal jo su
Įgyvendinančiąja institucija suderintame Mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytais terminais
Įgyvendinančiajai institucijai teikiamus mokėjimo prašymus (tarpinius prašymus ir galutinį prašymą),
parengtus pagal patvirtintą formą.
7.Kartu su mokėjimo prašymais Projekto vykdytojas turi pateikti išlaidų pagrindimo ir
išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų kopijas, patvirtintas Projekto vykdytojo atsakingo (-ų) asmens
(-ų) parašu (-ais) ir antspaudu.
8.Visos Projekto išlaidos turi būti patvirtintos apskaitos dokumentais, turinčiais visus
Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme (su pakeitimais ir papildymais) ir kituose
galiojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus, ar lygiavertės įrodomosios
vertės dokumentais, ir turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.
9.Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (arba)
sąskaitų apmokėjimo. Konkretus (-ūs) Projekto išlaidų apmokėjimo būdas (-ai) nurodyti Sutarties
sąlygose.
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10.Kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas – įsigaliojus Sutarčiai, Projekto
vykdytojas pradeda įgyvendinti Projektą, iš Projekto vykdytojo ir (arba) partnerio (-ių) lėšų ir su
Įgyvendinančiąja institucija suderintame Mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytais terminais,
teikia Įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymus, kuriuose deklaruoja patirtas ir apmokėtas
išlaidas, ir prideda išlaidų pagrindimo, ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų patvirtintas kopijas.
11.Kai taikomas sąskaitų apmokėjimo būdas, Projekto vykdytojas turi patikrinti
kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų
teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar
patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, pasirašęs sąskaitą, kaip tinkamą
apmokėti, kartu su kitais išlaidų pagrindimo dokumentais pridėti prie mokėjimo prašymo, ir pateikti
Įgyvendinančiajai institucijai suderintame Mokėjimo prašymų teikimo grafike nustatytais terminais.
Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentai.
12.Projekto vykdytojas privalo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Projekto
finansavimo lėšų gavimo į nurodytą sąskaitą išmokėti gautas Projekto finansavimo lėšas ir nuosavas, ir
(arba) partnerio (-ių) lėšas Projektui įgyvendinti (jei buvo įsipareigojęs skirti tam lėšų ir jos nebuvo
pervestos anksčiau) rangovui, paslaugų teikėjui arba prekių tiekėjui ir pateikti Įgyvendinančiajai
institucijai pranešimą apie apmokėjimą kartu su visų išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų
patvirtintomis kopijomis.
13.Projektui skirtos finansavimo lėšos, Projektų administravimo ir finansavimo
taisyklėse nustatyta tvarka, pervedamos į Projekto vykdytojo atidarytą Projekto sąskaitą.
14.Baigęs įgyvendinti Projekto veiklas, Projekto vykdytojas pateikia galutinį mokėjimo
prašymą, galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą. Jei Įgyvendinančioji institucija, patikrinusi šiuos
dokumentus, nustato, kad Projekto vykdytojui buvo išmokėta mažiau Projekto finansavimo lėšų, nei
numatyta Sutartyje ir pagal patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų apmokėjimo
įrodymo dokumentus, trūkstamos Projekto finansavimo lėšos jam pervedamos. Jei Įgyvendinančioji
institucija, patikrinusi šiuos dokumentus, nustato, kad išmokėta didesnė Projekto finansavimo lėšų
suma, nei numatyta Sutartyje ir pagal patvirtintus tinkamų finansuoti išlaidų pagrindimo ir išlaidų
apmokėjimo įrodymo dokumentus, ji pareikalauja iš Projekto vykdytojo grąžinti perviršį į ministerijos
ir (arba) kitos valstybės institucijos arba Įgyvendinančiosios institucijos (jeigu ji yra asignavimų
valdytoja) nurodytą sąskaitą. Projekto sąskaitoje sukauptos palūkanos turi būti išskaičiuojamos iš
galutinio mokėjimo prašymo arba grąžinamos nustatyta tvarka.
IV. AVANSO MOKĖJIMAS
15.Gavęs avansą, Projekto vykdytojas privalo deklaruoti patirtas išlaidas, pateikdamas
Įgyvendinančiajai institucijai mokėjimo prašymą, ne vėliau kaip po 90 (devyniasdešimt) dienų nuo
avanso gavimo dienos. Tarpinių mokėjimų periodiškumas ir galutinio mokėjimo prašymo pateikimo
terminas nustatytas Sutarties specialiosiose sąlygose ir su Įgyvendinančiąja institucija suderintame
mokėjimo prašymų teikimo grafike. Jeigu per 90 (devyniasdešimt) dienų nuo avanso gavimo dienos
Projekto vykdytojas nepradeda įgyvendinti projekto ir nepatiria išlaidų, praėjus 90 (devyniasdešimt)
dienų nuo avanso gavimo dienos, per 5 (penkias) darbo dienas jis privalo grąžinti avansą ir Projekto
sąskaitoje sukauptas palūkanas. Jei Projekto veiklų įgyvendinimo sparta neužtikrina efektyvaus avanso
panaudojimo, Įgyvendinančioji institucija, įvertinusi avanso poreikio sumažėjimą, gali pareikalauti
grąžinti visą avansą arba dalį jo arba atitinkama dalimi sumažinti mokėtiną sumą pagal pateiktą
mokėjimo prašymą.
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V. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS IR INFORMACIJA APIE
PROJEKTO ĮGYVENDINIMO EIGĄ
16.Projekto vykdytojas Įgyvendinančiajai institucijai teikia:
16.1. tarpines Projekto įgyvendinimo ataskaitas patvirtintą formą;
16.2. galutinę Projekto įgyvendinimo ataskaitą pagal patvirtintą formą.
17.Tarpinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos teikiamos kasmet ne vėliau kaip per 30
(trisdešimt) dienų pasibaigus kalendoriniams metams, jei Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta
kitaip.
18.Galutinė Projekto įgyvendinimo ataskaita teikiama kartu su galutiniu mokėjimo
prašymu, jeigu Sutarties specialiosiose sąlygose nenumatyta kitaip.
19.Projekto vykdytojas privalo 5 metus po galutinės projekto įgyvendinimo ataskaitos
patvirtinimo dienos kasmet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kalendorinių metų
pabaigos Įgyvendinančiajai institucijai teikti Ataskaitą po projekto užbaigimo, kurios forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos finansų ministro.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20.Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojo ankstesniais biudžetiniais metais
išleistiems savivaldybės biudžeto asignavimams (išskyrus biudžetinių įstaigų pajams) kompensuoti
gautos lėšos, kurios nesuplanuotos einamųjų biudžetinių metų savivaldybės biudžete, sumokamos į
savivaldybės biudžetą.
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