
 

 

 

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS 

 

KVIETIMAS TEIKTI PASIŪLYMUS 

 

Paprastos programos 

 

vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse įgyvendinamoms informavimo ir pardavimo 

skatinimo priemonėms bendrai finansuoti 

 

 

2016 m. sausis 

 

Atsakomybės apribojimas 

Šio dokumento paskirtis – suteikti informacijos potencialiems pareiškėjams, teikiantiems 

pasiūlymus dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo 

priemonių bendro finansavimo. Šis dokumentas yra tik pavyzdys. Tikrosios interneto 

formos ir šablonai, pateikti elektroninėje pasiūlymų teikimo sistemoje dalyvių portale, 

gali nuo šio pavyzdžio skirtis. Pasiūlymai turi būti rengiami ir teikiami naudojantis 

elektronine pasiūlymų teikimo sistema dalyvių portale. 

  



 

 

ĮŽANGA 

Šių gairių tikslas – padėti parengti ir pateikti pasiūlymą, taip pat atsakyti į 
susijusius klausimus.  

Jeigu kiltų daugiau klausimų, atsakymų taip pat galima ieškoti čia: 

 Informacija apie registraciją ir pan.: dalyvių portale adresu 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunitie

s/index.html. 

 Dalyvių portalo IT pagalbos tarnyba: užklausas reikia teikti naudojantis 
informacijos apie mokslinius tyrimus teikimo paslauga adresu 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries. 

 Su IT nesusiję klausimai: galima kreiptis į Chafea pagalbos tarnybą 

el. paštu CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu ir telefonu 

(+352) 4301 36611. Pagalbos tarnyba veikia darbo dienomis 9.30–12.00 
ir 14.00–17.00, nedirba savaitgaliais ir valstybinių švenčių dienomis.  

Į Chafea pagalbos tarnybą prašom kreiptis tik tuo atveju, jeigu 

reikiamos informacijos neradote jums pateiktuose dokumentuose. 

Visus pasiūlymus ir pastabas dėl to, kaip šias gaires galima būtų patobulinti, 

prašom siųsti pagalbos tarnybai el. paštu CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. 
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ŽODYNĖLIS 

Metinėje darbo programoje nustatomi metiniai strateginiai pardavimo 

skatinimo tvarkos prioritetai, ją tvirtina Europos Komisija, vadovaudamasi 

Reglamento (ES) 1144/2014 8 straipsniu (2014 m. spalio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos pagrindinis teisės aktas). 

Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji įstaiga 

(Chafea) valdo žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo, ES sveikatos 

programos, vartotojų programos ir iniciatyvos „Geresnis mokymas rūpinantis 

maisto sauga“ techninį ir finansinį įgyvendinimą. 

(Bendras) paramos gavėjas – tai organizacija, kuri, pateikusi paraišką dėl 

vienos iš ES bendrai finansuojamų programų ir pasirašiusi atitinkamą dotacijos 

susitarimą, gauna ES bendrą finansavimą. Paraiškų teikimo proceso metu 

kalbama apie pareiškėją (-us) ir (arba) dalyvius. Terminas pasiūlymą 

teikianti organizacija, atsižvelgiant į konkretų procedūros etapą, taip pat 
vartojamas kalbant ir apie pareiškėjus, ir apie paramos gavėjus. 

Pasiūlymą dėl paprastų programų gali teikti viena ar kelios pasiūlymą 

teikiančios organizacijos iš tos pačios valstybės narės. 

Atskira programa vadinama veiksmu ir apima nuoseklią veiklą. 

Paprastų programų atveju nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos ir 
paramos gavėjas (-ai) pasirašo sutartį, vadinamą dotacijos susitarimu. 

Jeigu veiksmą įgyvendina keletas paramos gavėjų (pareiškėjų), jie turi pasirašyti 

konsorciumo susitarimą, kuriuo papildomas dotacijos susitarimas; jokios 

konsorciumo susitarimo nuostatos negali prieštarauti dotacijos susitarimo 

nuostatoms. 

Sutartyje nurodytas išankstinis finansavimas atitinka teisės aktuose nustatytą 
išankstinį mokėjimą. 

Įgyvendinimo subjektas – tai subjektas, kuriam patikėta įgyvendinti 

programos veiklą, jam tenka subrangovo vaidmuo. 

Dalyvių portalas – tai interneto svetainė, kurioje pateikiama informacijos apie 

„Horizonto 2020“ ir kitų Sąjungos programų, be kita ko, žemės ūkio produktų 
pardavimo skatinimo veiksmų, finansavimą. 

ECAS paskyra – tai Europos Komisijos taikoma tapatybės atpažinimo sistema. 

Ši sistema skirta prisijungti prie visų Komisijos valdomų interneto svetainių ir 

sistemų. 

Paramos gavėjų registras – tai Europos Komisijos internetinis registras, 
kuriame registruojami žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo ir kitose 

Europos Sąjungos programose dalyvaujantys paramos gavėjai.  

Dalyvio atpažinties kodas (PIC numeris) – tai 9 skaitmenų kodas, gautas 

užregistravus subjektą internetu. 

Nacionalinė kompetentinga valdžios institucija – tai atsakinga tarnyba, 

kurią valstybės narės vyriausybė paskyrė paprastų programų įgyvendinimui 

valdyti.  
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1. PASIŪLYMŲ TEIKIMAS  

Organizuojant kvietimus teikti pasiūlymus dėl informavimo ir pardavimo 
skatinimo priemonių bus naudojamasi elektronine pasiūlymų teikimo sistema, 

kuri iš pradžių buvo sukurta „Horizonto 2020“ mokslinių tyrimų programoms.  

Paraiškas galima teikti tik internetu, naudojantis elektronine pasiūlymų 

teikimo paslauga dalyvių portale; paraiškas būtina pateikti iki kvietime 

nurodyto termino pabaigos.  

Elektroninės pasiūlymų teikimo sistemos nuorodą galima rasti adresu 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/

index.html. 

Dėl elektroninių pasiūlymų teikimo priemonių (pvz., pamiršto slaptažodžio, 

prisijungimo teisių ir funkcijų, techninių pasiūlymo teikimo aspektų ir t. t.) 

kreipkitės į specialią IT pagalbos tarnybą dalyvių portale: 

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries. 

Atkreipiame dėmesį, kad, norint naudotis elektronine pasiūlymų teikimo sistema, 

turi būti tenkinami būtiniausi techniniai reikalavimai. Šie reikalavimai apibūdinti 

čia: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Minimum+Tec
hnical+Requirements (prisijungiama per ECAS paskyrą, žr. 1.2.1 skyrių). 

 

1.1. PAGRINDINIAI DOKUMENTAI  

Prieš nuspręsdami pateikti pasiūlymą ir prieš pradėdami pildyti įvairias paraiškos 

formas, pasitikrinkite, ar jūsų organizacija, skatinami pirkti produktai ir pats 
veiksmas atitinka reikalavimų atitikimo kriterijus. Taip pat reikėtų patikrinti, ar 

numatoma veikla ir tikslinės šalys patenka tarp kvietime teikti pasiūlymus 

išvardytų prioritetų.  

Todėl pirmiausia reikėtų atidžiai peržiūrėti susijusius dokumentus, būtent: 

 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 

Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų 
pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose 

šalyse, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008; 

 2015 m. balandžio 23 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 

2015/1829, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir 

jų pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse; 

 2015 m. spalio 7 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/1831, 

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 

Nr. 1144/2014 dėl informacijos apie žemės ūkio produktus teikimo ir jų 

pardavimo skatinimo priemonių, įgyvendinamų vidaus rinkoje ir trečiosiose 

šalyse, taikymo taisyklės; 

 atitinkamą metinį Komisijos įgyvendinimo sprendimą dėl tam tikrų metų 
darbo programos patvirtinimo, susijusį su informacijos apie žemės ūkio 
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produktus teikimo ir jų pardavimo skatinimo priemonėmis, 

įgyvendinamomis vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse; 

 kvietimą teikti pasiūlymus dėl paprastų programų. 

Jeigu kiltų daugiau klausimų, atsakymų taip pat galima ieškoti čia: 

 pardavimo skatinimo politikos apžvalga ir dažniausiai užduodami klausimai 

pateikti šiuo adresu: http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/; 

 dažniausiai užduodami klausimai apie pasiūlymų teikimą: 

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html; 

 nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos: paprastas programas 

rengiantys pareiškėjai gali kreiptis į savo valstybės narės kompetentingas 

valdžios institucijos dėl papildomos informacijos, susijusios su teisiniu 

pagrindu, dotacijos susitarimo pavyzdžiu, taip pat veiksmo įgyvendinimu. 

Nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų sąrašas pateiktas adresu 
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 

 

1.2. PARENGIAMIEJI VEIKSMAI 

1.2.1. Per savo ECAS paskyrą prisijunkite prie dalyvių portalo  

Kad galėtumėte naudotis elektronine pasiūlymų teikimo sistema, pirmiausia 

turite susikurti vartotojo paskyrą (ECAS paskyrą).  

Ją susikurti galima tiesiog prisijungus prie dalyvių portalo šiuo adresu: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/index.html. 

Jeigu dar neturite dalyvių portalo vartotojo paskyros: spauskite „REGISTER“ 

(dešiniajame kampe viršuje, šalia „LOGIN“) ir užsiregistruokite internetu. 

Jeigu dalyvių portalo vartotojo paskyrą jau turite: prisijunkite (spauskite „LOGIN“ 
dešiniajame kampe viršuje) ir pradėkite pildyti reikiamą informaciją.  

 

1.2.2. Užregistruokite savo organizaciją paramos gavėjų registre  

Europos Komisija valdo internetinį registrą (paramos gavėjų registrą), kuriame 

registruojamos įvairiose ES programose dalyvaujančios organizacijos . Šis 

registras padeda nuosekliai tvarkyti oficialius įvairių organizacijų duomenis ir 
išvengti dažno tos pačios informacijos prašymo. 

Naudodamiesi ECAS paskyra, galite pereiti prie kito veiksmo – užregistruoti savo 

organizaciją, jeigu tai neatlikta anksčiau. Paramos gavėjų registro puslapyje 

galite pasitikrinti, ar jūsų organizacija jau užregistruota:  

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/regist
er.html. 

Jeigu savo organizacijos ten neradote (ir tik šiuo vieninteliu atveju), registraciją 

galite pradėti paspaudę „Register your organisation“. 

Norėdami užsiregistruoti, turėsite pateikti informaciją apie savo subjekto juridinį 

statusą. Nurodykite tik skirsniuose „Organisation data“, „Legal address“ ir 
„Contact information“ prašomą informaciją. Kituose skirsniuose prašomos 

informacijos paprastų programų atveju pildyti nereikia. 
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Registracijos nebūtina užbaigti iš karto. Galima įvesti tam tikrą informaciją ir ją 

išsaugoti, o registraciją pratęsti vėliau „My Area“ skirsnio puslapyje My 
Organisations.  

Užbaigę registraciją gausite 9 skaitmenų dalyvio atpažinties kodą (PIC 

numerį). Kad galėtumėte užpildyti paraiškos A dalį, jums reikės koordinatoriaus 

ir visų kitų paramos gavėjų (išskyrus subrangovus) PIC numerių.  

Organizaciją registruojantis asmuo (registruotojas) „My Area“ skirsnio puslapyje 

My Organisations gali atnaujinti ir taisyti duomenis. 

Atkreipiame dėmesį, kad neužbaigtos registracijos po metų automatiškai 

panaikinamos.  

 

1.3. PARAIŠKA DĖL VEIKSMO 

Pasirinkę kvietimą ir temą galite pradėti kurti pasiūlymo projektą. Nuoseklų 
vadovą galima rasti šiuo adresu: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+3+Creat

e+a+Draft+Proposal.  

Atkreipiame dėmesį, kad savo pasiūlymą galite išsaugoti ir prie jo sugrįžti vėliau. 

Atitinkamos instrukcijos pateikiamos čia: 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Step+5+Edit+

and+Complete+Proposal. 

 

1.3.1. Vartojamos kalbos 

Pasiūlymus galima teikti bet kuria oficialia Europos Sąjungos kalba. 

Tačiau rengdami pasiūlymus pareiškėjai turėtų atkreipti dėmesį, kad 

sutartis valdys valstybės narės. Todėl pareiškėjus kviečiame pasiūlymus 
teikti valstybės narės, iš kurios kilusi pasiūlymą teikianti (-čios) 

organizacija (-os), kalba (-omis), nebent susijusi valstybė narė būtų 

nurodžiusi, kad sutinka sutartį pasirašyti anglų kalba1. 

Elektroninėje pasiūlymų teikimo sistemoje formos pateikiamos tik anglų k., todėl 

šių gairių prieduose (I ir II prieduose) pateikiamas visų paraiškos formų 

vertimas, kuriuo galima naudotis pildant interneto paraiškos formų duomenis. 

Kai būtina, šių gairių 1.3.7 skyriuje taip pat nurodyti konkretūs reikalavimai. 

Be to, siekiant sudaryti geresnes pasiūlymų peržiūrėjimo sąlygas prie 

techninio vertinimo prisidedantiems nepriklausomiems ekspertams, 

pageidautina, kad tuo atveju, jei pasiūlymas parengtas kita oficialia ES 

kalba, kartu būtų pateiktas techninės dalies (B dalies) vertimas į anglų 

k. 

 

                                                 

1 Informacijos galima rasti adresu http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/. 
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1.3.2. Bendri patarimai prieš pradedant rengti pasiūlymą 

Tikimasi, kad paskelbus kvietimą teikti pasiūlymus vyks aktyvi konkurencija. Net 
ir geras pasiūlymas, jeigu jame esama trūkumų, gali būti įvertintas žemesniu 

bendru balų skaičiumi ir nebūti rekomenduojamas ES finansavimui gauti. 

Atsižvelgdami į tai siūlome, kad prieš pradėdami rengti pasiūlymą apgalvotumėte 

tokius aspektus: 

 tinkamumas: pasitikrinkite, ar jūsų numatomas pasiūlymas tikrai atitinka 

kvietime teikti pasiūlymus nurodytą temą. Pasiūlymai, neatitinkantys 
kvietimo teikti pasiūlymus taikymo srities, bus atmesti, nes nesieks 

atitinkamo sutarties sudarymo kriterijaus ribinio lygio; 

 išsamumas: pasitikrinkite, ar į jūsų numatomą pasiūlymą įtraukta visa 

susijusi informacija ir visi aspektai, apibūdinti sutarties sudarymo 

kriterijuose, pasiūlymo šablone ir šiose gairėse, nes pasiūlymas bus 
vertinamas tik pagal pateiktą turinį. Atidžiai laikykitės B dalies šablono 

formato ir užtikrinkite, kad būtų įkelta visa reikalaujama informacija. 

Nepamirškite, kad kiekybė nereiškia kokybės – geras pasiūlymas pasižymi 

aiškia struktūra, yra lengvai suprantamas ir nuoseklus; jis taip pat turi būti 

tikslus, glaustas ir sutelktas į esmę. Atkreipkite dėmesį, kad pasiūlymo B 
dalies puslapių skaičius yra ribotas (daugiau informacijos pateikta 1.3.6 

skyriuje), o nustatytą limitą viršijantis tekstas bus pažymėtas 

vandenženkliu ir vertintojai į jį neatsižvelgs; 

 orientavimasis į rezultatus ir poveikį: tinkamai parengtame pasiūlyme 

turėtų būti aiškiai nurodyta, kokių rezultatų bus pasiekta, į jį taip pat 
turėtų būti įtrauktas išsamus ir patikimas nepriklausomos išorės įstaigos 

atliktas vertinimo tyrimas, kuriame turėtų būti ne tik vertinamas procesas, 

bet visų pirma būtų nagrinėjami rezultatai, kaip apibūdinta papildomoje 

informacijoje apie sutarties sudarymo kriterijus (VII priedas). 

 

Atkreipiame dėmesį, kad pasiūlymai bus vertinami remiantis informacija, 

pateikta teikiant pasiūlymus (taip pat žr. 2 skyrių). 

 

1.3.3. Įvairių subjektų vaidmuo ir atsakomybė 

Įgyvendinant veiksmą gali dalyvauti daug subjektų, kuriems tenka skirtingas 

vaidmuo ir atsakomybė: 

 koordinatorius – tai subjektas, kuris vykdo šias užduotis:  

- teikia pasiūlymą visų susijusių pasiūlymą teikiančių organizacijų vardu; 

- stebi, ar veiksmas tinkamai įgyvendinamas; 

- yra visos paramos gavėjų ir nacionalinės kompetentingos valdžios 

institucijos komunikacijos tarpininkas, nebent būtų nurodyta kitaip; 

- prašo bendrų pareiškėjų ir (arba) bendrų paramos gavėjų pateikti 

dokumentus arba informaciją, kurios prašo nacionalinė kompetentinga 

valdžios institucija, juos peržiūri ir patikrina jų išsamumą ir teisingumą 

prieš perduodamas toliau; 

- veiksmo įgyvendinimo laikotarpiu teikia rezultatus ir ataskaitas 

nacionalinei kompetentingai valdžios institucijai; 
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- užtikrina, kad visi mokėjimai bendriems paramos gavėjams būtų atlikti 

laiku; 

- prireikus informuoja nacionalinę kompetentingą valdžios instituciją apie 

kiekvienam bendram paramos gavėjui išmokėtas sumas. 

Atkreipiame dėmesį, kad koordinatorius negali sudaryti subrangos 

sutarties dėl jokių pirma minėtų užduočių. 

 Kiti paramos gavėjai (pareiškėjai) vykdo šias užduotis: 

- užtikrina, kad paramos gavėjų registre (elektroninėje keitimosi 
informacija sistemoje) saugoma informacija būtų nuolat atnaujinama;  

- nedelsdami informuoja koordinatorių apie įvykius ar aplinkybes, kurie 

gali turėti didelės įtakos veiksmo įgyvendinimui arba dėl kurių veiksmo 

įgyvendinimas gali vėluoti; 

- laiku pateikia koordinatoriui: 

o individualias finansines ataskaitas ir, jeigu prašoma, pažymas 

apie finansines ataskaitas; 

o ataskaitoms parengti būtinus duomenis; 

o bet kokį (-ius) kitą (-us) dokumentus arba informaciją, kurios 

prašo nacionalinė kompetentinga valdžios institucija, agentūra 
arba Komisija, nebent būtų reikalaujama, kad paramos gavėjas 

tą informaciją pateiktų tiesiogiai nacionalinei kompetentingai 

valdžios institucijai, agentūrai arba Komisijai. 

Be to, jeigu veiksmą įgyvendina keletas paramos gavėjų (pareiškėjų), turi būti 

pasirašomas konsorciumo susitarimas, kuriuo papildomas dotacijos 
susitarimas. Šis susitarimas gali būti sudarytas įvairiai, įprasčiausias būdas yra 

standartinis raštiškas susitarimas. Konsorciumo susitarimo gairės pateiktos 

interneto vadove ir gairėse „How to draw up your consortium agreement“, juos 

galima rasti adresu 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/gm/h2020-

guide-coord-a_en.pdf. 

 

- Subrangovas (-ai): 

o subrangovai nėra dotacijos susitarimo šalys ir jų nesaisto 

sutartiniai ryšiai su nacionalinėmis kompetentingomis valdžios 

institucijomis; 

o Reglamento 1144/2014 13 straipsnyje minimi įgyvendinimo 

subjektai laikomi subrangovais; 

o subrangovus privaloma pasirinkti atsižvelgiant į ekonominę 

naudą arba, jeigu tinkama, į žemiausią kainą2 bei interesų 

konflikto nebuvimą. Pareiškėjai (paramos gavėjai), laikomi 
viešosios teisės reglamentuojamais subjektais, turėtų vadovautis 

nacionalinės teisės aktais dėl viešųjų pirkimų, kuriais 

perkeliamos direktyvų 2004/18/EB arba 2014/24/ES nuostatos; 

                                                 

2 Netaikoma įgyvendinimo subjektams. 
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o subrangos sutartys gali būti tiesiogiai sudaromos su subjektais, 

kurie yra struktūriniu ryšiu (pvz., teisiniu ar kapitalo ryšiu) susiję 
su paramos gavėju, tačiau tik tuo atveju, jeigu paramos gavėjui 

siūloma kaina apsiriboja faktinėmis subjekto, teikiančio 

paslaugą, išlaidomis (t. y. be pelno maržos). 

 

1.3.4. Pasirinkite kvietimą ir temą 

Atkreipiame dėmesį, kad prisijungti prie elektroninės pasiūlymų teikimo 

sistemos galima tik pasirinkus kvietimą ir temą. 

Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikta adresu 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/wikis/display/ECResearchGMS/Steps+1+and

+2+Logging+in+and+Selecting+a+Topic. 

 

1.3.5. Paraiškos formos A dalis. Administracinė informacija 

A dalį sudaro reikalaujamos informacijos, kontrolinių sąrašų ir deklaracijų 

laukeliai, kuriuos būtina užpildyti tiesiogiai per elektroninę pasiūlymų teikimo 

priemonę. 

A dalies formos šablonas ir konkretūs nurodymai dėl kiekvieno laukelio, 

kurį reikia užpildyti, pateikti I priede. 

Toliau pateiktų nurodymų reikia laikytis, kai paraiškas teikia keletas pareiškėjų 

dalyvaujant koordinatoriui. Kitu atveju terminas „koordinatorius“ taikomas 

pavieniam pareiškėjui. 

Atkreipiame dėmesį, kad, norint užpildyti A dalį, taip pat tuo atveju, jei 
paraišką pateikė keli pareiškėjai:  

 už paraiškos teikimą atsakingas koordinatorius; 

 visi kiti pareiškėjai (išskyrus subrangovus) turi būti užregistruoti 

paramos gavėjų registre ir pranešti koordinatoriui savo PIC numerį;  

 visi pareiškėjai privalo būti pasitikrinę finansinį gyvybingumą 
naudodamiesi nuoroda 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv

.html;  

 koordinatorius privalo pateikti duomenų apie kiekvieno pareiškėjo 

veiklos biudžetą. 

1 skirsnis. Bendroji informacija 

Šiame skirsnyje reikėtų nurodyti savo pasiūlymo santrumpą, pasiūlymo 

pavadinimą, trukmę, savo nuožiūra pasirinktus raktažodžius ir pateikti pasiūlymo 

santrauką anglų k. 

Poskirsnyje „Declarations“ koordinatorius taip pat turi pateikti savideklaracijas, 
pažymėdamas atitinkamus langelius. Šių deklaracijų tikslas – patvirtinti, kad 

laikomasi įvairių teisinėje sistemoje nustatytų kriterijų. 

Jeigu pasiūlymas pasirenkamas finansuoti iš ES lėšų, prieš pasirašydami 

dotacijos susitarimą pareiškėjai turės pasirašyti priesaikos deklaraciją 

dėl pašalinimo kriterijų. 
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Pasitikrinti savo finansinį pajėgumą ir pažymėti langelį prašoma siekiant 

įspėti, kad tuo atveju, jeigu jūsų finansinė padėtis yra netvirta, B dalies 
8 skirsnyje reikės pateikti išsamų paaiškinimą dėl veiksmui įgyvendinti 

būtinų finansavimo šaltinių. Tačiau tai neturėtų atgrasinti nuo pasiūlymo 

teikimo.  

2 skirsnis. Pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) administraciniai 

duomenys 

Koordinatorius įveda savo ir kiekvieno kito pareiškėjo organizacijos PIC numerį 
(žr. šių gairių 1.2.2 skyrių). Įvedus PIC numerį, dalis administracinių duomenų 

pasirodo automatiškai. 

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškas gali teikti tik ES valstybėje narėje 

įsteigtos organizacijos. Jeigu pasiūlymą drauge teikia keletas pareiškėjų, 

jie visi turi būti įsteigti toje pačioje valstybėje narėje, nes šios gairės 

susijusios su kvietimais teikti pasiūlymus dėl paprastų programų. 

Vėliau koordinatorius galės suteikti prieigą kitiems ankstesniu etapu pasirinktų 

kitų pareiškėjų kontaktiniams asmenims. Suteikiant prieigos teises atitinkamo 

pasiūlymo kontaktiniam asmeniui, pagrindinė tapatybės atpažinimo priemonė yra 

asmens el. pašto adresas (tas pats, kuris nurodytas ECAS paskyroje). 
Koordinatorius taip pat turės nustatyti kiekvieno kontaktinio asmens prieigos lygį 

(suteikti visapusišką prieigą ar tik duomenų skaitymo teisę). 

Paskui koordinatorius (arba atitinkamus įgaliojimus turintis asmuo) turės 

užpildyti kiekvieno pareiškėjo kontaktinius duomenis. 

3 skirsnis. Biudžetas  

Šiame skirsnyje reikia užpildyti biudžeto apžvalgos lentelę: 

 

Baltus langelius turi užpildyti koordinatorius, pilkus langelius automatiškai 

užpildo arba apskaičiuoja sistema, o juodi langeliai nepildomi. 

Kiekviena biudžeto lentelės eilutė skirta bendroms numatomoms kiekvieno 

pareiškėjo išlaidoms.  

Reikalavimus atitinkančios išlaidos: 

 tiesioginės personalo išlaidos (a stulpelis): tik pareiškėjo personalo 

išlaidos; 

 tiesioginės subrangos išlaidos (b stulpelis): visos įgyvendinimo subjektų ir 

bet kokių kitų subrangovų sąskaitos; čia taip pat turėtų būti įtrauktos 

subrangos išlaidos, kurias patyrė subjektai, struktūriniu ryšiu susiję su 
paramos gavėju (pagal sutartis be pelno maržos – žr. 1.1.3 skyrių); 
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 kitos tiesioginės išlaidos (c stulpelis): pareiškėjų patirtos išlaidos, 

nesusijusios su personalo ar subrangos išlaidomis, įskaitant kelionių, 
audito pažymų, išankstinio finansavimo garantijų ir įrangos išlaidas, taip 

pat išlaidas, patirtas įsigyjant kitas prekes ir paslaugas; 

 netiesioginės išlaidos (d stulpelis): šias išlaidas apskaičiuoja sistema. 

Išsamesnis reikalavimus atitinkančių išlaidų apibūdinimas pateiktas Komisijos 

deleguotajame reglamente (ES) 2015/1829. Paraiškos B dalies 6 skirsnyje 

išlaidas reikia suskirstyti į atskirą išsamų biudžetą.  

Patikrinkite, ar A dalyje kiekvienos išlaidų kategorijos suma ir bendra 

suma yra lygi paraiškos B dalyje pateiktame atskirame išsamiame 

biudžete nurodytoms atitinkamoms sumoms. Sumos apskaičiuojamos 

pildant VI priedą „Biudžetas pagal veiklos rūšis“ (žr. 1.3.7 skyrių). 

Didžiausia ES įnašo suma (g) stulpelyje apskaičiuojama (e) stulpelyje nurodytas 
bendras išlaidas padauginus iš (f) stulpelyje nurodytos kompensavimo normos. 

Pastarąją automatiškai įrašo sistema, atsižvelgdama į pareiškėjo (-ų) valstybę 

narę. Kvietime išvardytos tos valstybės narės, kurioms kvietimo paskelbimo 

laikotarpiu teikiama finansinė parama ir taikoma aukštesnė kompensavimo 

norma. 

Pareiškėjai taip pat turėtų įvertinti, ar iš veiksmo numatoma gauti kokių nors 

pajamų (pvz., veiksmui įgyvendinti naudotos įrangos pardavimas, leidinių 

pardavimas, konferencijos mokesčiai ir t. t.). Tokia suma turėtų būti nurodyta (i) 

stulpelyje. 

Atkreipiame dėmesį, kad, siekiant supaprastinti biudžeto lentelę, 
pareiškėjų įnašo nurodyti nereikia. Pareiškėjo įnašu laikoma suma, 

gauta iš bendrų numatomų reikalavimus atitinkančių išlaidų (e) atėmus 

prašomo ES įnašo sumą (h) ir įgyvendinant veiksmą gautas pajamas (i). 

4 skirsnis. Informacija apie veiksmą  

Šiame skirsnyje reikėtų nurodyti pasiūlymo tikslines šalis. Be to, reikėtų 

paminėti, kokia sistema būtų skatinama ir koks produktas (-ai) būtų naudojamas 
(-i) jai iliustruoti. Atkreipiame dėmesį, kad galima pasirinkti keletą produktų. 

Pardavimo skatinimo ar informavimo veiksmas gali būti taikomas tik tiems 

produktams arba remiama sistema gali būti iliustruojama tik tais produktais, 

kurie atitinka Reglamento 1144/2014 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus. 

Atidžiai pasirinkite vieną ar kelias tikslines šalis, sistemas ir produktus, 
kurie atitinka pasirinktos temos reikalavimus. Konkrečių temų 

reikalavimus atitinkančios tikslinės šalys, sistemos ir produktai nurodyti 

kvietime. 

 

1.3.6. Paraiškos formos B dalis. Techninė informacija 

B dalyje pateikiama techninė pasiūlymo informacija. Kad šią dalį būtų lengviau 

parengti, pareiškėjai turėtų naudotis šių gairių II priede pateiktu standartiniu 

šablonu ir vadovautis konkrečiais šiame skirsnyje pateiktais nurodymais. 

Būtina užpildyti visus iš anksto nustatytus skirsnius ir atsakyti į šiame 

dokumente pateiktus klausimus, kuriais siekiama padėti pareiškėjams parengti 

pasiūlymą ir kurie susiję su visais svarbiais pasiūlymo aspektais. Remdamiesi 
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atsakymais į šiuos klausimus, nepriklausomi ekspertai galės veiksmingai įvertinti 

pasiūlymą pagal sutarties sudarymo kriterijus. 

Pasiūlymą galima rengti bet kuria tekstų tvarkykle „Word“. Tačiau užbaigtą 

pasiūlymą į elektroninę pasiūlymų teikimo sistemą galima įkelti tik PDF 

formatu. 

Atkreipiame dėmesį, kad šiai pasiūlymo daliai skirtas ribotas puslapių 

skaičius – užpildyta B dalis neturi viršyti 70 puslapių. 

(Į šį skaičių įskaičiuojamos ir visos lentelės). Mažiausias leistinas šrifto dydis – 11 
punktų. Puslapis turi būti A4 formato, o visos paraštės (viršuje, apačioje, kairėje 

ir dešinėje) turėtų būti ne mažesnės kaip 15 mm (neįskaitant antraščių ir 

poraščių). 

Jeigu iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos mėginsite įkelti nurodytą 

puslapių limitą viršijantį pasiūlymą, gausite automatinį įspėjimą ir nurodymą 
pasiūlymą sutrumpinti ir įkelti iš naujo. 

Limitą viršijantys puslapiai bus pažymėti vandenženkliu ir į juos nebus 

atsižvelgiama. 

Vadovaudamiesi toliau pateiktais nurodymais ir remdamiesi II priede pateiktu 

šablonu, užbaigtą pasiūlymą konvertuokite į PDF formatą ir įkelkite į elektroninę 
pasiūlymų teikimo sistemą kaip B dalį: 
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Atkreipiame dėmesį, kad, kol nesuėjo pateikimo terminas, įkeltą 

pasiūlymą galite keisti tiek kartų, kiek prireiks. Pasirūpinkite, kad 

galutinė versija būtų įkelta prieš pasibaigiant terminui.  

B dalis turėtų apimti šiuos skirsnius: 

1 skirsnis. Pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) pristatymas. 

Trumpai pristatykite savo organizaciją (-as) (nekartokite informacijos, kuri jau 

pateikta paraiškos formos A dalyje), atstovaujamą produkto sektorių ir jo 

dalyvius. Galima pateikti duomenis apie sektoriaus struktūrą, įmonių skaičių, 
apyvartą ir su užimtumu susijusius duomenis.  

Atkreipiame dėmesį, kad informacija apie jūsų organizacijos atstovavimą 

atitinkamame jūsų valstybės narės produkto sektoriuje (-iuose) turėtų būti 

pateikta priede, naudojantis dalyvių portale pateiktu šablonu. Užpildytą priedą į 

atitinkamą antraštinę dalį reikia įkelti atskirai (taip pat žr. šių gairių 1.3.7 
skyrių). 

2 skirsnis. Produktai (sistemos) ir rinkos analizė 

Remiantis šiame skirsnyje pateikta analize apibrėžiami veiksmo tikslai ir 

strategija. 

Nurodykite produktus arba sistemas, kurių pardavimas bus skatinamas arba apie 
kuriuos bus informuojama įgyvendinant veiksmą. Jei tinka, nurodykite produktų 

KN kodą (-us)3. 

Informaciją, kuri būtina tikslinei rinkai ir (arba) informuotumo lygiui tikslinėje 

rinkoje apibūdinti, pateikite atsakydami į tokius klausimus: 

Pasiūla 

 Kokia yra tikslinių šalių rinkos struktūra ir kokią poziciją šioje rinkoje 

užima jūsų organizacija? 

 Kokią rinkos poziciją užima tam pačiam produkto sektoriui priklausantys 

ES gamintojai? 

 Kokia jų pozicija, palyginti su konkurentais iš ES nepriklausančių šalių? 

 Kokių sunkumų jie patiria? 

 Kas jų pagrindiniai konkurentai? 

 Kokios jų rinkos strategijos? 

 Kokių konkurencinių pranašumų turi ES gamintojai? 

 Kokių konkurencinių pranašumų turi jūsų pasiūlymą teikianti organizacija? 

 Kokių sunkumų patiriama logistikos srityje? Trumpai apibūdinkite 
pagrindinius platinimo kanalus. 

 Trečiųjų šalių atveju pateikite informaciją apie importo muitus (jei 

taikoma) ir galiojančias sanitarijos arba fitosanitarijos priemones. 

                                                 

3 Daugiau informacijos apie KN kodus galima rasti šiame interneto puslapyje:  

http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/combined_nomenclature/index_en

.htm. 
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Paklausa 

 Kokios savybės, demografinis, socialinis ir profesinis profilis, tipologija 
būdingi esamiems vartotojams? 

 Kokios yra vidutinės trukmės laikotarpio vartojimo tendencijos? 

Jeigu veiksmas skirtas informuotumui didinti: 

 Koks šiuo metu yra vartotojų informuotumo lygis? 

 Ką reikėtų patobulinti ir kokių patiriama sunkumų? 

 Kuriuose segmentuose informuotumas yra didesnis (mažesnis)? 

Pateikite turimų tikslinių rinkų tyrimų ir (arba) vartotojų informuotumo ataskaitų 

santrauką. Jei įmanoma, remkitės viešai prieinamomis ataskaitomis. 

Taip pat galima pateikti paprastą SSGG (angl. SWOT) analizę. 

Jeigu šiuo metu vyksta arba neseniai buvo užbaigti panašūs veiksmai, 

nurodykite: 

a) panašaus (-ių) veiksmo (-ų) pavadinimą, trukmę ir tikslines rinkas, 

b) pasiektus rezultatus, jeigu jie pasiūlymo teikimo laikotarpiu žinomi. 

3 skirsnis. Veiksmo tikslai 

Remdamiesi ankstesniais skirsniais, veiksmo tikslus apibūdinkite konkrečiai ir 

kiekybiškai. 

Tikslai turi būti konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, orientuoti į rezultatus, 

įvykdytini per nustatytą laiką (angl. SMART): 

 konkretūs: tikslai turi būti tikslūs, kad juos būtų galima aiškiai suprasti; 

 išmatuojami: remiantis iš anksto nustatytų kiekybinių rodiklių rinkiniu 

turi būti įmanoma išmatuoti tikslų įgyvendinimo pažangą; 

 pasiekiami: tikslai turi būti realūs; 

 orientuoti į rezultatus: tikslai turi būti orientuoti į rezultatus, o ne į 

veiklą; 

 įvykdytini per nustatytą laiką: tikslams įgyvendinti turi būti nustatytas 

aiškus laikotarpis, terminas, iki kurio jie turi būti pasiekti. 

SMART tikslus turėtų būti lengviau suformuluoti vadovaujantis rekomendacijomis 
dėl veiksmo rezultatų vertinimo. Be to, taip užtikrinamas veiksmo ex-post 

vertinimo ir šiuo etapu nustatytų tikslų nuoseklumas. 

Reikėtų apibūdinti ne daugiau kaip 3 pagrindinius veiksmo tikslus (t. y. poveikio 

rodiklius, kaip nurodyta įgyvendinimo teisės akte ir šio skyriaus 7 skirsnyje). 

Numatomą daugelio pardavimo skatinimo veiksmų poveikį turėtų būti įmanoma 
įvertinti pasitelkus vieną ar abu toliau nurodytus poveikio rodiklius. Veiksmams, 

kuriems šie rodikliai netinka, turėtų būti numatyti pagrįsti alternatyvūs rodikliai. 

Veiksmų, kuriais siekiama ekonominės grąžos, pvz., veiksmų, kuriais siekiama 

padidinti ES produktams tenkančią rinkos dalį, grąža turėtų būti įvertinta 

absoliučiąja pinigine išraiška, t. y. verte EUR. Kaip ir taikant įgyvendinto veiksmo 
vertinimo metodą, nustatant kiekybinį tikslą turėtų būti siekiama išvengti išorės 

įtakos, kad būtų nustatytas poveikis, kuris tiesiogiai priskirtinas veiksmui. Šis 

įvertis neturėtų apsiriboti elementariu iki ir po kampanijos gautų duomenų 
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palyginimu. Pavyzdžiui, jį reikėtų patikslinti pagal esamas rinkos tendencijas, 

kurios egzistuotų ir be veiksmo. Daugiau informacijos apie tokių duomenų 
apskaičiavimo metodiką pateikta šių gairių III priede. 

Veiksmų, kuriais siekiama informacinės grąžos, pvz., didinti informuotumą, 

numatomas poveikis turėtų būti kiekybiškai įvertinamas asmenų, kurie įgijo 

naujų žinių ar pakeitė nuomonę, skaičiumi. Poveikio informuotumui rodiklis – 

asmenų, kuriuos informacija veiksmingai pasiekė, skaičius. Šių gairių III priede 

pateikta daugiau informacijos apie metodinius reikalavimus. 

Nustatant veiksmo tikslus taip pat reikėtų atsižvelgti į šiuos aspektus: 

 Kaip veiksmo tikslai susiję su Reglamento 1144/2014 2 ir 3 straipsniuose 

nurodytos pardavimo skatinimo tvarkos tikslais? Ar tikslai dera su 

metinėje darbų programoje nustatytais prioritetais? 

 Kaip tikslai susiję su pagrindine Sąjungos kampanijos informacija, kuri 
apibūdinta tolesniame skirsnyje? Ar esama kokios nors rizikos veiksmo 

tikslų įgyvendinimui? 

 Ar veiksmas turi poveikį užimtumui? Jeigu tinka, nurodykite darbo vietų, 

kurias numatoma išsaugoti arba sukurti įgyvendinant veiksmą, skaičių. 

Apskaičiuodami veiksmo poveikį remkitės pagrindiniu scenarijumi, 
lyginamu su tokiu scenarijumi, kai joks veiksmas nevykdomas. 

 Jeigu neseniai buvo užbaigti panašūs veiksmai, nurodykite, kaip 

pasiūlymo uždaviniai siejasi su ankstesnių veiksmų rezultatais.  

4 skirsnis. Veiksmo strategija 

Remdamiesi 2 skirsnyje pateikta rinkos analize, apibūdinkite, kaip ketinate 
pasiekti veiksmo tikslus. 

Atsakykite į tokius klausimus: 

 išvardykite ir apibūdinkite veiksmo tikslines grupes. Kaip strategija bus 

pritaikyta kiekvienai tų grupių ir kaip tos grupės bus pasiekiamos 

pasitelkiant skirtingą veiklą ir veiksmo kanalus? 

 Kaip veikla buvo pasirenkama atsižvelgiant į tikslus? 

 Jeigu veiksmas skirtas daugiau nei vienai šaliai, kaip ši strategija bus 

pritaikyta skirtingoms tikslinėms rinkoms? 

 Ar veiksmas parengtas kitai privačiai ar viešai veiklai, kurią tikslinėse 

rinkose vykdo pasiūlymą teikianti (-čios) organizacija (-os) arba kitos 

suinteresuotosios šalys, papildyti? Kaip bus užtikrinama tokios veiklos 
sąveika? 

 Jeigu pardavimo skatinimo ar informavimo veikla bus susijusi su sistema, 

ar ją iliustruos produktas? 

Apibūdinkite komunikacijos strategiją. Kokia pagrindinė informacija bus 

perduodama? Apibūdinkite, kaip ji atitiks reikalavimą skleisti pagrindinę Sąjungos 
informaciją? 

Konkreti informacija (pasirinktinai) 

1. Ar informacijoje bus nurodoma produktų kilmė ir kaip tai bus atliekama (žr. 

Reglamento 2015/1831 2–4 straipsniuose išdėstytas kilmės nurodymo 

taisykles)? 
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2. Ar planuojate pateikti prekių ženklus (žr. Reglamento 2015/1831 6, 7 ir 8 

straipsniuose išdėstytas skatinamų parduoti produktų prekių ženklų pateikimo 
sąlygas)? Kiek prekės ženklų bus nurodoma? 

- Pagal Reglamento 2015/1831 5 straipsnio 4 dalį: pagrįskite, kodėl 

nuoroda į prekių ženklus yra būtina siekiant įgyvendinti kampanijos 

tikslus, ir ar tai nenustelbs pagrindinės Sąjungos informacijos. 

- Jeigu pateikiami mažiau negu 5 prekių ženklai, pateikite pagrindimą, 

kuris tenkintų toliau išvardytus reikalavimus: 

a) pasiūlymą teikiančios organizacijos kilmės valstybėje narėje 

yra mažiau prekių ženklų, susijusių su produktu arba sistema, 

kuriems skirtas veiksmas; 

b) tinkamai pagrįstais atvejais nebuvo įmanoma parengti keletą 

produktų apimančio arba daugiašalio veiksmo, kad būtų 
galima pateikti daugiau prekių ženklų. Šiuo atveju pareiškėjų 

prašoma pateikti atitinkamą pagrindimą ir susijusią 

informaciją, įskaitant kitų pasiūlymus teikiančių organizacijų, 

su kuriomis pasiūlymą teikianti organizacija susisiekė ir 

kurioms siūlė kartu parengti keletą produktų apimantį arba 
daugiašalį veiksmą, sąrašą, taip pat nurodyti, kodėl toks 

veiksmas nebuvo pasiūlytas. 

5 skirsnis. Veiksmo ES mastas 

Apibūdinkite galimą veiksmo naudą ES mastu, taip pagrįsdami jo bendrą 

finansavimą ES lėšomis. Kuo veiksmas bus naudingas kitiems ES gamintojams? 

Koks yra veiksmo ES mastas, atsižvelgiant į: 

 informacijos apie Europos gamybos standartus, Europos maisto 

produktams taikomus kokybės ir saugos standartus, Europos mitybos 

įpročius ir kultūrą sklaidą; 

 plačiosios visuomenės ir prekybininkų sluoksnių informuotumo apie 

Europos produktus didinimą; 

 daugiau nei vienoje valstybėje narėje esančių organizacijų sąveikos 

užtikrinimą; 

 Europos produktų įvaizdžio rėmimą tarptautinėse rinkose. 

6 skirsnis. Veiklos apibūdinimas ir biudžeto pozicijų analizė 

Apibūdinamą veiklą reikėtų glaustai aprašyti ir pateikti išsamią susijusio biudžeto 
analizę. Reikėtų nurodyti bent jau rezultatų lygmens numatomas išlaidas. 

Rezultatas – tai fizinis veiklos produktas, pvz., seminaras, aplankas, veiksmas 

pardavimo vietoje ir t. t. Apsispręsti dėl veiklos ir biudžeto pristatymo išsamumo 

turėtų padėti šie klausimai apie konkrečią veiklą: kas, ką, kada, kur ir kodėl. 

Pavyzdžiui, jei rengiami seminarai, reikėtų nurodyti bent jau bendras vienam 
seminarui tenkančias išlaidas. Jeigu per pirmuosius veiksmo įgyvendinimo metus 

reikia organizuoti seminarų seriją, svarbu apibrėžti tikslinę grupę, renginių 

organizavimo laikotarpį, miestus, kuriuose jie bus organizuojami, dalyvių skaičių, 

pasirinktos vietos rūšį, numatomus rezultatus ir kt. 

Pristatant žiniasklaidos kampanijas reikėtų pateikti duomenis apie bendrą į 

reklamos gamybą ir sklaidą (t. y. į žiniasklaidos paslaugų pirkimą) investuotą 
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biudžetą, taip pat kampanijai parinktą laiką. Nebūtina minėti leidinių ir TV stočių 

pavadinimų. Tačiau reikėtų pateikti tokią informaciją kaip reitingo taškai, iš 
kurios galima spręsti apie kampanijos mastą. 

Pareiškėjai taip pat turėtų nurodyti, kas vykdys konkrečią veiklą – įgyvendinimo 

subjektai, subrangovai, dirbantys be pelno maržos, kiti subrangovai ar pasiūlymą 

teikianti organizacija (jeigu pasiūlymą teikia kelios organizacijos – nurodyti, 

kokią veiklą kiekviena jų vykdys). 

Veiklos apibūdinimo šablonas: 

Veiklos pavadinimas 
 

Konkretūs tikslai Kokie rezultatų rodikliai taikomi šiai veiklai? 

Veiklos apibūdinimas 
Pateikite glaustą veiklos apibūdinimą, įskaitant jos sąsają su 
veiksmo strategija, tikslines veiklos grupes ir t. t. 

 
1 METAI 2 METAI 3 METAI 

Rezultatai 
Išvardykite (pasitelkdami rezultatų rodiklius) veiksmo 
rezultatus kiekvienais metais; mokėjimas bus siejamas su 

rezultatais 

Biudžeto analizė 

- Biudžetas turėtų sietis su veiksmo rezultatais; minėta 
sąsaja turėtų būti aiškiai matoma iš biudžeto analizės; 

- pateikite numatomas išlaidas bent jau kiekvieno rezultato 

lygmeniu 

Įgyvendinimas Kas įgyvendins veiklą? 

Pavyzdys: 

Veiklos 
pavadinimas 

Spaudos tarnyba 

Konkretūs 
tikslai 

Spaudos konferencijoje dalyvauja 30 žurnalistų, po spaudos 

konferencijos paskelbiama 20 nemokamų straipsnių ir spaudos 
pranešimas; vertė – 40 000 EUR. 

Veiklos 

apibūdinimas 
Išsamiai apibūdinkite spaudos tarnybos užduotis 

 
1 METAI 2 METAI 3 METAI 

Rezultatai 

1 spaudos konferencija, 1 
rinkinys spaudai, 2 

spaudos pranešimai, 
žiniasklaidos suvestinės 

ataskaita 

2 spaudos 
pranešimai, 

žiniasklaidos 
suvestinės 

ataskaita 

2 spaudos 
pranešimai, 

žiniasklaidos 
suvestinės 

ataskaita 

Biudžeto 
analizė 

Spaudos konferencija 30-čiai žurnalistų: 5 000 EUR 

 

2 pranešimų spaudai parengimas ir sklaida, tolesni veiksmai su 
žiniasklaida: 1 000 EUR 

 
Nuolatinis spaudos darbas: 50 vienam darbuotojui tenkančių darbo 
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dienų, xxx EUR už darbuotojui tenkančią darbo dieną   

 … 

Įgyvendinimas Įgyvendinimo subjektas X 

Atkreipiame dėmesį, kad su pasiūlymu turėtumėte pateikti bendrą veiksmo 
biudžetą pagal veiklos rūšis, parengtą naudojantis pateiktu šablonu. Daugiau 

informacijos apie konkretų šabloną pateikta šių gairių 1.3.7 skyriuje. 

7 skirsnis. Rezultatų ir veiksmo rodiklių vertinimas 

Parenkite rezultatų ir poveikio rodiklių sąrašą (pavyzdžių sąrašą žr. 

įgyvendinimo teisės akto 22 straipsnyje ir I priede). Poveikio rodikliai turėtų 
atitikti veiksmo SMART tikslus arba būti su jais glaudžiai susiję. 

Išsamiai apibūdinkite veiksmo tikslų rezultatų vertinimo metodiką. Nurodykite, 

kada bus atliekami atskiri vertinimai (pvz., kiekvienų veiksmo metų pabaigoje; 

užbaigus veiksmą). Tyrimų atveju galima pateikti duomenis apie imties dydį, 

ekonominės grąžos apskaičiavimo atveju – apie tai, kaip bus kuriamas 
pagrindinis scenarijus, ir pan. 

Šių gairių III priede pateikti metodikų pavyzdžiai, kuriais galima naudotis 

vertinant siūlomus bendrojo informuotumo ir ekonominio poveikio rezultatus. 

Rezultatus vertinti galima ir pagal kitas metodikas, tačiau siūlomos metodikos 

skirtos būtiniausiems vertinimų kokybės reikalavimams nustatyti ir skirtingų 
veiksmų vertinimams bei tikslų nustatymui suderinti. 

Be to, reikėtų įvertinti konkrečių tikslų (rezultatų rodiklių, kaip nurodyta 

įgyvendinimo teisės akte) rinkinį, nustatytą kiekvienai veiklos rūšiai, kaip 

apibūdinta 6 skirsnyje. Kai tinkama, atskirai apibrėžkite tikslines grupes ir (arba) 

tikslines rinkas.  

Vertinant veiksmo rezultatus neturėtų būti orientuojamasi vien tik į tinkamą 
veiksmo įgyvendinimą. Net ir pagal planą įgyvendintas veiksmas gali turėti 

menką poveikį. Pavyzdžiui, tai, kad per pardavimo vietoje surengtas degustacijas 

lankytojams išdalyta 10 000 brošiūrų, reiškia, kad veikla įgyvendinta 

vadovaujantis pasiūlymu. Tačiau tai nėra veiksmo tikslų įgyvendinimo įrodymas – 

jis turėtų būti susijęs su informuotumo pokyčiais arba išaugusiu pardavimu. 
Išdalintų brošiūrų skaičius yra našumo rodiklis. 

Našumo, rezultato ir poveikio rodiklių santykį galima pavaizduoti taip: 

Našumo 

rodikliai 

Rezultato 

rodikliai 

Poveikio 

rodikliai 

 Ar veikla įgyvendinta pagal 

programą? 

 Ar įgyvendinta veikla atnešė 

numatytų rezultatų? 

 Ar pasiekta programos 

tikslų? 

19/51



 

17 psl. iš 24 
 

 

Poveikio, rezultato ir našumo rodiklius apibendrinkite vadovaudamiesi toliau 

pateikta lentele: 

 
Rodiklio rūšis Rodiklis Kiekis 

Našumas  TV reklamų skaičius 50 

Rezultatas TV reklamą mačiusių asmenų skaičius 20 000 000 

Poveikis Informuotumo pokytis – iš tikrųjų 
informuotų asmenų ar asmenų, kurie 

pakeitė nuomonę, skaičius 

2 000 000 

 

8 skirsnis. Veiksmo organizavimo ir valdymo struktūra 

Šiame skirsnyje pareiškėjai privalo nurodyti profesinę kompetenciją ir 

kvalifikaciją, būtiną veiksmui įgyvendinti. 

Kaip įrodymą reikia pateikti tokią informaciją: 

 bendrą pareiškėjo darbuotojų, tiesiogiai atsakingų už siūlomo veiksmo 
valdymą ir įgyvendinimą, profilį (kvalifikaciją ir patirtį); 

 pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) veiklos ataskaitą arba 

veiklos, atliktos srityse, kurios atitinka bendro finansavimo reikalavimus, 

apibūdinimą. 

Tuo atveju, jeigu pareiškėjai siūlo įgyvendinti tam tikras pasiūlymo dalis, reikia 

pateikti įrodymus, kad jie turi bent trejų metų patirtį informacijos teikimo ir 
pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimo srityje. 

Be to, reikėtų pateikti bent jau šią informaciją: 

 apibūdinti, kaip užtikrinsite, kad veiksmas būtų įgyvendintas laiku, 

laikantis nustatyto biudžeto ir kad būtų pasiekta jo tikslų; 

 Apibūdinti kokybės kontrolės mechanizmus. Kaip pasiūlymą teikianti 
organizacija užtikrins, kad veiksmas būtų įgyvendintas pagal planą tuo 

atveju, jeigu įgyvendinimo subjektas dirbs nepatenkinamai? 

 Apibūdinti rizikos valdymą: kokia rizika kyla veiksmo įgyvendinimui (pvz., 

dėl tam tikrų neaiškumų, susijusių su tikslinėmis trečiosiomis šalimis). 

Kaip ji bus šalinama, kokių bus imtasi rizikos mažinimo priemonių? 

 Apibūdinti veiksmo finansavimą. Pareiškėjas turi nurodyti ir apibūdinti 

savo finansinio gyvybingumo patikrinimo rezultatus
4
. Tuo atveju, jeigu 

rezultatas yra „silpnas“, paaiškinkite, kaip bus užtikrinamas likvidumas 

(neskaitant išankstinio finansavimo), pvz., nuosavomis lėšomis arba 

banko paskola. 

9 skirsnis. Papildoma informacija 

                                                 

4
 Žr. 1.3.5 skyriaus 1 skirsnį. 
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Pateikite bet kokią papildomą informaciją, kuri jums atrodo svarbi. 

 

1.3.7. Priedai 

Kad jūsų paraiška būtų baigta, reikėtų įkelti šiuos priedus: 

 

Priedo pavadinimas Forma Vartojamos kalbos 

Informacija apie juridinį 
asmenį 

Ne 

Galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba 

Pageidautina su vertimu į anglų k. arba bent 
su pateikiamų dokumentų santrauka anglų 

k.  

Informacija apie 
atstovavimą 

Taip 

(IV priedas) 

Galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba, 
pageidautina su vertimu į anglų k. 

Informacija apie finansinį 

pajėgumą  

Iš dalies 

(V priedas) 

Galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba, 

vertimo nereikia 

Pasiūlymą teikiančioms 
organizacijoms, 

prašančioms dotacijos, kuri 
viršija 750 000 EUR, reikia 

pateikti audito ataskaitą 

Ne 

Galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba, 
vertimo nereikia 

Toks pats B dalies tekstas 
anglų k. 

Taip 

(II priedas) 

Anglų kalba 

Biudžetas pagal veiklos 

rūšis 

Taip 

(VI priedas) 

Galima pateikti bet kuria oficialia ES kalba, 

vertimo nereikia 

B dalies ir įvairių priedų šablonai prieinami per pasiūlymų teikimo 
priemonę. Užpildžius pateikimo formos A dalies informaciją, galima 

parsisiųsti ZIP rinkmeną su visais šablonais. 
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V ir VI priedai pateikti tokiu formatu, kuris leidžia įvesti duomenis. Dėl formos 

rūšies (XFA) šio dokumento negalima įkelti tiesiai į IT sistemą. Priimtinos tik 

paprasto (ne dinaminio) PDF formato formos. Atsispausdinkite ir nuskaitykite 

dokumentą PDF formatu arba atsispausdinkite jį virtualiu spausdintuvu. 

Labai svarbu, kad reikalaujamus dokumentus įkeltumėte tinkamu formatu 

(PDF) į atitinkamą antraštinę dalį. Jeigu dokumentai įkeliami neteisingai, 

pasiūlymas gali likti nebaigtas ir visa jūsų paraiška gali būti sugadinta. 

Todėl prieš baigdami paraiškos procedūrą arba prieš išsiregistruodami 

pasitikrinkite, ar jūsų priedai pateikti PDF formatu ir ar jūsų dokumentų 
turinys atitinka reikiamas elektroninės pasiūlymų teikimo priemonės 

antraštines dalis.  

Už tinkamų dokumentų įkėlimą atsakote jūs. 

Atkreipiame dėmesį, kad kiekvienam reikalaujamam priedui galima įkelti 

tik vieną PDF dokumentą. 

Todėl, rengdamas tam tikrus priedus (pvz., informaciją apie juridinį asmenį, 

finansinį pajėgumą ir audito ataskaitas), pareiškėjas (-ai) turi atsispausdinti 

ir nuskaityti įvairius dokumentus, kad galėtų juos sujungti į vieną 

dokumentą. 
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Tai taikytina ir tuo atveju, jeigu veiksmas susijęs su keliais pareiškėjais. 

Turėtų būti sujungta atitinkama informacija apie visus pareiškėjus, kad 

vieną priedą sudarytų vienas dokumentas. 

Informacija apie juridinį asmenį 

Kad būtų galima įvertinti, ar pareiškėjas (-ai) atitinka reikalavimus, būtina 

pateikti šiuos patvirtinamuosius dokumentus: 

 privatusis subjektas: išrašą iš oficialaus registro, įstatų kopiją, išrašą iš 

prekybos arba asociacijos registro, PVM mokėtojo pažymėjimą (jeigu tam 
tikrose šalyse prekybos registro numeris ir PVM mokėtojo kodas yra 

vienodi, būtinas tik vienas iš šių dokumentų); 

 viešasis subjektas: nutarimo arba sprendimo, kuriuo įsteigiama valstybinė 

įmonė, arba kito oficialaus dokumento, kuriuo įsteigiama viešoji įstaiga, 

kopiją; 

 juridinio asmens statuso neturintys subjektai: dokumentus, kuriais 

patvirtinama, kad jų atstovas (-ai) veiksnus (-ūs) jų vardu prisiimti 

teisinius įsipareigojimus. 

Informacija apie atstovavimą 

Kad būtų galima įvertinti pareiškėjo atstovavimą, reikia užpildyti atitinkamą 
šabloną ir jį pateikti tinkamoje pasiūlymų teikimo priemonės antraštinėje dalyje. 

Šabloną galima rasti pirma minėtoje ZIP rinkmenoje. 

Informacija apie finansinį pajėgumą 

Patvirtinamieji dokumentai, kuriuos reikia pridėti prie elektroninės paraiškos, kad 

būtų galima įvertinti finansinį gyvybingumą, apima: 

 paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos yra uždarytos, metines 

ataskaitas (įskaitant balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą); naujai 

įsteigtos įmonės vietoj ataskaitų pateikia verslo planą; 

 Iš anksto užpildytą finansinio pajėgumo formą, kurioje apibendrinami 

finansiniam gyvybingumui įvertinti būtini duomenys. PDF rinkmeną galima 

rasti pirma minėtoje ZIP rinkmenoje. 

Audito ataskaita 

Koordinatorius arba kiti pareiškėjai, teikiantys paraiškas dėl ES įnašo, kuris 

viršija arba yra lygus 750 000 EUR (vienam pareiškėjui), papildomai turi pateikti 

patvirtinto išorės auditoriaus audito ataskaitą, patvirtinančią paskutinių finansinių 

metų, kurių duomenys turimi, ataskaitas. Ši nuostata netaikoma viešosioms 
institucijoms. 

Toks pats B dalies tekstas anglų k. 

Siekiant sudaryti geresnes pasiūlymų peržiūrėjimo sąlygas prie techninio 

vertinimo prisidedantiems nepriklausomiems ekspertams, pageidautina, kad tuo 

atveju, jei pasiūlymas parengtas kita oficialia ES kalba, kartu būtų pateiktas 
techninės dalies (B dalies) vertimas į anglų k. 
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Biudžetas pagal veiklos rūšis 

Kaip apibūdinta B dalies 6 skirsnyje, atskirai reikia įkelti lentelę, kurioje būtų 
pateiktas biudžetas pagal veiklos rūšis. PDF šabloną galima rasti pirma minėtoje 

ZIP rinkmenoje. 

Pildydami lentelę, atkreipkite dėmesį į šiuos aspektus: 

 Antraštinė dalis „1. Projekto koordinavimas“ apima koordinavimą su 

valstybe (-ėmis) nare (-ėmis) arba agentūra, tarp pareiškėjų, taip pat su 

įgyvendinimo subjektais ir kitais subrangovais. 

 „Kita“ antraštinėje dalyje „2. Strategija“ reiškia, pvz., išlaidas, susijusias 

su kampanijos veidu (žinomu asmeniu). 

 Nuolatinė ryšių su visuomene veikla gali apimti: bendradarbiavimą su 

tinklaraštininkais, žurnalistų ir tinklaraštininkų kontaktų sąrašo sudarymą, 

pranešimų spaudai rengimą ir skelbimą, informacijos suvestines, interviu 
organizavimą, užsakomųjų reklaminių straipsnių rengimą ir jų išlaidas, 

naujienlaiškių rengimą ir siuntimą tikslinėms grupėms, žiniasklaidos 

suvestinių kaupimą ir analizę, ir t. t. 

 Spaudos renginiai apima: spaudos konferencijas ir kitus spaudai skirtus 

renginius; turėtų būti įtrauktos visos išlaidos: personalo išlaidos, 
susijusios su pasirengimu, patalpų nuoma ir dekoravimu, maitinimu, 

kvietimais. 

 Interneto reklamą reikia įtraukti į paantraštę „5. Reklama“, o ne į „4. 

Tinklalapis, socialinė žiniasklaida“. 

 Antraštinėje dalyje „5. Reklama“ minimi spaudiniai neapima užsakomųjų 
reklaminių straipsnių, kurie turėtų būti įtraukti į ryšius su visuomene (žr. 

pirma); jie apima žurnalų arba laikraščių įklijas. 

 TV apima TV laidų rėmimą; nurodykite tikslines grupes ir reitingo taškus. 

 Lauko reklama, kinas apima skelbimų lentas, reklaminius plakatus, 

reklamą ant autobusų ar tramvajų ir kt. – reklama prekybos vietose turi 

būti įtraukta į pardavimui skatinti prekybos vietose skirtą antraštinę dalį. 

 Renginių rėmimas – kitų, nei organizuojamų vykdant veiksmą, renginių 

rėmimas. 

 Degustavimo dienos, įskaičiuojamos visos išlaidos: personalo, vietos 

nuomos, išskleidžiamo stendo, gaminio pavyzdžių ir kt. 

 „9. Kita veikla“, pasiūlyme turi būti nurodyta, kokia veikla bus 
įgyvendinama. 

1.4. PASIŪLYMO TEIKIMO UŽBAIGIMAS 

1.4.1. Pasiūlymo pateikimo terminas 

Pateikimo terminas nurodytas kvietime teikti pasiūlymus dėl paprastų 

programų. 

Elektroninėje pasiūlymų teikimo sistemoje pasiūlymą galima bet kuriuo metu 

pakeisti ar atnaujinti.  

Iki kvietime nurodyto pateikimo termino pabaigos pasiūlymą galima 

pateikti keletą kartų, pvz., jį atnaujinti ar pakeisti.  
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Norėdami peržiūrėti ir (arba) pakeisti pateiktą pasiūlymą, eikite į dalyvių 

portalo puslapį „My Proposals“. Kol kvietime nurodytas terminas 

nesibaigė, ankstesnioji pasiūlymo versija bus pakeista nauja. 

Po pasiūlymų termino pabaigos pasiūlymo nebegalima keisti ar papildyti. 

Labai svarbu, kad savo pasiūlymą pateiktumėte nelaukdami paskutinės 

termino dienos. Kitaip labai išaugs pavojus, kad paskutinę minutę 

susidursite su problemomis, dėl kurių negalėsite pateikti pasiūlymo.  

Teikiant pasiūlymą elektroninė pasiūlymų sistema patikrins pagrindinius dalykus: 
pasiūlymo užbaigtumą, vidaus duomenų nuoseklumą, virusus, rinkmenų rūšis, 

dydžio apribojimus ir kt. 

Jeigu pasiūlymo per kvietime nurodytą terminą nepateiksite, į jūsų pasiūlymą 

sistema neatsižvelgs, jis nebus laikomas pateiktu. 

Prašom nesiųsti pasiūlymų Chafea paštu arba el. paštu, nes bus 
svarstomi tik elektroninėje pasiūlymų teikimo sistemoje pateikti 

pasiūlymai. 

 

1.4.2. Gavimo patvirtinimas 

Paraiškos pateikimo data ir laikas bus automatiškai užregistruoti, koordinatoriui 
el. paštu bus atsiųstas gavimo patvirtinimas.  

Jeigu el. paštu negavote gavimo patvirtinimo, vadinasi, pasiūlymas 

NEBUVO pateiktas.  

 

1.4.3. Kaip užpildyti skundą  

Jeigu manote, kad pasiūlymas nepateiktas dėl elektroninės pasiūlymų teikimo 

sistemos sutrikimo, nedelsdami užpildykite skundą dalyvio portalo techninės 

pagalbos dalyje, paaiškinkite aplinkybes ir pridėkite pasiūlymo kopiją. Skundo dėl 

kitų pateikimo aspektų pildymo tvarka paaiškinta informacijoje, kurią gaunate 

per elektroninę mainų sistemą (žr. skirsnį „My Area“ dalyvių portale). 
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2. VERTINIMAS IR REZULTATAI 

Visi pasiūlymai, kuriuos Chafea gauna per elektroninę pasiūlymų teikimo 
sistemą, vertinami daugiapakopio proceso metu, atsižvelgiant į kelių rūšių 

kriterijus, kurie buvo paskelbti kvietime: reikalavimų atitikimo, pašalinimo, 

atrankos ir sutarties sudarymo). 

Pasiūlymai vertinami visiškai konfidencialiai. 

Su pasiūlymą pateikusiu pareiškėju nebus susisiekiama tol, kol pasiūlymas nebus 

įvertintas, nebent: 

 Chafea turi susisiekti su pareiškėju, kad pasitikslintų tokius aspektus, kaip 

reikalavimų atitikimas, arba paprašytų papildomos informacijos apie kurią 

nors kitą pasiūlymo dalį, laikydamasi termino, nustatyto atitinkamose 

sąlygose ir ES finansiniame reglamente bei jo taikymo taisyklėse 

(paaiškinimų gali būti prašoma siekiant geriau suprasti pateikto pasiūlymo 
arba patvirtinamųjų dokumentų elementus; tačiau patikslinimais negali 

būti keičiama pasiūlymo esmė); 

 Pareiškėjas pateikė skundą dėl teikimo procedūros (žr. 1.4.3 skyrių). 

 

2.1. Vertinimo proceso apžvalga 

Visi kriterijai ir privalomi patvirtinamieji dokumentai nurodyti kvietime teikti 

pasiūlymus dėl paprastų programų. Prašom atidžiai perskaityti informaciją apie 

tuos kriterijus. Bet kurio iš minėtų kriterijų neatitinkantys pasiūlymai atitinkamu 

vertinimo proceso etapu bus atmesti. Papildomos informacijos apie sutarties 

sudarymo kriterijus pateikta VII priede. 

 

2.2. Rezultatai 

Atlikus įvertinimą visi reikalavimus atitinkantys pasiūlymai reitinguojami pagal 

bendrą skirtų balų skaičių. Reikalavimus atitinka tik tie pasiūlymai, kurie siekė 

visus ribinius lygius. Aukščiausią vietą reitinge užimančiam pasiūlymui ar 

pasiūlymams bendras finansavimas bus skirtas priklausomai nuo turimo 
biudžeto. 

Kiekvienam atitinkamame kvietime išvardytų prioritetinių temų sąrašui turi būti 

sudaromas atskiras reitingo sąrašas. 

Be to, bus parengtas pasiūlymų rezervo sąrašas tuo atveju, jeigu iki metų 

pabaigos būtų skirta daugiau asignavimų. 
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PRIEDAI 

I priedas. Paraiškos formos A dalis – anotuota versija 

II priedas. Paraiškos formos B dalis – šablonas  

III priedas. Metodiniai pasiūlymai dėl grąžos ex-post apskaičiavimo 

IV priedas. Informacija apie atstovavimą 

V priedas. Finansinio pajėgumo forma 

VI priedas. Biudžetas pagal veiklos rūšis 

VII priedas. Papildoma informacija apie sutarties sudarymo kriterijus 
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. 
 
 
 
 
 
 

Žemės ūkio produktų pardavimo 
skatinimas 

 

Kvietimas: 

Tema: 

Veiksmo rūšis: 

Pasiūlymo numeris: 

Pasiūlymo santrumpa: 
 

 

 

Turinys  

Skirsnis Pavadinimas Veiksmas 

1 Bendroji informacija  

2 Pasiūlymą teikiančių organizacijų administraciniai duomenys  

3 Pasiūlymo biudžetas  

4 Informacija apie veiksmą  

 
Formų pildymas 

Kiekvieno pasiūlymo administracinės informacijos formas reikia užpildyti naudojantis elektroninėje 
pasiūlymų teikimo sistemoje esančiais šablonais. Tam tikri duomenų laukeliai užpildyti iš anksto, remiantis 
pasiūlymų teikimo vediklyje anksčiau pateikta informacija. 
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1. Bendroji informacija 

Kvietimo kodas  Veiksmo rūšis  

Tema  Santrumpa  

Pasiūlymo 

pavadinimas 

   

Trukmė mėnesiais    

    

Laisvai pasirenkami 

raktažodžiai 

   

 

Santrauka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liko ženklų: 2 000 

  

Ne daugiau kaip 200 ženklų (įskaitant tarpus)  

Veiksmo trukmė mėnesiais: 12 mėnesių–24 mėnesiai–36 mėnesiai 

Įveskite bet kokius jūsų pasiūlymą apibūdinančius raktažodžius (ne daugiau kaip 200 ženklų, 

įskaitant tarpus) 

Trumpa santrauka (ne daugiau kaip 2 000 ženklų, įskaitant tarpus, anglų k.), tiksliai apibūdinant: 

• tiesioginį ryšį su tema;  

• pasiūlymo tikslus, daugiausia susijusius su produktų, kuriuos skatinama parduoti, pardavimu / eksportu / 

vartojimu, arba su tikslinių grupių informuotumo apie minėtus produktus lygiu; 

• tikslų įgyvendinimą (strategija, veiklos apibūdinimas, tikslinės šalys ir tikslinės grupės); 

• bendrą pasiūlymo biudžetą. 

 

Santrauka bus naudojama kaip trumpas pasiūlymo apibūdinimas komunikavimo tikslais. 

• Neteikite jokios konfidencialios, neskelbtinos komercinės ar asmeninės informacijos. 

• Įveskite paprastą spausdintinį tekstą, venkite specialiųjų ženklų. 

SAMPLE
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Deklaracijos* 

Deklaracijas, esančias po terminu „koordinatorius“, teikia projektų, kuriuos pateikė keletas 

organizacijų, vadovaujantysis partneris. Jeigu pasiūlymą teikia viena organizacija, tokias 

deklaracijas turi pateikti pasiūlymą teikianti organizacija. 

Koordinatorius atsakingas tik už informacijos, susijusios su jo organizacija, teisingumą. Kiekviena 

pasiūlymą teikianti organizacija atsakinga už su ja susijusios deklaruojamos informacijos 

teisingumą. Jeigu pasiūlymas pasirenkamas finansuoti iš ES lėšų, koordinatorius ir kiekviena 

konkursą laimėjusi pasiūlymą teikianti organizacija turės pateikti atskiras deklaracijas. 

1) Tik tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikia daugiau kaip viena pasiūlymą teikianti organizacija: 
koordinatorius deklaruoja, kad gavo aiškų visų pasiūlymą teikiančių organizacijų sutikimą dėl 
dalyvavimo ir dėl šio pasiūlymo turinio. 

□ 

2) Šiame pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir išsami. □ 

3) Koordinatorius patvirtina, kad jis atliko savo organizacijos finansinio pajėgumo patikrinimą 
ir iš kiekvienos pasiūlymą teikiančios organizacijos gavo patvirtinimą, kad jos taip pat atliko 
tokį patikrinimą naudodamosi nuoroda 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/lfv.html,  
išskyrus atvejus,kai koordinatorius ar bet kuri kita pasiūlymą teikianti organizacija atleisti nuo 
patikrinimo dėl to, kad yra viešosios teisės reglamentuojamas subjektas, kaip nurodyta 
Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte. 

□ 

 

4) Koordinatorius deklaruoja, kad jo subjektas ir kiekviena pasiūlymą teikianti organizacija 
patvirtino: 

 

– kad, gavę veiklos dotaciją pagal kokią nors ES programą, neprašys padengti netiesioginių šio 
veiksmo išlaidų tais metais, kuriais mokama veiklos dotacija; 

□ 

– kad visiškai atitinka pašalinimo ir reikalavimų atitikimo kriterijus, išdėstytus konkrečiame 
kvietime teikti pasiūlymus; 

□ 

– kad turi techninių ir finansinių išteklių, kurie būtini veiksmui efektyviai įgyvendinti; □ 

– kad negauna Sąjungos finansavimo už jokias kitas šiame pasiūlyme apibūdintas informacijos 
teikimo ir pardavimo skatinimo priemones; 

□ 

– kad atstovauja sektoriui ar produktui, dėl kurių teikiamas pasiūlymas, tenkindami sąlygas, 

išdėstytas Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2015/1829 1 straipsnio 1 dalyje arba 1 

straipsnio 2 dalyje; 

□ 

– kad negauna ir negaus jokio finansinio įnašo iš jokios trečiosios šalies, kuris būtų skirtas 

veiksmo įgyvendinimui, kuriam ji galbūt gaus dotaciją pagal šį kvietimą teikti pasiūlymus, 

finansuoti. 

□ 

  

5) Koordinatorius patvirtina, kad pasiūlymas apima tik reikalavimus atitinkančius produktus ir 
sistemas, išvardytas Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 5 straipsnyje. 

□ 

6) Koordinatorius patvirtina, kad pasiūlymas dera su atitinkamus produktus ir jų rinkodarą 
reglamentuojančia Sąjungos teise , taip pat su konkrečiomis sąlygomis, kai tai skirta vidaus 
rinkai, kaip apibūdinta Komisijos deleguotojo reglamento (2015) 1829 3 straipsnio 1 dalyje. 

□ 

7) Koordinatorius patvirtina, kad informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemones 
įgyvendins Reglamento (ES) Nr. 1144/2014 13 straipsnyje nurodytas (-i) įgyvendinimo 
subjektas (-ai), kuris (-ie) turi būti pasirinktas (-i) prieš dotacijos susitarimo pasirašymą, 
atsižvelgiant į ekonominę naudą ir interesų konflikto nebuvimą. 

□ 

8) Koordinatorius patvirtina, kad tuo atveju, jei pasiūlymą teikiančios organizacijos siūlo □ 
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įgyvendinti tam tikras pasiūlymo dalis, jos turi bent trejų metų patirtį informacijos teikimo ir 
pardavimo skatinimo priemonių įgyvendinimo srityje. Jis taip pat patvirtina, kad su tokia veikla 
susijusios išlaidos neviršys įprastų rinkos normų. 

9) Koordinatorius patvirtina, kad bus laikomasi Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 
Nr. 2015/1831 II skyriuje išdėstytų kilmės vietos nurodymo ir prekių ženklų pateikimo taisyklių. 

□ 

10) Koordinatorius patvirtina, kad, jeigu veiksmu pranešama žinia susijusi su informacija apie 
poveikį sveikatai, šią žinią turi patvirtinti už visuomenės sveikatą atsakinga tikslinės šalies 
nacionalinė institucija arba ji turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priedo reikalavimus, 
jeigu įgyvendinama vidaus rinkoje. 

□ 

 
* Remiantis 2012 m. spalio 25 d. Finansinio reglamento dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (2012 m. 
spalio 26 d. Oficialusis leidinys L 298, p. 1) 131 straipsniu ir jo taikymo taisyklių (2012 m. gruodžio 31 d. Oficialusis leidinys L 362, 
p. 1) 145 straipsniu, taip pat specialiomis nuostatomis, taikomomis informacijos teikimo ir pardavimo skatinimo priemonėms 
(Komisijos deleguotasis reglamentas 2015/1829), melagingą deklaraciją pasiūlymuose pateikusioms organizacijoms tam tikromis 
sąlygomis gali būti skiriamos administracinės ir finansinės nuobaudos.  

 
Asmens duomenų apsauga 

Vertinant jūsų dotacijos paraišką reikės tvarkyti (pvz., užregistruoti) jūsų asmens duomenis (t. y. vardą ir 
pavardę, adresą, gyvenimo aprašymą). Šie duomenys bus tvarkomi pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl 
asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų 
judėjimo. Jeigu nenurodyta kitaip, jūsų atsakymai į šios formos klausimus ir visi asmens duomenys, kurių 
reikia jūsų dotacijos paraiškai įvertinti pagal kvietimo teikti pasiūlymus specifikaciją, bus tvarkomi tik šiuo 
tikslu. Daugiau informacijos apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apie tai, kaip naudotis savo teisėmis, 
pateikta pareiškime apie privatumo apsaugą. Asmenys gali bet kada pateikti skundą dėl jų asmens 
duomenų tvarkymo Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.  

Jūsų asmens duomenys gali būti užregistruoti Europos Komisijos ankstyvo nustatymo ir draudimo 
dalyvauti procedūroje sistemoje (EDES) remiantis ES finansinio reglamento 105a ir 108 straipsniais ir 
atitinkamomis taikymo taisyklėmis.  

 

2. Pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) administraciniai 
duomenys 

PIC Juridinis pavadinimas   
Trumpasis pavadinimas:    
Organizacijos adresas:   

Gatvė 
   

Miestas    

Pašto indeksas    

Šalis    

Interneto svetainė    

Organizacijos rūšis, nurodyta Reglamento 1144/2014 7 straipsnyje:    privaloma pasirinkti 

  valstybėje narėje įsteigta šakinė arba tarpšakinė organizacija 

  gamintojų organizacija arba gamintojų organizacijų asociacija 

  žemės ūkio maisto produktų sektoriaus subjektas 

 

Siūlomą darbą įgyvendinantys padaliniai 
1 padalinys    
 

Padalinio pavadinimas  
 

          Adresas toks pats, kaip pasiūlymą teikiančios 
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organizacijos  
    

Gatvė    
    

Miestas     
    

Pašto indeksas    
    

Šalis    

 
Už pasiūlymą atsakingas asmuo 
Kontaktinių asmenų vardai, pavardės ir e. pašto adresai administracinėje formoje nekeičiami, čia galima redaguoti tik papildomą 
informaciją. Norėdami suteikti prisijungimo teises ir pateikti kontaktinių asmenų pagrindinę kontaktinę informaciją, grįžkite į 
pasiūlymų teikimo vediklio 4 etapą ir išsaugokite pakeitimus. 

Kreipinys   Lytis  O  Vyras O Moteris 
     

Vardas   Pavardė   
     

E. paštas     

  

Pareigos 
organizacijoje 

 
 

   

     

Padalinys     
     

  
         Adresas toks pats, kaip pasiūlymą teikiančios 
organizacijos 
 

   

Gatvė      
  

 
 

   

Miestas  Pašto indeksas   
     

     
Šalis     

     
Interneto 
svetainė 

    
 

     

Telefonas       Telefonas Nr. 2  Faksas  
     

Kiti kontaktiniai asmenys 

Vardas Pavardė E. paštas Telefonas 

    

    

  
 

 

 

Įrašykite gatvės pavadinimą ir numerį 
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3. Pasiūlymo biudžetas 

Visas išlaidas reikia nurodyti EUR. 

 

1. Pasiūlymą teikiančios organizacijos iš finansinę paramą gaunančių valstybių narių turi teisę gauti papildomą priedą, kuris lygus 5 proc. nuo pasirinktai temai taikomos kompensavimo normos. 

2. Jeigu tam tikra pasiūlymą teikianti organizacija prašo 750 000 EUR sumą viršijančio įnašo, reikia pateikti patvirtinto išorės auditoriaus išduotą audito pažymą. Ja turi būti patvirtintos paskutinių 
finansinių metų, kurių duomenys turimi, ataskaitos. Šis reikalavimas netaikomas pasiūlymą teikiančioms organizacijoms, turinčioms viešosios teisės reglamentuojamo subjekto statusą, kaip nurodyta 
Direktyvos 2014/24/ES 2 straipsnio 1 dalies 4 punkte. 

3. Prašomos dotacijos suma negali viršyti didžiausio ES įnašo sumos. 

Dalyvis Šalis 
(A) Tiesioginės 
personalo 
išlaidos 

(B) Tiesioginės 
subrangos 
išlaidos 

(C) Kitos 
tiesioginės 
išlaidos 

(D) Netiesioginės 
išlaidos (4 % A) 

Iš viso išlaidų 
Procentinė 
kompensavimo 
norma 1 

Didžiausia ES 
įnašo suma 

Prašoma 
dotacijos suma 
2,3 

Įgyvendinant 
veiksmą 
gautos 
pajamos 

    (a) (b) (c) (d) = 0.04 * (a) 
(e) = (a)+(b)+ 

(c)+(d) 
(f) (g) = ( )  ( )   (h) (i) 

                      

                      

Iš viso             
 

      

SAMPLE
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4. Informacija apie veiksmą 

Tikslinė(s) šalis (-ys)    

Prašom atidžiai pasirinkti vieną ar daugiau tikslinių šalių, kurios atitinka reikalavimus pagal pasirinktą temą. Susijusių 
temų reikalavimus atitinkančių tikslinių šalių sąrašą galima rasti kvietimo teikti pasiūlymus puslapyje.  

Ar veiksmu remiama kuri nors iš toliau nurodytų ES ar nacionalinių kokybės sistemų?  

 ES žemės ūkio produktų ir maisto medžiagų, vyno arba alkoholinių gėrimų kokybės 
sistemos 

 Ekologinės gamybos metodas  

 Atokiausiems Sąjungos regionams būdingų žemės ūkio produktų kokybės logotipas  

 Nacionalinės kokybės sistemos  

 Veiksmu neremiama jokia pirma minėta sistema 

  

 Produktai, kurių pardavimas skatinamas, arba kuriais iliustruojama remiama sistema 

Įvairios produkto kategorijos išsamiau apibūdintos gairėse pareiškėjams. 

 

 

Priedai 

- Informacija apie juridinį asmenį 

- Informacija apie atstovavimą 

- Informacija apie finansinį pajėgumą  

- Audito ataskaita (tuo atveju, jeigu pasiūlymą teikiančios organizacijos prašo 750 000 EUR sumą 

viršijančios dotacijos) 

- Toks pats B dalies tekstas anglų k. 

- Biudžetas pagal veiklos rūšis 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkite vieną ar daugiau tikslinių šalių 

Pasirinkite vieną ar daugiau 

produkto kategorijų. 

SAMPLE
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II priedas. Paraiškos forma. B dalis (šablonas) 

Paprastos programos. Gairės pareiškėjams dėl  

vidaus rinkoje arba trečiosiose šalyse įgyvendinamų informavimo ir pardavimo skatinimo priemonių 

bendro finansavimo 
 

1 psl. iš 2 
2016 m. sausis 

Veiksmo pavadinimas 

1. Pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) pristatymas 

 

 

2. Produktai (sistemos) ir rinkos analizė 

 

 

3. Veiksmo tikslai 

 

 

4. Veiksmo strategija 

 

 

5. Veiksmo ES mastas 

 

 

6. Veiklos aprašymas ir biudžeto pozicijų analizė 

 
 
Veiklos aprašymo šablonas: 
Veiklos pavadinimas 

 

Konkretūs tikslai 
 

Veiklos apibūdinimas 
 

 1 METAI 2 METAI 3 METAI 

Rezultatai    

Biudžeto analizė    

Įgyvendinimas  
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7. Rezultatų ir veiksmo rodiklių vertinimas 

 

 

8. Veiksmo organizavimo ir valdymo struktūra 

 

 

9. Papildoma informacija 
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III priedas. Metodiniai pasiūlymai dėl grąžos ex-post apskaičiavimo 

 
Į šiuos pasiūlymus reikia atkreipti dėmesį vertinant pardavimo skatinimo programos rezultatus. 
Bet kuriuo atveju programos pabaigoje gautų rezultatų ir programos pradžioje nustatytų tikslų 
vertinimas turėtų būti nuoseklus. Todėl rengdami programos pasiūlymą atkreipkite dėmesį į 
šias rekomendacijas, kad galėtumėte nustatyti (poveikio) tikslus ir išanalizuoti rinką. 

Ekonominis poveikis 
 
Įgyvendinant pardavimo skatinimo programas, numatoma gauti ekonominės grąžos. Tačiau 
pardavimo skatinimo veiksmai vykdomi sudėtingoje aplinkoje, todėl tikrąjį jų ekonominį poveikį 
nustatyti nėra lengva. Vien lyginant prieš ir po kampanijos gautus ekonominius parametrus 
neatsižvelgiama į išorės kintamuosius, kurie irgi turi įtakos. Siekiant atskirti tikrąjį pardavimo skatinimo 
kampanijos poveikį nuo kitų įtakos turinčių kintamųjų, kaip antai rinkos tendencijų ar krizių, grąža 
turėtų būti apskaičiuojama taikant pagrindinį scenarijų. Remiantis pagrindiniu scenarijumi numatoma, 
kas nutiktų, jeigu pardavimo skatinimo programa nebūtų įgyvendinama. Savo ruožtu poveikis 
apskaičiuojamas pagrindinį scenarijų lyginant su nustatytais duomenimis. Šio įvertinimo rezultatas 
turėtų būti išreikštas eurais.  

Tokį pagrindinį scenarijų galima parengti keliais būdais. Čia apibūdinami du nesudėtingi ir intuityvūs 
metodai. Gali tikti ir kiti metodai, tačiau pagrindiniam scenarijui parengti pasirinkta konkreti metodika 
turėtų būti motyvuota. 

1) Ankstesnė tendencija 
Tuo atveju, jeigu produkto rinkos tendencija ilgą laiką buvo stabili, galima numatyti šios rinkos 
tendencijos ateities projekciją ir ja naudotis kaip pagrindiniu scenarijumi. Pagrindinį scenarijų 
Q šiuo atveju galima parengti kaip rinkos tendencijos projekciją nuo 1 laiko taško (S1) ir (S2) iki 
3 laiko taško (Q). Vėliau 3 laiko taške (S3) nustatytą padėtį galima koreguoti pagal tendenciją, 
iš S3 atimant Q, kad būtų galima nustatyti programos poveikį. Kaip jau minėta, norint taikyti šį 
metodą būtina, kad rinkos tendencija būtų stabili (itin nepastovioms rinkoms toks metodas 
netinkamas). 

 
2) Skirtumų skirtumas 

Rinkos tendencijos dažniausiai nėra stabilios. Remiantis kitu metodu, pagrindinis scenarijus 
parengiamas pasitelkiant panašų produktą. Toliau pateiktame paveikslėlyje vaizduojamas 
pagrindinis scenarijus, taikomas pagal skirtumų skirtumo metodiką. Panašus produktas 
(reikėtų pagrįsti, kuo produktas panašus) atspindi tam tikrą rinkos tendenciją (nuo S1 iki S2). 
Pagrindinį scenarijų (Q) galima parengti projektuojant, kokia buvo rinkos tendencija iki 
produkto pardavimo skatinimo kampanijos pradžios (P1 padėtis). Lyginant po kampanijos 
įgyvendinimo nustatytą padėtį (P2) su pagrindiniu scenarijumi, galima išskaičiuoti kampanijos 
poveikį, kartu atsižvelgiant į rinkos tendencijas. 
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Atkreipkite dėmesį, kad abu aprašytieji metodai papildo vienas kitą. Jeigu produktui praeityje 
buvo būdinga panaši tendencija, kaip ir produktui, kurio pardavimas skatinamas / kuris 
nagrinėjamas, galima būtų teigti, kad tas produktas yra panašus ir tinkamas pagrindiniam 
scenarijui parengti pagal skirtumų skirtumo metodą. 

Programos grąža – tai pardavimo padidėjimas (eurais) programos įgyvendinimo laikotarpiu. Į ilgalaikį 
poveikį negalima atsižvelgti, nes vertinimas atliekamas programos pabaigoje. 

Taip pat rekomenduojama įtraukti programos investicijų grąžą. Ji apskaičiuojama kaip produktų, kurių 
pardavimas skatinamas, pardavimo arba eksporto padidėjimo programos laikotarpiu (grąžos) ir 
investicijų (kurios lygios bendroms programos išlaidoms) santykis. 

Poveikis informuotumui 
Galutinis informavimo programos tikslas yra padidinti informuotumą. Norint sužinoti asmenų, kurie įgijo 
naujų žinių, skaičių, galima atlikti apklausą, kurios struktūra apibūdinta toliau. 

Kadangi informavimo kampanija dažniausiai apima daug temų ir informacijos, siekiant įvertinti, ar 
informacija buvo gauta, neužtenka užduoti vieno klausimo. Šiuo tikslu tinka klausimų serijos. Gerai 
žinančiu tam tikrą informaciją (gerai išmanančiu tam tikrą temą) galima laikyti tą asmenį, kuris žino 
atsakymus į tam tikrą iš anksto nustatytą tokių klausimų skaičių. Tolesnėje lentelėje pateikiamas testo 
pavyzdys, kur 2/3 atsakymų į klausimus vertinami kaip tam tikros temos išmanymas. 

X ASMUO Pageidaujamas 
atsakymas 

Pateiktas 
atsakymas Y ASMUO Pageidaujamas 

atsakymas 
Pateiktas 

atsakymas 
1 klausimas Taip Taip 1 klausimas Taip Taip 

2 klausimas Taip Taip 2 klausimas Taip Ne 

3 klausimas Ne Taip 3 klausimas Ne Ne 

Rezultatas 2/3 = išlaikyta Rezultatas 1/3 = neišlaikyta 

X asmuo testą išlaikė, o Y asmuo – neišlaikė. Šį testą išlaikiusių asmenų skaičiaus absoliutus 
padidėjimas, apskaičiuotas palyginus iki ir po kampanijos gautus duomenis, nurodo poveikį 
informuotumui. Klausimai turėtų būti suformuluoti taip, kad būtų paprasta skirti balus. Jie taip pat 
turėtų atspindėti programos temas ir informaciją. Tyrime dalyvaujantys asmenys turėtų atstovauti 
tikslinei (-ėms) grupei (-ėms). Palyginus iki ir po kampanijos atliktas apklausas, turėtų būti gaunamas 
absoliutus skaičius asmenų, kurie įgijo naujų žinių. 

Taip pat galima taikyti kitus apklausos metodus, tačiau jie turėtų būti tinkamai pagrįsti ir jais turėtų būti 
siekiama to paties tikslo. 
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IV priedas. Informacija apie atstovavimą 

Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1144/2014 (toliau – pagrindinis 
teisės aktas, PTA) 7 straipsniu ir Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 2015/1829 (toliau – 
deleguotasis aktas, DA) 1 straipsniu, pasiūlymą teikianti organizacija turi būti savo produkto 
arba sektoriaus atstovė. Toliau pateiktoje lentelėje apžvelgti atvejai, kai galima deklaruoti 

atstovavimą. Nurodytus straipsnius galima rasti DA ir PTA. 

 

Organizacijos rūšis Atstovavimo kriterijai 

Valstybėje narėje 
arba Sąjungos 
lygmeniu įsteigta 
šakinė arba 
tarpšakinė 
organizacija 

apima bent 50 % gamintojų skaičiaus, arba 50 % parduodamo (-ų) produkto (-
ų), arba atitinkamo sektoriaus gamybos masto 
(DA 1 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis) 

valstybės narės pripažinta tarpšakinė organizacija 
(DA 1 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis) 

ES kokybės sistemų grupės: 50 % parduodamo (-ų) produkto (-ų), kurio (-ių) 
pavadinimas užregistruotas, gamybos masto arba vertės (DA 1 straipsnio 1 
dalies b punktas) 

Gamintojų 
organizacija arba 
gamintojų 
organizacijų 
asociacija 

pripažinta valstybės narės 
(DA 1 straipsnio 1 dalies c punktas) 

Žemės ūkio maisto 
produktų sektoriaus 
subjektas 

– kurio tikslai ir veikla yra informacijos apie žemės ūkio produktus teikimas ir jų 
pardavimo skatinimas; 
– kuriam atitinkama valstybė narė pavedė šioje srityje teikti aiškiai apibrėžtas 
viešąsias paslaugas;  
– kuris yra teisėtai įsisteigęs bent dvejus metus iki kvietimo teikti pasiūlymus 
paskelbimo; 
– tarp kurio narių yra produkto arba sektoriaus atstovų. 
(PTA 7 straipsnio 1 dalies d punktas) 

 
Apibūdinkite, kaip jūsų organizacija atitinka atstovavimo susijusioje valstybėje narėje ar Sąjungos 
lygmeniu kriterijus. Tuo tikslu nurodykite: 
– savo organizacijos, pvz., X ir Y konsorciumo, rūšį ir statusą, tai, ar ji pripažinta valstybės narės, 
sektoriaus atstovus ir t. t.; 
– duomenis apie parduodamą produkciją, eksportą, apyvartą, pardavimą, gamintojų skaičių ir t. t. 
Pateikite informacijos šaltinių, kuriais remiatės savo pagrindime, nuorodas.  
 
Jeigu jūsų organizacija neatitinka pirma minėtų atstovui taikomų kriterijų, pagrįskite, kodėl manote, kad 
ji turėtų būtų laikoma atstove. Mažesnės nei pirma minėtos ribos gali būti priimtinos tuo atveju, jeigu  
pasiūlymą teikianti organizacija nurodo, kad yra konkrečių aplinkybių, įskaitant rinkos struktūros 
įrodymus, dėl kurių tą pasiūlymą teikiančią organizaciją būtų galima pagrįstai laikyti atstovaujančia 
tam (-iems) produktui (-ams) ar atitinkamam sektoriui (nukrypimas nuo 50 % taisyklės, DA 1 straipsnio 
2 dalis). 
 
Jeigu jūsų pasiūlymą teikia daugiau kaip viena organizacija, visus aprašymus prašom pateikti viename 
dokumente. Informacija apie kiekvieną pasiūlymą teikiančią organizaciją neturėtų viršyti 2 000 ženklų. 
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Chafea finansinio perspektyvumo forma

Kalba LT

Informacija apie veiksmą ir dalyvį

Veiksmo pavadinimas

Pasiūlymas Nr.

Dalyvio pavadinimas

Visa ES įnašo suma Dalyviui skirta ES įnašo suma

Apskaitos informacija

Ataskaitinio laikotarpio 
pradžios data

Ataskaitinio laikotarpio 
pabaigos data

Ataskaitinio laikotarpio trukmė
Grynųjų pinigų 
apskaita

Naujas 
subjektas

Įsisteigimo data

Valiuta € Euro Euro kursas 1

SAMPLE
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Chafea finansinio perspektyvumo forma

Dvejų pastarųjų ataskaitinių metų balansas

Turtas Valiutos vienetais Eurais

1. Nesumokėtas pasirašytasis kapitalas

2. Ilgalaikis turtas (2.1 + 2.2 + 2.3)

2.1 Ilgalaikis nematerialusis turtas

2.2 Ilgalaikis materialusis turtas

2.3 Finansinis turtas

3. Trumpalaikis turtas (3.1 + 3.2.1 + 3.2.2  + 3.3 + 
3.4)

3.1 Atsargos

3.2.1 Po vienų metų gautinos sumos

3.2.2 Per vienus metus gautinos sumos

3.3 Grynieji pinigai sąskaitoje ir kasoje

3.4 Kitas trumpalaikis turtas

Visas turtas (1 + 2 + 3)

SAMPLE
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Chafea finansinio perspektyvumo forma

Dvejų pastarųjų ataskaitinių metų balansas

įsipareigojimų Valiutos vienetais Eurais

4. Kapitalas ir rezervai (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)

4.1 Pasirašytasis kapitalas

4.2 Rezervai

4.3 Iš ankstesnių metų perkeltas pelnas (nuostolis)

4.4 Į finansinius metus perkeltas pelnas (nuostolis) (+ / 
- )

5. Kreditoriai (5.1.1 + 5.1.2 + 5.2.1 + 5.2.2)

5.1.1 Ilgalaikė skola ne bankams

5.1.2 Ilgalaikė skola bankams

5.2.1 Trumpalaikė skola ne bankams

5.2.2 Trumpalaikė skola bankams

Iš viso įsipareigojimų (4 + 5)

SAMPLE
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Chafea finansinio perspektyvumo forma

Dvejų pastarųjų ataskaitinių metų pelno (nuostolio) ataskaita

Pelno (nuostolio) ataskaita Valiutos vienetais Eurais

6. Apyvarta

7. Atsargų svyravimas (+ / - )

8. Kitos veiklos pajamos

9. Išlaidos medžiagoms ir reikmenims

10. Kitos veiklos sąnaudos

11. Personalo išlaidos

12. Bendrasis veiklos pelnas (6+ 7 + 8 - 9 - 10 - 
11)

13. Nefinansinio turto nuvertėjimas ir vertės koregavimai

14. Grynasis veiklos pelnas (12–13)

15. Finansinės pajamos ir finansinio turto vertės 
koregavimai

16. Sumokėtos palūkanos

17. Panašūs mokesčiai

18. Įprastos veiklos pelnas (nuostolis) (14 + 15 - 
16 - 17)

19. Neįprastos pajamos ir mokesčiai (+ / - )

20. Pelno mokesčiai (+ / - )

21. Finansinių metų pelnas (nuostolis) (18 + 19–
20)

Dalyvio apskaitos vadybininko arba panašias pareigas einančio asmens parašas ir data:SAMPLE
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Chafea finansinio perspektyvumo forma
Tik Chafea vidaus naudojimui

Pirminiai kriterijai

Nuosavas 
kapitalas 1

Nuosavas kapitalas > 0,2 x Visa ES įnašo 
suma

Nuosavas kapitalas 0,2 x Visa ES įnašo suma

Nuosavas 
kapitalas 2

Nuosavas kapitalas > 0,2 x Dalyviui skirta ES 
įnašo suma

Nuosavas kapitalas 0,2 x Dalyviui skirta ES įnašo suma

Ratio 1 Apyvartinis kapitalas >0,00

        

Antriniai kriterijai

Ratio 2 Kapitalas ir rezervai (be pasirašytojo kapitalo) >0

Ratio 3 Metų pelnas (nuostolis) >0

Ratio 4 Finansinis savarankiškumas >0

        

Informavimo tikslu

Ratio 5 Bendras veiklos pelnas >0

Visas turtas = Iš viso įsipareigojimų
Visas turtas Iš viso įsipareigojimų

        

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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Kalba LT

Išsami biudžeto lentelė

Pasiūlymo akronimas Pasiūlymo 
identifikacija

Išlaidų kategorija Metai A. Tiesioginės 
personalo išlaidos

B. Tiesioginės 
subrangos išlaidos

C. Kitos tiesioginės 
išlaidos IŠ VISO

1. Projekto koordinavimas

Pasiūlymą teikiančios (-ų) organizacijos (-ų) personalo išlaidos

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kitos projekto koordinavimo išlaidos

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

2. Strategija

Komunikacijos strategijos apibrėžtis

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kampanijos vaizdinės tapatybės apibrėžimas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Rinkos tyrimai

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kita

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

3. Viešieji ryšiai

Tęstinė viešųjų ryšių veikla (Viešųjų ryšių biuras)

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Žiniasklaidai skirti renginiai

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

SAMPLE
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Išlaidų kategorija Metai A. Tiesioginės 
personalo išlaidos

B. Tiesioginės 
subrangos išlaidos

C. Kitos tiesioginės 
išlaidos IŠ VISO

4. Interneto svetainė, socialinė žiniasklaida

Interneto svetainės sukūrimas, atnaujinimas, techninė priežiūra

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Socialinė žiniasklaida (paskyrų sukūrimas, nuolatiniai įrašai)

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kita (mobiliosios programėlės, e. mokymosi platformos, internetiniai seminarai ir kt).

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

5. Reklama

Spausdinimas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Televizija

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Radijas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Internetu

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Lauko reklama, kinas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

6. Komunikacijos priemonės

Leidiniai, žiniasklaidos rinkiniai, reklaminės prekės

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Reklaminė vaizdo medžiaga

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

SAMPLE
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Išlaidų kategorija Metai A. Tiesioginės 
personalo išlaidos

B. Tiesioginės 
subrangos išlaidos

C. Kitos tiesioginės 
išlaidos IŠ VISO

7. Renginiai

Stendai prekybos mugėse

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Seminarai, praktiniai užsiėmimai, B2B susitikimai, mokymai prekybininkams ir (arba) virėjams, veikla mokyklose

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Restoranų savaitės

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Renginių rėmimas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Mokomosios išvykos į Europą / Europoje 

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kiti renginiai

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

8. Reklama prekybos vietose

Ragavimo dienos

Metai 1

Metai 2

Metai 3

Kita: reklama mažmenininkų leidiniuose, reklama prekybos vietose, reklama valgyklose

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

9. Kita veikla

Kita veikla

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

10. Rezultatų įvertinimas

Rezultatų įvertinimas

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

SAMPLE
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Išlaidų kategorija Metai A. Tiesioginės 
personalo išlaidos

B. Tiesioginės 
subrangos išlaidos

C. Kitos tiesioginės 
išlaidos IŠ VISO

Gamintojų organizacijų (GO) netiesioginės išlaidos

Gamintojų organizacijų (GO) netiesioginės išlaidos (ne daugiau kaip 4 % GO tiesioginių personalo išlaidų)

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

Kitos finansuoti tinkamos GO išlaidos

Kitos finansuoti tinkamos GO išlaidos (audito sertifikatai, išankstinio finansavimo garantijos, negrąžinamas PVM)

Metai 1

Metai 2

Metai 3

IŠ VISO

  

IŠ VISO PAGAL VISAS 
IŠLAIDŲ KATEGIRIJAS

Metai 1

IŠ VISO PAGAL VISAS 
IŠLAIDŲ KATEGIRIJAS

Metai 2

IŠ VISO PAGAL VISAS 
IŠLAIDŲ KATEGIRIJAS

Metai 3

BENDRA SUMA

Due to the type of the form (XFA form) IT IS NOT ALLOWED to attache this document 
as it is, directly in SEP. 

  
Only flat PDF's (not dynamic PDF) is accepted. 

  
Please print and scan the document in PDF format or  

print it using the virtual Adobe printerif you have the professional version of Acrobat or 
another virtual printer 

for the submission 
  

CLICK HERE TO PRINT THE VERSION TO ATTACH TO SEP.

SAMPLE
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VII priedas. Papildoma informacija apie sutarties sudarymo 
kriterijus  

Kaip minėta kvietime teikti pasiūlymus, remiantis paraiškos B dalimi pasiūlymas vertinamas pagal 
sutarties sudarymo kriterijus. 

Tiksliau, kiekvienas pasiūlymas bus vertinamas pagal tolesnėje lentelėje nurodytus pagrindinius ir 
papildomus kriterijus, o kiekvienam pagrindiniam sutarties sudarymo kriterijui yra nustatyta riba. 
Pasiūlymą vertinant pagal kiekvieną pagrindinį sutarties sudarymo kriterijų, reikia atsižvelgti į toliau 
išvardytus papildomus kriterijus.  

 
PAGRINDINIAI KRITERIJAI PAPILDOMI KRITERIJAI 

1.   Įnašas į bendrų  
ir konkrečių tikslų įgyvendinimą 

Didžiausias balų skaičius: 20 Riba: 14 

a) Siūlomų informavimo ir 
pardavimo skatinimo priemonių 
tinkamumas atsižvelgiant į 
paskelbtus atitinkamo teminio 
prioriteto prioritetus, tikslus ir 
numatomus rezultatus 

 Pasiūlymas atitinka paskelbtus atitinkamo teminio prioriteto 
prioritetus, tikslus ir numatomus rezultatus. 

b) Siūlomų informavimo ir 
pardavimo skatinimo priemonių 
tinkamumas atsižvelgiant į 
Reglamento 1144/2014 2 
straipsnyje išvardytus bendrus ir 
konkrečius tikslus 

 Pasiūlymo tikslai atitinka vieną ar kelis Reglamento 1144/2014 
2 straipsnio a, b, c arba d punkte išvardytus tikslus. 

c) Siūlomų informavimo ir 
pardavimo skatinimo priemonių 
tinkamumas atsižvelgiant į 
Reglamento 1144/2014 3 
straipsnyje išvardytus siekius 

 Siūlomoje informacijoje pabrėžiamas vienas ar keli iš 
Reglamento 1144/2014 3 straipsnyje išvardytų ypatumų. 

d) Programos Sąjungos mastas  Pasiūlymas yra Sąjungos masto tiek informacijos turinio, tiek 
poveikio atžvilgiu: 
o Informacijos turinys 

- Pagrindinė Sąjungos informacija, Europos šūkis; 

- Nuoroda į Europą kaip visumą, į ES, BŽŪP, ES teisės 
aktus, ES produktus arba ES gamybos standartus; 

- Skleidžiama informacija apie žemės ūkio produktų 
gamybos metodų ypatumus ir produktus, visų pirma 
susijusi su ES kokybės sistemomis (maisto saugą, 
atsekamumą, autentiškumą, ženklinimą, maistingumo ir 
sveikatingumo aspektus, gyvūnų gerovę, aplinkos 
apsaugą ir tvarumą, taip pat žemės ūkio ir maisto 
produktų savybes, visų pirma susijusias su jų kokybe, 
skoniu, įvairove ar tradicijomis), ir šie ypatumai remiami. 

o Poveikis 

- Apimtis (pvz., tikslinių vartotojų / importuotojų / pirkėjų 
skaičius ir (arba) santykinė dalis; vidaus rinkoje – 
valstybių narių, kuriose taikomos priemonės, skaičius);  

- Programa naudinga kitiems ES gamintojams, 
priklausantiems tam pačiam produkto sektoriui. 

2.   Techninė kokybė  Didžiausias balų skaičius: 40 Riba: 24 

a) Analizės (tikslinių rinkų, 
sunkumų, su kuriais susiduria 
konkurentai iš ES, vartotojų 
informuotumo ir t. t. aprašymo) 

 Analizė pagrįsta atlikto rinkos tyrimo duomenimis ir (arba) 
importo /eksporto duomenimis, kurie nurodyti pasiūlyme. 
 Analizėje nurodomi sunkumai, kurie bus įveikiami įgyvendinant 
pasiūlymą (pvz., mažėjantis vartojimas arba žemas vartotojų 
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kokybė informuotumo lygis vidaus rinkoje, importo potencialas trečiosios 
šalies rinkose). 
 Analizėje apibūdinama pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos 
(-ų), kitų ES tiekėjų ir jų konkurentų iš trečiųjų šalių konkurencinė 
padėtis. 
 Analizėje apibūdinama platinimo kanalų struktūra ir veikimas. 
 Kalbant apie trečiosios šalies rinkas, nurodomos importo 
sąlygos, pvz., tarifinės ir netarifinės kliūtys. 

b) Programos strategijos, SMART 
tikslų, pagrindinės informacijos 
tinkamumas 

 Pasiūlymo tikslai atitinka rinkos analizę. 
 Siūloma strategija šalinami rinkos analizėje įvardyti sunkumai, ji 
atitinka pasiūlymo tikslus. 
 Strategija pritaikyta visoms tikslinėms pasiūlymo rinkoms ir 
grupėms. 
 Pasiūlymo tikslai atitinka SMART reikalavimus. 
 Siūlomų investicijų dydis pateisinamas numatoma grąža 
(pardavimo skatinimo programų atveju) ir (arba) išaugusiu 
informuotumo lygiu (informavimo programų atveju). 
 Pagrindinė informacija pritaikyta tikslinėms grupėms. 

c) Aiškus ir išsamus veiklos 
apibūdinimas 

 Veiklos aprašyme tinkamai atsakoma į šiuos klausimus: kas, 
ką, kada, kur ir kodėl? 
 Veiklos ir rezultatų apibūdinimas pakankamai išsamus, kad 
būtų galima numatyti veiklos ekonominę naudą. 
 Biudžeto pagal veiklos rūšis lentelėje nėra klaidų; biudžetas 
pagal veiklos rūšis suderintas su paraiškos formos A dalyje 
pateiktu biudžetu. 

d) Tinkamas veiklos rūšių 
pasirinkimas atsižvelgiant į tikslus 
ir tikslines grupes, kitos privačios 
ar viešosios tikslinėje rinkoje 
vykdomos veiklos papildomumą 

 Jeigu pasiūlymas bus įgyvendinamas tuo pat metu kaip ir kitos 
privačios ar viešosios kampanijos, jis parengtas taip, kad 
sąveikautų su jomis. 

e) Siūlomų vertinimo metodų ir 
rodiklių kokybė 

 Vertinimas turi apimti nepriklausomos išorės įstaigos atliktą 
tyrimą, skirtą pardavimo skatinimo ir informavimo priemonių 
rezultatams įvertinti. 

3.   Valdymo kokybė Didžiausias balų skaičius: 10 Riba: 6 

a) Projekto organizavimo ir 
valdymo struktūra 

 Aiškiai apibūdinta valdymo struktūra ir personalo kompetencija. 
 Aiškiai nurodytas įgyvendinimo subjektų ir pareiškėjų užduočių 
pasiskirstymas. 
 Jei pasiūlymų teikia daug pareiškėjų, aiškiai apibrėžta įvairių 
partnerių kompetencija įgyvendinant pasiūlymą, ir ta 
kompetencija atitinka jų patirtį bei techninį pajėgumą. 
 Apibrėžta įvairių partnerių ir įgyvendinimo subjektų valdymui 
skirta vidaus koordinavimo strategija. 
 Aiškiai apibūdintas pasiūlymo finansavimas, susijęs tiek su 
likvidumo užtikrinimo, tiek su bendro pasiūlymo finansavimo 
aspektais. Tuo atveju, jeigu pasitikrinus finansinį gyvybingumą, 
jis įvertintas kaip mažas, paaiškinta, kaip bus teikiamas 
nuosavas finansavimas (pvz., projektui skirtais organizacijos 
narių įnašais).  

b) Kokybės kontrolės 
mechanizmai ir rizikos valdymas 

 Apibrėžtos atitinkamos įgyvendinimo subjektų ir kitų 
subrangovų darbo priežiūros procedūros. Bus stebima tiek 
rezultatų kokybė, tiek terminų ir biudžeto vykdymas. 
 Nustatyti didžiausi pavojai, kurie galėtų pakenkti projekto 
rezultatams, ir pristatyti tų pavojų mažinimo veiksmai, kurie turės 
būti įgyvendinti. 
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4.   Ekonominis veiksmingumas Didžiausias balų skaičius: 30 Riba: 18 

a) Subalansuotas biudžeto 
suskaidymas atsižvelgiant į 
veiklos apimtį 

 Biudžetas veiksmingai suskaidytas pagal įvairias veiklos rūšis. 
 Įvairioms veiklos rūšims skirtas pakankamai didelis biudžetas, 
kad būtų pasiekta poveikį turinčių rezultatų, atitinkančių 
apibūdintą strategiją ir rodiklius. 

b) Numatomų išlaidų ir atitinkamo 
veiklos apibūdinimo nuoseklumas 

 Veiklos išlaidos proporcingos tos veiklos apibūdinimui ir mastui. 
 Konkrečios veiklos išlaidos vienetui panašios į įprastas rinkos 
normas. 

c) Realistinis pasiūlymą 
teikiančios organizacijos 
įgyvendinamai veiklai reikalingų 
asmenų / dienų apskaičiavimas, 
įskaitant projekto koordinavimo 
išlaidas 

 Pareiškėjo veiklai įgyvendinti apskaičiuotų vieno žmogaus 
darbo dienų skaičius proporcingas jo dalyvavimo įgyvendinant 
pasiūlymą lygiui. 

IŠ VISO Didžiausias balų skaičius: 100 Riba: 62 
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