2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir
Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo
priemonės lėšomis finansuojamų ar iš dalies
finansuojamų projektų įgyvendinimo
tvarkos aprašo
7 priedas
KVIETIMAS TEIKTI PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PLANUS
„BŪSIMŲ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ FINANSINIO RAŠTINGUMO DIDINIMAS“
Nr. FM-V-003
Kvietimas parengtas vadovaujantis 2022 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių
viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių
vykdymą“ patvirtinta dalinės pažangos priemonės Nr. 04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) mokestinių
prievolių vykdymą“ veikla „Didinti būsimų mokesčių mokėtojų finansinį raštingumą“ projektų
finansavimo sąlygų aprašu (Aprašas) ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos kvietimų teikti
projektų įgyvendinimo planus planu.
1. Bendrieji reikalavimai projektams ir projektų įgyvendinimo planų teikimo tvarka
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Bendra kvietimui skirta
finansavimo lėšų suma (tūkst.
eurų)
Didžiausia galima skirti
finansavimo lėšų suma
projektui įgyvendinti (tūkst.
eurų)
Finansavimo forma
Projektų atrankos būdas
Projektų atrankos kriterijai

1 159 000 Eur EGADP
241 000 Eur VB
1 159 000 Eur EGADP
241 000 Eur VB
Dotacija
Planavimas

1 Projektas turi atitikti bendruosius projektų atrankos kriterijus, nurodytus 2021 m. liepos 7 d.

Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos
Sąjungos fondų ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis
finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“ (toliau –
Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašas) 9 priede.
Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nėra nustatomi.
1.6.

Reikalavimai projektams
1 Remiamos projekto veiklos:

1. edukacinių priemonių rengimas, metodinės medžiagos rengimas, informavimo kampanijos
vykdymas. Šios veiklos įvykdymo terminas 2026 metų II ketvirtis. Veikla laikoma įvykdyta
pasiekus stebėsenos rodiklį „Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai
pateiktos formaliojo ir (arba) neformaliojo švietimo priemonės ir metodinė medžiaga, skirtos
vaikų ir jaunimo mokesčių raštingumui ugdyti, ir įvykdyta informavimo kampanija, skirta
informuoti apie mokesčių sistemą ir paslaugas, teikiamas Valstybinės mokesčių inspekcijos“.
2. stebėsenos rodiklių pasiekimo įrodymų pateikimas – pareiškėjas turi pateikti šiuos
dokumentus: galutinius sukurtus produktus, tokius kaip metodinė medžiaga, informavimo
kampanijos vykdymo dokumentai, įvykdytų viešųjų pirkimų dokumentai.

1.7.

Horizontaliųjų principų ir su jais susijusių Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos
nuostatų laikymosi reikalavimai

1.1.

Projekto įgyvendinimo metu neturi būti pažeidžiami horizontalieji principai (HP) – darnaus
vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir
nediskriminavimo (dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės,
religijos, negalios ar kt.), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. Projekto
atitikties reikšmingos žalos nedarymo HP vertinimo reikalavimai pateikiami Aprašo priede.

1.8.

Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

1.1.

Papildomi reikalavimai įgyvendinus projekto veiklas, kurios nenurodytos Projektų
įgyvendinimo tvarkos apraše, netaikomi.
Projektų įgyvendinimo trukmė Projekto veiklos turi būti įvykdytos iki 2026 m. birželio 30 d.

1.9.
1.10.
1.11.

Regionas, kuriam gali būti Netaikoma (Aprašo 4 punktas).
priskiriami projektai
Reikalavimai
valstybės Valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos
pagalbai
Sąjungos veikimo 107 straipsnyje, neteikiama (Aprašo 5
punktas).

1.12.

Bendrieji teisės aktai

1.13.

Specialieji teisės aktai

1. 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos
reglamentas (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė;
2. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo planas
„Naujos kartos Lietuva“, patvirtintas 2021 m. liepos 28 d.
Tarybos įgyvendinimo sprendimu dėl Lietuvos ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo
patvirtinimo;
3. Strateginio valdymo metodika, patvirtinta Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu
Nr. 292 „Dėl Lietuvos Respublikos strateginio valdymo
įstatymo, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo 4
straipsnio 3 ir 5 dalių, 7 straipsnio 1 ir 4 dalių ir Lietuvos
Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 141 straipsnio 3
dalies įgyvendinimo“;
4. 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų
plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 209 „Dėl 2022–
2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų
plėtros programos patvirtinimo“;
5. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos
gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis
finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2021 m. liepos 7 d. įsakymu
Nr. 1K-240 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės
lėšomis finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros

programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) būsimų
mokesčių mokėtojų finansinį raštingumą“ patvirtintas Tvarių
viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės Nr.
04-001-08-05-02 „Didinti (gerinti) būsimų mokesčių
mokėtojų finansinį raštingumą“ projektų finansavimo sąlygų
aprašas.
2.

Informacija apie projektų įgyvendinimo planų teikimą
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2.1.
2.2.

Atsakinga ministerija
Administruojančioji institucija

2.3.

Projektų įgyvendinimo planų Nuo 2022 m. rugpjūčio 8 Iki 2022 m. rugsėjo 30 d. 17:00
pateikimo terminas
d. 8:00 val.
val.
Projektų įgyvendinimo planų Projekto įgyvendinimo planas turi būti parengtas pagal
rengimo ir teikimo tvarka
2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų ir Ekonomikos

2.4.

gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis
finansuojamų ar iš dalies finansuojamų projektų
įgyvendinimo tvarkos aprašo 8 priedo formą (pridedama).
Parengtas projekto įgyvendinimo planas (su visais
privalomais priedais) pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu
parašu ir teikiamas el. paštu info@cpva.lt.
2.5.
2.6.

Projektų įgyvendinimo planų suderinimas
su
atsakinga
ministerija
Projektų įgyvendinimo planų Kartu su projekto įgyvendinimo planu administruojančiajai
priedai
institucijai turi būti pateikti dokumentai:

1. pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio
tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšomis klausimynas;
2. projekto išlaidų pagrindimo dokumentai (sudarytos
sutartys, komerciniai pasiūlymai, nuorodos į rinkos kainas
(pvz., skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje
sistemoje), jeigu išlaidos grindžiamos prekių tiekėjų,
paslaugų teikėjų, rangovų pasiūlymais, paklausimai prekių
tiekėjams, paslaugų teikėjams, rangovams), išlaidų
skaičiavimo dokumentai.
duomenys VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinių ir
investicijų fondų programos Urbanistinės plėtros projektų
skyriaus projektų vadovė Vita Jancevičienė, tel. 8 650 55160,
el. p. v.janceviciene@cpva.lt

2.7.

Kontaktiniai
konsultacijoms

2.8.

Kita informacija

3.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS IR JOMS KELIAMI REIKALAVIMAI

3.1.

Finansuojamos projektų veiklos
1.
Didinti būsimų mokesčių mokėtojų finansinį raštingumą
1.1.
Metodinės medžiagos ir edukacinių priemonių rengimas
1.2.
Informavimo kampanijos įvykdymas

-

3.2.

Tikslinės grupės

1.1.

Pagrindinė tikslinė grupė – 1-12 klasių mokiniai.

3.3.

Galimi pareiškėjai

1.1.

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

3.4.

Galimi partneriai

1.
FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR SUMOS
Finansavimo šaltinis ir
Skiriama finansavimo
3.5.
fondas
lėšų suma
Ekonomikos gaivinimo ir
1 159 000 Eur:
atsparumo didinimo
1.1. poveiklei skiriama
priemonės lėšos
579 000 Eur
1.2. poveiklei skiriama
580 000 Eur

241 000 Eur:
1.1 poveiklei skiriama
121 000 Eur
1.2 poveiklei skiriama
120 000 Eur
SIEKIAMI STEBĖSENOS RODIKLIAI
Rodiklio
Rodiklio Matavimo vienetai
3.6.
pavadinimas
kodas
Viešųjų
P-04-001- Vnt.
pirkimų
08-05-02procedūros,
01
skirtos
informacinės
kampanijos
rengimui,
užbaigimas
(161.2)
Metodinės
P-04-001- Vnt.
medžiagos
08-05-02parengimo
02
viešojo
pirkimo
procedūros
užbaigimas
(161.1)
Lietuvos
P-04-001- Vnt.
Respublikos
08-05-02švietimo,
03
mokslo ir

Nuosavo įnašo dydis (jei taikoma)
-

Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšos

Siektina reikšmė
1

1

1

sporto
ministerijai
pateiktos
formaliojo ir
(arba)
neformaliojo
švietimo
priemonės ir
metodinė
medžiaga,
skirtos vaikų ir
jaunimo
mokesčių
raštingumui
ugdyti, ir
įvykdyta
informavimo
kampanija,
skirta
informuoti
apie mokesčių
sistemą ir
paslaugas,
teikiamas
Valstybinės
mokesčių
inspekcijos
IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI
Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai
3.7.
1.1.

1. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų įgyvendinimo tvarkos aprašo 2 priede išdėstytus
projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
2. 3.
Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų
finansuoti projekto išlaidų. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti
finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis vadovaujantis Projektų įgyvendinimo tvarkos
aprašo nuostatomis, o įsigaliojus Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimui, kuriuo
patvirtinama 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programa, Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro
2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos
Lietuva“ įgyvendinimo“, VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

3.8.

Kryžminis finansavimas

1.1.

Netaikomas

3.9.

Projektų veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai
X Indeksuojama
☐ Neindeksuojama
Supaprastintai
Supaprastintai
Supaprastintai
Supaprastintai
apmokamų išlaidų
apmokamų išlaidų
apmokamų išlaidų
apmokamų išlaidų
dydžio kodas
dydžio versija
dydžio pavadinimas
dydžio nustatymo
aprašas

4.

FN-01

-

FS-01-01

-

FS-01-02

-

PRIDEDAMA

7 proc. netiesioginių
išlaidų fiksuotoji
norma

Supaprastintai
apmokamų išlaidų
dydžio nustatymo
aprašas pateikiamas
Europos socialinio
fondo agentūros
svetainės Metodinės
pagalbos centro
skiltyje adresu
https://www.esf.lt/lt/do
kumentai-irleidiniai/metodinespagalbos-centras/803
Įgyvendintų privalomų Supaprastintai
Europos Sąjungos
apmokamų išlaidų
fondų investicijų
dydžio nustatymo
veiklų matomumo ir
aprašas pateikiamas
informavimo apie
Europos socialinio
Europos Sąjungos
fondo agentūros
fondų investicijų
svetainės Metodinės
veiklas priemonių
pagalbos centro
fiksuotoji suma, t. y.
skiltyje adresu
pirmojo priemonių
https://www.esf.lt/lt/do
rinkinio fiksuotoji
kumentai-irsuma su PVM
leidiniai/metodinespagalbos-centras/803
Įgyvendintų privalomų Supaprastintai
Europos Sąjungos
apmokamų išlaidų
fondų investicijų
dydžio nustatymo
veiklų matomumo ir
aprašas pateikiamas
informavimo apie
Europos socialinio
Europos Sąjungos
fondo agentūros
fondų investicijų
svetainės Metodinės
veiklas priemonių
pagalbos centro
fiksuotoji suma, t. y.
skiltyje adresu
pirmojo priemonių
https://www.esf.lt/lt/do
rinkinio fiksuotoji
kumentai-irsuma su PVM
leidiniai/metodinespagalbos-centras/803
1. Projekto įgyvendinimo plano forma, 31 lapas.
2. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo patikros lapas, 9 lapai.
3. Projekto sutarties forma, 29 lapai.
4. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo
finansuoti Europos Sąjungos ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybės
biudžeto lėšomis klausimynas, 3 lapai.
____________________

