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1 schema. Papildomo finansavimo skyrimas 
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1 lentelė. Papildomo finansavimo skyrimas 
Žingsnio 

pavadinimas 

Žingsnio aprašymas 

1. Priimamas 

sprendimas skirti 

papildomą 
finansavimą 

Tais atvejais, kai yra nusprendžiama (sprendimą priima Bendradarbiavimo 

komitetas (MTP atveju – PO, PP ir DPP bendru sutarimu)) likusias paramos ir 

bendrojo finansavimo lėšas panaudoti papildomam jau patvirtintų projektų 
finansavimui: 

1) Jeigu papildomas finansavimas numatomas skirti tiesioginio finansavimo 

projektui (-ams), yra vykdomas 2 žingsnis. 

2) Jei papildomas finansavimas numatomas skirti konkurso būdu atrinktiems 
projektams, PO parengia kvietimus teikti prašymus papildomam 

finansavimui gauti, nurodydamas informaciją, kurią reikia pateikti, 

informacijos teikimo terminus bei prašymų vertinimo kriterijus. Šiuos 
kvietimus suderina su PP ir NKI. Suderintus kvietimus siunčia PrV per 

DMS modulį „Sutarties administravimas“. Toliau vykdomas 3 proceso 

žingsnis. 

2. Vykdomas 
programos paramos 

sutarties keitimas 

PO NKI teikia pasiūlymą keisti programos paramos sutartį ir vykdomi proceso 
„Programos paramos sutarties administravimas“ žingsniai. Atlikus programos 

paramos sutarties keitimą, vykdomas projekto įgyvendinimo sutarties keitimas nuo 

proceso „Sutarties administravimas“ dalies „Sutarties keitimas PrV iniciatyva“ 10 
žingsnio.  

3. Teikiamas 

prašymas 

finansavimui gauti  

PrV per kvietime nustatytą terminą DMS pranešimu pateikia PO nurodytą 

informaciją papildomam finansavimui gauti. 

4. Prašymo 

vertinimas 

PV ar kitas PO paskirtas asmuo įvertina pateiktą prašymą papildomam finansavimui 

gauti: 

1) Jei nustatoma, kad pateiktos informacijos nepakanka išvados priėmimui, 
yra vykdomas 5 žingsnis. 

2) Jei nustatoma, kad pateiktos informacijos pakanka išvados priėmimui, 

vykdomas 6 žingsnis. 

5. Prašymo 
tikslinimas 

PV ar kitas PO paskirtas asmuo vertinantis prašymą papildomam finansavimui 
gauti, DMS pranešimu kreipiasi į PrV su prašymu patikslinti/papildyti prašyme 

pateiktą informaciją. PrV per nustatytą terminą nepateikus arba pateikus 

nepakankamą informacijos kiekį, grįžtama į 4 proceso žingsnį ir prašymas 

vertinamas pagal turimą informaciją. 

6. Išvados 

parengimas 

Parengiama išvada dėl prašymo papildomam finansavimui gauti.  

7. Priimamas 
sprendimas dėl 

finansavimo 

PO pristato išvadą dėl papildomo finansavimo skyrimo Bendradarbiavimo 
komitetui (MTP atveju – PO, PP ir DPP bendru sutarimu).  Bendradarbiavimo 

komitetas priima sprendimą skirti/neskirti papildomą finansavimą. Apie 

Bendradarbiavimo komiteto sprendimą informuojamas PrV pateikęs prašymą ir, tais 

atvejais,  kai yra priimamas sprendimas skirti papildomą finansavimą, yra vykdomas 
projekto įgyvendinimo sutarties keitimas nuo proceso „Sutarties administravimas“ 

dalies „Sutarties keitimas PrV iniciatyva“ 10 žingsnio. 

 


