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Projekto vykdytojas

SUTARTIES
PRIEDAI

(HTTPS://WWW.SMPF.LT/LT/ADMINISTRUOJ
AMOS-PROGRAMOS/SPORTOPROGRAMOS/)

Ministerija ar
Atsakinga institucija

Veiklų tvarkaraštis

10 darbo dienų nuo
sutarties pasirašymo.
Teikiama kas 6 mėn.

Projekto sąmata

www.srf.lt

Tarpinės dalykinės ataskaitos

2 kartus per metus
pagal sutartyje
numatytą kalendorių.

Tikrina, vertina, nustato
per 20 darbo dienų.

Galutinė dalykinė ataskaita

Ne vėliau kaip per 15
darbo dienų nuo
projekto įgyvendinimo
pabaigos.

Tikrina, vertina, nustato
per 20 darbo dienų.

Mokėjimo prašymas

Vienas/tarpinis/galutinis

Tikrina, vertina, nustato
tinkamumą per 20 darbo
dienų. Po patvirtinimo
per 10 darbo dienų
perveda pinigus.

Teisės/ Pareigos

Sutartis

MINISTERIJOS
PAREIGOS

Teisėtai vykdyti

Vykdant Sutartį, vadovautis Lietuvos Respublikos sporto
įstatymu, Aprašu, Taisyklėmis ir kvietimo sąlygomis

Finansuoti

Finansuoti projekto vykdytoją, kurio veiklos nurodytos
paraiškoje, projekto tinkamas finansuoti išlaidas taikant išlaidų
kompensavimo būdą Sutartyje nustatyta tvarka.

Sumokėti avansą

Gavus projekto vykdytojo laisvos formos prašymą sumokėti
avansą į Sutartyje nurodytą projekto vykdytojo sąskaitą per 10
darbo dienų nuo avanso prašymo gavimo dienos.

Tikrinti/
įvertinti tinkamumą/
nustatyti finansuotiną išlaidų
sumą

Gavusi projekto vykdytojo tarpinę (dalykinę) ar galutinę
(dalykinę) ataskaitas patikrinti jas per 20 darbo dienų, ar ji yra
tinkama.
Įvertina pateiktame mokėjimo prašyme nurodytų patirtų išlaidų
tinkamumą finansuoti ir nustato tinkamų finansuoti išlaidų
sumą.

Pervesti tinkamą išlaidų
sumą

Per 10 darbo dienų nuo projekto tarpinės ar galutinės
ataskaitos patvirtinimo dienos (kai kartu buvo teikiamas
mokėjimo prašymas) pervesti patvirtintame mokėjimo prašyme
nurodytą tinkamų išlaidų sumą (jeigu jos nebuvo padengtos
avansu).

Teikti viešinimo informaciją

Teisė įpareigoti

MINISTERIJOS
TEISĖS

Pateikti projekto vykdytojui Fondo logotipą naudojimui.

Duoti projekto vykdytojui privalomus vykdyti nurodymus,
susijusius su Fondo lėšų naudojimu ir administravimu.

Teisė į informaciją

Gauti iš projekto vykdytojo visą informaciją, susijusią su
projekto administravimu ir įgyvendinimu, tęstinumo
įsipareigojimų vykdymu.

Teisė į pakeitimus

Inicijuoti Sutarties pakeitimus.

Teisė nutraukti
įsipareigojimus

Vienašališkai nutraukti Sutartį, Sutartyje nustatyta tvarka.

Teisė į monitoringą

Vykdyti patikras vietoje Taisyklėse nustatyta tvarka.

Teisė perleisti teises

Elektroniniu būdu (el. paštu arba adresu internete www.srf.lt)
informavus projekto vykdytoją perleisti visas ar dalį Atsakingos
institucijos teisių ir pareigų Atsakingos institucijos
įgaliotai institucijai.

Įstatyminės teisės

Atsakinga institucija turi ir kitas teises, įtvirtintas Sutartyje ir
Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

PROJEKTO
VYKDYTOJO
PAREIGOS

Teisėtai vykdyti

Fondo lėšas naudoti teisėtai, ekonomiškai, efektyviai ir
rezultatyviai, panaudoti paraiškoje nurodytais tikslais ir
terminais.

Prisidėti savomis lėšomis

Projektui įgyvendinti skirti ne mažiau kaip Sutarties 4.2
papunktyje nurodytą nuosavų lėšų dydį išreikštą procentais.

Būti vykdytoju

Projekto vykdytojas neturi teisės perleisti jokių savo teisių ir
pareigų, kylančių iš Sutarties, tretiesiems asmenims be
Atsakingos institucijos sutikimo

Bendradarbiauti dėl
stebėsenos

Sudaryti sąlygas Atsakingai institucijai atlikti Fondo lėšų
naudojimo patikrinimus; teikti Atsakingos institucijos prašomą
informaciją

Banko sąskaita

Turėti ir naudoti atskirą banko sąskaitą projekto lėšoms tvarkyti
nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Atsiskaitymas ne grynais

naudojant Fondo lėšas visoms išlaidoms apmokėti
atsiskaitymus vykdyti negrynaisiais pinigais

Viešinimas

viešinti projektą Taisyklėse nustatyta tvarka

Skaidrus finansų valdymas

užtikrinti, kad projekto lėšos būtų įtraukiamos į apskaitą aiškiai
ir tinkamai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų;

Skaidrus finansų valdymas

užtikrinti tinkamą projekto buhalterinės apskaitos atskyrimą
bendroje projekto vykdytojo buhalterinėje apskaitoje (su
projektu susiję buhalterinės apskaitos įrašai turi būti atskirti nuo
kitų operacijų)

Informuoti apie
veiklas/finansus

elektroniniu būdu teikti nustatytos formos tarpines ir galutines
projekto vykdymo ataskaitas, mokėjimo prašymus, avanso
prašymą adresu internete www.srf.lt. Tarpinėje ar galutinėje
ataskaitose turi būti pateikiama Taisyklių 113 punkte nurodyta
informacija

Informuoti apie
veiklas/finansus

Kiekvienais kalendoriniais metais teikti po dvi tarpines projekto
ataskaitas iki projekto įgyvendinimo pabaigos. Tarpinė
ataskaita yra teikiama privalomai. Vykdytojo ir, jei yra,
partnerio (-ių) ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintos projekto
veiklos.

Informuoti apie
veiklas/finansus

Teikti tarpines ataskaitas pagal Sutartyje nustatytą grafiką.

Informuoti apie
veiklas/finansus

Ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto įgyvendinimo
pabaigos kartu su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti
projekto galutinę ataskaitą, kurioje privalo būti nurodyta ar
pridėta:
a) jeigu projekto vertė viršija 60 000 eurų, prie galutinės
ataskaitos pridedamos auditoriaus išvados ir sutarties su
audito įmone ar atestuotu auditoriumi, kuris audito veikla
verčiasi savarankiškai, kopijos; leidžiama išlaidas patirti iš
3 eilutės (prekės/paslaugos)
b) mokėjimo prašymo ar galutinės ataskaitos audito pagal
toje valstybėje galiojančius teisės aktus išvada lietuvių ar
anglų kalbomis (audito laikotarpiui projekto vykdytojas
turi teisę prašyti pratęsti galutinės ataskaitos teikimo
terminą, bet ne ilgesnei, nei reikalinga atlikti auditą
trukmei), – kai projekto vykdytojas registruotas kitoje
valstybėje;
c) Taisyklių 122 punkte nurodyta informacija, dokumentai
(išlaidas pagrindžiančių ir apmokėjimą įrodančių (jei išlaidos
apmokamos kompensavimo būdų) dokumentų kopijas,
įskaitant viešojo pirkimo, jei toks buvo vykdomas,
dokumentus).
d) kiti tarpinėje, galutinėje ataskaitų ir mokėjimo prašymo
formose nurodyti dokumentai.

Suplanuoti veiklas ir
informuoti

Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Sutarties pasirašymo
pateikti Atsakingai institucijai veiklų tvarkaraštį (Sutarties 4

PROJEKTO
VYKDYTOJO
PAREIGOS

PROJEKTO
VYKDYTOJO
PAREIGOS

Informuoti apie įvykusius
pakeitimus

Nedelsdamas ne vėliau kaip per 5 d.d. informuoti Atsakingą
instituciją el. paštu (raštas turi būti pasirašytas elektroniniu
parašu) apie įvykusius projekto planuoto įgyvendinimo
nukrypimus, dėl kurių keičiasi projekto apimtis, išlaidos,
pratęsiamas projekto įgyvendinimo laikotarpis ar kitaip keičiasi
projektas ar Sutartyje nustatyti projekto vykdytojo
įsipareigojimai bei nurodyti projekto įgyvendinimo nukrypimo
priežastis.

Pirkimų skaidrumas

Įsigyti prekes, paslaugas, darbus laikantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo.

Grąžinti nepanaudotas lėšas

Nepanaudotas, netinkamai panaudotas, nepagrįstai gautas
Fondo lėšas grąžinti Atsakingai institucijai per 5 d.d. nuo
Atsakingos institucijos pranešimo gavimo dienos į Sutartyje
nurodytą Atsakingos institucijos banko sąskaitą (už kiekvieną
uždelstą dieną mokant po 0,03 procento dydžio delspinigius
nuo laiku negrąžintos sumos).

Teikti prašomus dokumentus

Ne vėliau kaip per 5 d.d. Atsakingai institucijai pateikti
Atsakingos institucijos prašomus dokumentus, susijusius su
projekto vykdymu.

Įgyto turto tausojimas

Visą ilgalaikį materialų ir nematerialų turtą, kuris buvo įsigytas
iš Sutarties 4 punkte nurodytų lėšų, naudoti ne trumpiau kaip 3
metus po projekto pabaigos ir galutinės ataskaitos patvirtinimo.
Terminas pradedamas skaičiuoti nuo galutinės ataskaitos
patvirtinimo kalendorinių metų pabaigos. Projekto vykdytojas
nurodytu laikotarpiu neturi teisės parduoti, nuomoti, įkeisti ar
kitaip apriboti nuosavybės teisę į šiame punkte nurodytą
ilgalaikį turtą be atskiro Atsakingos institucijos sutikimo.

Informuoti po projekto
įgyvendinimo

Pasibaigus projekto įgyvendinimui teikti ataskaitas apie
ilgalaikio turto naudojimą Sutarties 39 punkte nustatyta tvarka.

PROJEKTO
VYKDYTOJO
PAREIGOS
IR TEISĖS

Finansinis atsekamumas

Projekto vykdytojas 5 metus nuo kalendorinių metų pabaigos,
kuriais projekto veikla buvo įvykdyta, bet kokioje tinkamoje
laikmenoje turi saugoti visus dokumentų, visų pirma, apskaitos
ir mokesčių įrašų, pirkimų, sutarčių (prekių, paslaugų, darbų)
originalus, įskaitant suskaitmenintus originalus.

Kitos pareigos

Numatytos teisės aktuose.

Teisė į lėšas

Gauti Sutarties 4.1 papunktyje numatytas lėšas projekto
veikloms vykdyti Sutartyje nustatyta tvarka.

Teisė į avansą

Vieną kartą prašyti išmokėti avansą, kurio suma negali viršyti
Sutarties 5 punkte nurodytos sumos.

Teisė keisti

Inicijuoti Sutarties pakeitimus.

Įstatyminės teisės

Projekto vykdytojas turi kitas Sutartyje ir Lietuvos Respublikos
teisės aktuose numatytas teises.

Sutartis

Galiojimas/keitimas

Sutartis įsigalioja nuo paskutinės iš Sutarties
Šalių pasirašymo dienos ir galioja tol, kol
Sutarties Šalys visiškai įvykdo savo
įsipareigojimus arba iki kol sutartis bus nutraukta.

GALIOJIMAS

SUTARTIES
PAKEITIMAI
(SPRENDŽIA
MINISTERIJA)

Esminis
(20/10)

Neesminis
(10/10)

Kokiu būdu

Raštu

Raštu

Terminas

Argumentuotas prašymas ne vėliau kaip
20 darbo dienų iki projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos.
Praleidus terminą prašymai atmetami
(nebent nurodoma pateisinama priežastis).

Ne vėliau kaip per 10 darbo
dienų iki numatomų
pakeitimų.
Praleidus terminą prašymai
atmetami (nebent nurodoma
pateisinama priežastis).

Atsakinga institucija

Atsakymas per 10 darbo dienų raštu (el.
paštu/registruotu laišku) nuo prašymo
gavimo dienos (galimi atsakymai: pritaria;
pritaria iš dalies; nepritaria).

Neatsakius įsigalioja
automatiškai per 10 darbo
dienų nuo pranešimo gavimo
dienos

Atsakinga institucija

Po atsakymo inicijuoja papildomo
susitarimo prie Sutarties rengimą.
Individualus terminas.

Papildomo susitarimo prie
Sutarties nėra

Kas leidžiama/
neleidžiama

Pakeitimai leidžiami tik paraiškos ribose.
Turi esminį poveikį projekto apimčiai, tikslui
ir rezultatams.

Pakeitimai leidžiami tik
paraiškos ribose.
Neturinti esminio poveikio
projekto apimčiai, tikslui ir
rezultatams.

Rodiklis
<20%

Judėjimas tarp
eilučių
<20%

ESMINIS
PAKEITIMAS
(20/10)

Veikos/plano
pokyčiai
Pratęsiamas/
sutaupomas
biudžetas

Kiti pokyčiai

Keičiasi daugiau kaip 20%.
Pavyzdys:
Paraiškoje – 2 renginiai.
Projekto vykdymo metu įvksta 1 renginys.
= pokytis 50%, esminis pakeitimas.
Viso
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

EUR
11300
5000
2000
1000
1000
500
1000
800

%
100

EUR
Esminis pokytis
1005
402
201
201
100,5
201
160,8

Tikslinės grupės pokyčiai/ vietos/ kinta veikla.
Jeigu projekto įgyvendinimo metu sutaupoma lėšų ir projekto
vykdytojas siūlo jas panaudoti projekto veikloms arba atsiranda
objektyvių priežasčių, dėl kurių reikia keisti projekto įgyvendinimo
laikotarpį, projekto vykdytojas apie tai praneša už projekto
priežiūrą Atsakingos institucijos asmeniui raštu (elektroniniu
paštu ar registruotu paštu). Atsakinga institucija Taisyklėse
numatyta tvarka gali priimti sprendimą pakeisti projekto
įgyvendinimo laikotarpį ir (ar) leisti panaudoti sutaupytas lėšas
toms pačioms projekte numatytoms veikloms, kurios suteiktų
projektui didesnės pridėtinės vertės.
Turintys esminį poveikį projekto apimčiai, tikslui ir rezultatams.
Pakeitimai leidžiami tik paraiškos ribose

Rodiklis
>20%

Judėjimas tarp
eilučių
>20%

NEESMINIS
PAKEITIMAS
(10/10)

Keičiasi ne daugiau kaip 20%.
Pavyzdys:
Paraiškoje – numatoma nupirkti 100 dviračių.
Projekto vykdymo metu nuperkama 110 dviračių.
= pokytis 10%, neesminis pakeitimas.
Keičiasi ne daugiau kaip 20%.
Viso
V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7

EUR
11300
5000
2000
1000
1000
500
1000
800

%
100

EUR
Esminis pokytis
1000
400
200
200
100
200
160

Lėšos neperkeliamos į administravimo dalį, bet perkeliamos tarp
kitų eilučių.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis nepratęsiamas.
Nesumažina projekto vykdytojo Sutartyje numatyto prisidėjimo
nuosavomis lėšomis procento
Projekto įgyvendinimas nevėluos ilgiau nei 30 dienų.

Sutartis

Terminai

Projekto vykdytojas

TERMINAI

Įvykę nukrypimai

5 darbo dienos
El. parašu pasirašytas raštas

Prašomi pateikti dokumentai

5 darbo dienos

Grąžintinos lėšos

Per 5 darbo dienas nuo pranešimo
gavimo

Ilgalaikis turtas

Kasmet 3 metus po projekto pabaigos ir
galutinės ataskaitos patvirtinimo teikti
laisvos formos ataskaitą

Saugoti dokumentus susijusius su
projekto įgyvendinimu

5 metai nuo kalendorinių metų
pabaigos

Projekto vykdytojas
Nenaudojamas avansas

Jei nepanaudoja per 5 mėnesius nuo
avanso gavimo dienos, grąžina per 5
darbo dienas.

Sutarties pakeitimas

20/10 darbo dienų priklausomai ar tai
esminiai ar neesminiai

Sutarties pratęsimas

Iki 4 metų, bet ne ilgiau kaip iki
2022.12.31.

Ginčai

Derybomis išsprendžiama per 60
kalendorinių dienų (atsakymai ne vėliau
kaip per 30 kalendorinių dienų).
Neišsprendus taikiai įstatymų nustatyta
tvarka.

Stebėsena

Įspėjamas prieš 3 darbo dienas arba gali
būti neįspėjamas

TERMINAI

Stebėsena/Monitoringas

Sutartis

Atsakinga institucija turi teisę atlikti patikrą
projekto įgyvendinimo vietoje ir (arba) jo
administravimo vietoje.
Apie planuojamą patikrą vietoje Atsakinga
institucija ne vėliau nei prieš 3 darbo dienas
informuoja projekto vykdytoją. Jei išankstinis
informavimas apie patikrą vietoje gali turėti
neigiamos įtakos patikros rezultatams, apie
planuojamą patikrinimą neinformuojama.
Atsakinga institucija patikras vietoje atlieka
atsižvelgdama į Taisyklių ir kitų teisės aktų
nuostatas. Atsakinga institucija priima
sprendimus dėl nepanaudotų, netinkamai
panaudotų, nepagrįstai gautų Fondo lėšų
grąžinimo Sutartyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka
ir terminais.

STEBĖSENA/
MONITORINGAS

AČIŪ!
TIKIMĖS MALONAUS
BENDRADARBIAVIMO

