
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPE DIRECT  

(2022–2025 m.) 
 

 

Gairės pareiškėjams  
 
 
 
 
 

2022 m. kovo 16  d. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SVARBI INFORMACIJA 

Gairės pareiškėjams yra bendrasis naudotojo vadovas, kuriame pareiškėjams paaiškinamos 
pagrindinės paraiškų teikimo taisyklės. 

Šiose gairėse aptariamos dotacijos veiksmams, skiriamos pagal dotacijų EUROPE DIRECT skyrimo 
procedūrą, Komunikacijos generalinio direktorato rengiamą pasitelkiant ES finansavimo ir konkursų 

portalą (toliau – portalas).  

Šiose gairėse pateikiami pagrindiniai praktiniai nurodymai, kuriais turėtumėte remtis rengdami ir 
teikdami savo paraišką.  

 Jei įmanoma, pamėginkite patys rasti atsakymus į jums kilusius klausimus (mūsų galimybės 
atsakyti į tiesiogines užklausas yra ribotos). 

Visi terminai paaiškinti žodynėlyje. 

Procesai ir procedūros išsamiai aprašyti Finansavimo ir konkursų portale skelbiamame 
internetiniame vadove. Internetiniame vadove taip pat pateikti dažnai užduodami klausimai (DUK) ir 

išsamios instrukcijos dėl elektroninės keitimosi informacija sistemos . 

Išsamų susijusių dokumentų (įskaitant teisės aktus, darbo programą ir šablonus) sąrašą rasite 
portalo tinklalapyje „Susiję dokumentai“.  

Kaip tiesiogiai susisiekti su mumis 

Prireikus klausti dėl turinio  galite susisiekti su mumis (e. paštu COMM-REP-LT-
TENDERS@ec.europa.eu) o , jei kyla su IT susijusių klausimų, kreiptis į IT pagalbos tarnybą). 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/glossary
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/reference-documents
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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1. Kaip pateikti paraišką 

Visos paraiškos turi būti teikiamos tiesiogiai internetu, paraiškų teikimo sistemos 

portale. Popierinės paraiškos nepriimamos.  

Paraiškų teikimo sistemos portalo  kalba yra (tik) anglų. Nepaisant to, savo paraišką 

turite pateikti lietuvių kalba.  

Paraiškų teikimo procedūra paaiškinta Finansavimo ir konkursų portale 

skelbiamame internetiniame vadove (čia taip pat pateiktos išsamios instrukcijos dėl IT 

priemonės).  

Paraiškų teikimo procedūrą sudaro du etapai: 

1. savo organizacijos užregistravimas;  

2. paraiškos pateikimas tokia tvarka: 

 A dalyje pateikiama administracinė informacija apie pareiškėją. 

Šią dalį tiesiogiai užpildykite internetu;  

 B dalyje (veiksmo aprašymas) pateikiamas techninis paraiškos turinys.  

Užpildykite paraiškos formos šabloną ir nusiųskite jį kaip PDF formato failą 

(privaloma); 

 B dalis (priedai ir patvirtinamieji dokumentai). 

Nusiųskite kaip PDF formato failus: 

o pasirašykite priesaikos deklaraciją ir nusiųskite ją kaip PDF formato 

failą (privaloma); 

o kaip PDF formato failus nusiųskite visus patvirtinamuosius dokumentus 

(prireikus žr. kvietimo teikti paraiškas 8.2 skirsnį).  

Paraišką būtina pateikti iki kvietimo teikti paraiškas galutinio termino (jis 

nurodytas kvietimo teikti paraiškas dokumente). Jei paraišką pateiksite pasibaigus 

galutiniam terminui, sistema ją automatiškai atmes ir bus laikoma, kad paraiška 

nebuvo pateikta. 

Paraiška turi neviršyti puslapių skaičiaus apribojimų (jie nurodyti paraiškos formos 

šablone); į papildomus puslapius nebus atsižvelgta. 

Privalomi dokumentai turi būti nusiųsti pasirinkus tinkamą kategoriją, pvz., 

paraiškos forma – kategoriją „Paraiškos forma“, priesaikos deklaracija – kategoriją 

„Priesaikos deklaracija“ (priešingu atveju jūsų paraiška gali būti neišsami ir todėl 

nepriimtina). Visi patvirtinamieji dokumentai (prireikus žr. Kvietimo teikti paraiškas 

8.2 skirsnį) turėtų būti nusiųsti kaip „1 patvirtinamasis dokumentas“, „2 

patvirtinamasis dokumentas“ ir t.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Primygtinai rekomenduojame paraišką parengti likus pakankamai 

laiko iki galutinio termino, kad paskutinę minutę nekiltų jokių problemų. 
Už technines problemas, kilusias paraišką teikiant paskutinę minutę (pvz., 
tinklo perkrova ir pan.), atsakomybės neprisiimame. Galutinis kvietimo 
teikti paraiškas terminas NEBUS pratęsiamas. 

 Nors vėliau galėsite išsaugoti paskesnes savo paraiškos versijas, 
raginame peržiūrėti savo paraiškų šablonus prieš pradedant teikimo 

internetu procedūrą (pavyzdinį tekstą galima parsisiųsti iš portalo 
tinklalapio „Susiję dokumentai“).  

 Kad galėtų užpildyti A dalį, visi pareiškėjai turi būti užsiregistravę  
dalyvių registre ir savo dalyvio identifikavimo kodą (DIK) perdavę 
koordinatoriui. Susiję subjektai ir subjektai, kurie kartu sudaro vieną 
pareiškėją, taip pat turi užsiregistruoti, bet vėliau, kai bus rengiama 

dotacija.  

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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1.1. Kaip pasirengti paraiškos teikimui 

Prieš pateikdami savo paraišką, turite atlikti tris toliau nurodytus dalykus. 

1) Perskaitykite aiškinamuosius dokumentus  

 

Patikrinkite, ar:  

 jūsų organizacija ir (arba) paraiška atitinka tinkamumo kriterijus;  

susipažinkite su: 

 dotacijos skyrimo kriterijais; 

 finansinio ir veiklos pajėgumo reikalavimais; 

 atmetimo kriterijais; 

 priimtinumo sąlygomis (pvz., kvietimo teikti paraiškas galutiniu terminu, 

puslapių skaičiaus apribojimais ir t. t.); 

 kita informacija (pvz., bendro finansavimo tvarka). 

 

2) Sukurkite naudotojo paskyrą  

Norėdami naudoti Elektroninę finansavimo ir paraiškų teikimo sistemą (tai 

vienintelis būdas pateikti paraišką), visi pareiškėjai turi susikurti „EULogin“ 

naudotojo paskyrą, nebent jie ją jau turi. Tai buvusioji ECAS paskyra. 

 

3) Užregistruokite savo organizaciją dalyvių registre 

Turėdami „EULogin“ paskyrą, galite užregistruoti savo organizaciją dalyvių 

registre. 

Baigę registraciją, gausite 9 skaitmenų dalyvio identifikavimo kodą (DIK). Jo jums 

reikės pildant paraiškos A dalį.  

Kad galėtumėte užpildyti paraiškos B dalį („Paraiškos forma“), jums reikės 

susijusių subjektų (jei tokių yra) ir subjektų, kurie kartu sudaro vieną pareiškėją 

(jei taikytina), DIK. Tai reiškia, kad jie taip pat turi užsiregistruoti dalyvių registre.  

  

 

 
1.2. Kaip pildyti paraišką 

 

 

 

 

 

A dalis. Administracinės formos 

 

 Registracijos nebūtina užbaigti iš karto. Galite pateikti dalį informacijos, išsaugoti ją ir 

registraciją pratęsti vėliau. 

. 

 

 

 

 

 

 

 Norėdami kuo labiau padidinti galimybes, kad jūsų paraiška bus atrinkta finansuoti, 

pasirūpinkite, kad ji būtų: 

 aktuali, t. y. kad ja būtų siekiama atitinkamų kvietimo teikti paraiškas tikslų; 

 išsami, t. y. kad joje būtų pateikta visa reikiama informacija; atidžiai laikykitės 
šablono B dalies formato ir užtikrinkite, kad būtų nusiųsta visa reikalaujama 

informacija;  

 aiški ir glausta, t. y. išsamumo nesupraskite kaip reikalavimo pateikti kuo 
daugiau informacijos (ir žodžių); jūsų paraiška turi būti lengvai suprantama, tiksli 
ir orientuota į esmę; laikykitės puslapių skaičiaus apribojimo; nekartokite tos 
pačios informacijos.  

 

 

 

 

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4891611-H8RdblFNwKYBxbenwukHfCspcFQHLRncfUaOyzUhfepfRcV65xXak927fvi7nEjr2O4Au8SfTWa0dCeCVUvjJe-rS0vSrmBGYCppiwznivxBq-gkSJEwB76N60cKauMNP24BOd9um9FBjt1IK648BRIdCt1zuGJjoUgJpVPWYO61FNTre2Q7yPrqZcIdN9EJMXhe
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_LR-4891611-H8RdblFNwKYBxbenwukHfCspcFQHLRncfUaOyzUhfepfRcV65xXak927fvi7nEjr2O4Au8SfTWa0dCeCVUvjJe-rS0vSrmBGYCppiwznivxBq-gkSJEwB76N60cKauMNP24BOd9um9FBjt1IK648BRIdCt1zuGJjoUgJpVPWYO61FNTre2Q7yPrqZcIdN9EJMXhe
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register
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Paraiškų teikimo sistemos portale naudojamos paraiškos šablono A dalis turi 

būti tiesiogiai pildoma internetu. 

Išsamų paaiškinimą, kaip pildyti paraišką, rasite paspaudę nuorodą „Visit our How 

to' user guide“ („Susipažinti su mūsų praktiniu naudotojo vadovu“), esančią kairėje 

paraiškos šablono pusėje. Toliau pateikta daugiau instrukcijų, ką reikėtų įrašyti į 

tam tikrus laukelius. 

 

Gavę savo DIK (daugiau informacijos apie DIK rasite 1.1 skirsnyje), atlikite toliau 

nurodytus veiksmus.  

1. Pasirinkite savo vaidmenį – „Main contact“ („Pagrindinis kontaktinis asmuo“) 

arba „Contact person“ („Kontaktinis asmuo“). Paprastai reikėtų rinktis vaidmenį 

„Main contact“ („Pagrindinis kontaktinis asmuo“). Jei nuspręsite naudoti 

vaidmenį „Contact person“ („Kontaktinis asmuo“), prieš pateikdami savo 

paraišką, kituose žingsniuose pridėkite kitą asmenį iš savo organizacijos, kurio 

vaidmuo būtų „Main contact“ („Pagrindinis kontaktinis asmuo“). 

2. Užpildykite laukelį „Acronym“ („Santrumpa“). Galite pasirinkti sau tinkamiausią 

santrumpą. Santrumpa bus naudojama jūsų paraiškai identifikuoti, kai paraiškų 

teikimo sistemos portale teiksite paraišką dėl kitos dotacijos. 

3. Užpildykite laukelį „Summary“ („Santrauka“). Šiame laukelyje pateikite 

informaciją, dėl kurio regiono teikiate paraišką. Regionas nurodytas kvietimo 

teikti paraiškas langelyje „Pagrindiniai faktai“.  

4. Spustelėkite mygtuką „Next“ („Toliau“). Norėdami toliau rengti savo paraišką, 

turėsite pareikšti sutikimą dėl atsakomybės ribojimo. Tai padarę, pereisite prie 

kito veiksmo, kuriame turėsite patvirtinti savo organizaciją ir paspausti mygtuką 

„Next“ („Toliau“). 

 

 

 

5. Dabar turite užpildyti administracines formas. Spustelėkite mygtuką „Edit 

forms“ („Rengti formas“). 
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Norėdami pradėti pildyti formą, įvairius skirsnius galite atversti naudodamiesi 

viršutinėje juostoje esančiais naršymo mygtukais.  

 
 

6. Norėdami užpildyti atitinkamus skirsnio „General information“ („Bendroji 

informacija“) laukelius, spustelėkite mygtuką „Show“ („Parodyti“). 
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7. Laukelis „Acronym“ („Santrumpa“) automatiškai nukopijuojamas iš ankstesnio 

skirsnio. 

8. Laukelyje „Proposal title“ („Paraiškos pavadinimas“) turėtų būti pateiktas jūsų 

siūlomas EUROPE DIRECT pavadinimas. Pavadinimas turi būti sudarytas iš žodžių 

„EUROPE DIRECT“ ir po jų pateikto plačiai žinomos vietovės, pvz., miesto, regiono 

arba veiklos teritorijos, pavadinimo, pvz., „EUROPE DIRECT Berlin“, „EUROPE 

DIRECT Kärnten“, „EUROPE DIRECT Valle d’Aosta“ ar pan.  

9. Laukelyje „Duration in months“ („Trukmė mėnesiais“) nurodytina trukmė yra 

fiksuota – turėtumėte įrašyti „43“ (mėnesiai), nes tokia yra partnerystės pagrindų 

susitarimo, kuris bus pasirašytas su konkursą laimėjusiais pareiškėjais, trukmė. 

10. Laukelyje „Free keywords“ („Laisvos formos raktažodžiai“) galite įrašyti bet 

kokius žodžius, pvz., „pranešimas“, „įtraukimas“, „piliečiai“, „informacija“ ir t. t. 

11. Laukelyje „Abstract“ („Anotacija“) lietuvių kalba galite apibendrinti savo 

paraišką, pvz., „EUROPE DIRECT savo veiklos teritorijoje aktyviai palaikys ryšį su 

piliečiais, siekdamas suteikti jiems galimybę priimti pagrįstus sprendimus dėl ES 

ateities, visapusiškai dalyvaujant Europos demokratiniame procese“.  

12. Norėdami užpildyti atitinkamus skirsnio „Participants & contacts“ („Dalyviai ir 

kontaktiniai asmenys“) laukelius, spustelėkite mygtuką „Show“ („Parodyti“). 

13. Dar kartą spustelėkite mygtuką „Show“ („Parodyti“). Jūsų administraciniai 

duomenys automatiškai nukopijuojami iš ankstesnio skirsnio. 
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14. Jei paraišką teikiate atstovaudamas kokiam nors savo organizacijos padaliniui, čia 

galite nurodyti tą padalinį. Jei ne, pažymėkite langelį „Not applicable“ 

(„Netaikoma“). 

15. Eikite į puslapio apačią ir pateikite išsamią informaciją apie asmenį, kuris yra 

atsakingas už paraišką (t. y. apie pagrindinį kontaktinį asmenį, nurodytą pirmame 

žingsnyje). 

Kontaktiniai duomenys 

Įsitikinkite, kad jūsų nurodytas el. pašto adresas yra teisingas, veikiantis ir kad juo 

gaunami pranešimai yra reguliariai peržiūrimi. – Gali būti, kad vertindami jūsų 

paraišką turėsime susisiekti su jumis dėl papildomos informacijos.  

Paraiškų teikimo sistemos portale pateikto paraiškos šablono B dalis. 

Veiksmo aprašas 

Turite nusiųsti tokius jūsų užpildytus dokumentus: 

paraiškos formą; 

tinkamai pasirašytą ir nuskenuotą priesaikos deklaraciją; 

visus kitus patvirtinamuosius dokumentus, kurių prašoma kvietimo teikti 

paraiškas 8.2 skirsnyje, pvz., EUROPE DIRECT vadovo gyvenimo aprašymą 

(jei jo reikalaujama kvietimo teikti paraiškas 8.2 skirsnyje) ir kt. 

 

1.3. Pagalba  

Jei įmanoma, atsakymus į jums kilusius klausimus pamėginkite patys rasti 

šiame ir kituose dokumentuose:  

 internetiniame vadove;  

 klausimuose ir atsakymuose, skelbiamuose atstovybės svetainėje adresu 
https://ec.europa.eu/lithuania/business-funding/grants_lt (siunčiama likus ne 

https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual
https://ec.europa.eu/lithuania/business-funding/grants_lt
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mažiau kaip 6 kalendorinėms dienoms iki paraiškos pateikimo galutinio termino 

pabaigos);  

 portale skelbiamuose DUK (bendrieji klausimai). 

Jei manote, kad neturite kito pasirinkimo, galite kreiptis į mus:  

 jei turite techninių klausimų dėl paraiškų teikimo sistemos portalo 

(pamiršote slaptažodį, turite klausimų dėl prieigos teisių ir vaidmenų, 

techninių paraiškos teikimo aspektų ir t. t.), susisiekite su IT pagalbos 

tarnyba;  

 kitais klausimais rašykite mūsų el. pašto adresu – COMM-REP-LT-

TENDERS@ec.europa.eu  

 

 

 

 

1.4.  Paraiškų teikimas. Gavimo patvirtinimas  

Pateikę paraišką, gausite patvirtinamąjį e. laišką (jame bus nurodyta paraiškos 

pateikimo data ir laikas). 

 

 

 

 

2. Informacija apie vertinimo rezultatus   

Kai paraiška bus pateikta, mes veikiausiai su jumis nesusisieksime, kol paraiška 

nebus įvertinta, nebent mums reikėtų išsiaiškinti kokius nors klausimus, pvz., 

susijusius su tinkamumu, arba paprašyti papildomos informacijos. 

Mes patikrinsime paraiškos tinkamumą ir priimtinumą ir įvertinsime paraišką pagal 

skyrimo kriterijus, nurodytus kvietimo teikti paraiškas dokumente.  

Jei paraiška bus įvertinta neigiamai, baigus vertinimą gausite laišką. 

 

 

 

 

3. Galutiniai teisiniai patikrinimai  

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos patvirtinimo tarnybos (toliau – ES patvirtinimo 

tarnybos) bet kuriuo dotacijų skyrimo procedūros metu gali kreiptis į pareiškėją, 

įskaitant susijusius subjektus (jei tokių yra) ir subjektus, kurie kartu sudaro vieną 

pareiškėją (jei taikytina), ir paprašyti pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisinį 

egzistavimą bei statusą. Šie prašymai naudojantis registro pranešimų sistema bus 

siunčiami registre nurodytu pareiškėjo kontaktinio asmens el. pašto adresu. 

 Siekdami užtikrinti vienodą požiūrį į visus pareiškėjus, NEGALIME atsakinėti į jokius 
klausimus dėl kvietimo teikti paraiškas rezultatų, kol nebus baigtas vertinimas. 

 

 

 

 Jei tokio el. laiško negaunate, tai reiškia, kad jūsų paraiška NEBUVO pateikta. 

Jei manote, kad taip atsitiko dėl elektroninės paraiškų teikimo sistemos trikties, turėtumėte 
nedelsdami pateikti skundą IT pagalbos tarnybai, paaiškinti aplinkybes ir pridėti paraiškos 
kopiją (taip pat, jei įmanoma, ekrano kopijas, iš kurių būtų matyti, kas atsitiko). 

 

 

 

 

 

 Pateikdami klausimą aiškiai nurodykite kvietimo teikti paraišką numerį ED-LT-2022  

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/faq;type=0,1;categories=;programme=null;keyword=;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;period=null;status=0,1;sortQuery=relevance;faqListKey=faqSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks/contact-form
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Pareiškėjas privalo nurodyti galiojantį e. pašto adresą ir reguliariai tikrinti, ar šiuo 

adresu negavo pranešimų. 

Dokumentai, kurių gali prašyti ES patvirtinimo tarnybos, nurodyti ES dotacijų ir 

konkursų srityje taikomose juridinių subjektų patvirtinimo, juridinių subjektų atstovų 

paskyrimo ir finansinio pajėgumo vertinimo taisyklėse.  

Tuo pat metu jūsų bus paprašyta paskirti savo, kaip juridinio subjekto, atstovą, ir mes 

baigsime privalomus teisinius patikrinimus (juridinio subjekto patvirtinimą, veiklos ir 

finansinio pajėgumo vertinimą, patikrinimą pagal atmetimo kriterijus ir dvigubo 

finansavimo patikrinimą).  

Jei jūsų paraiška laimės konkursą ir bus įvykdyti visi reikalavimai, gausite kvietimą 

pasirašyti partnerystės pagrindų susitarimą, o paskui, remiantis 2021 m. metiniu 

komunikacijos planu, ir konkretų susitarimą dėl dotacijos (iš pradžių pasirašo 

pareiškėjas, paskui – Komisija).  

 

 

 

 

 

 

4. Pareiškėjai: kas yra susiję subjektai ir vienas pareiškėjas 

Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai (žr. kvietimo teikti paraiškas 6.1 skirsnį) 

paraišką dėl dotacijos gali teikti: 

- atskirai; 

- su susijusiais subjektais;  

- su keliais subjektais, sudarančiais vieną pareiškėją. 

Jei paraišką teikiate su susijusiais subjektais arba kaip vienas pareiškėjas, turite 

nurodyti tuos subjektus atitinkamoje savo paraiškos dalyje. Kai bus pasirašyta 

dotacija, jiems teks bendra atsakomybė už EUROPE DIRECT veiklą (pagal paraiškos 

formoje pateiktą metinį komunikacijos planą, kuris, projektą atrinkus finansavimui, 

tampa dotacijos susitarimo priedu).  

1.1. Susiję subjektai 

Su dotacijos gavėju susijęs subjektas yra subjektas, atitinkantis pareiškėjams 

taikomus tinkamumo ir neatmetimo kriterijus. Jis yra struktūriškai susijęs su dotacijos 

gavėju, visų pirma teisiniu arba kapitalo ryšiu, kuris nėra apribotas tik tam tikru 

veiksmu arba nėra užmegztas vien tik siekiant jį įgyvendinti. Tai reiškia, kad ryšys 

turėtų egzistuoti nepriklausomai nuo to, ar bus skirta dotacija; jis turėtų egzistuoti iki 

kvietimo teikti paraiškas paskelbimo ir galioti po to, kai veiksmas bus baigtas 

įgyvendinti.  

Pavyzdžiui, su dotacijos gavėju susiję subjektai gali būti: – subjektai, kuriuos 

tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėjas (patronuojamosios 

bendrovės arba pirmosios pakopos filialai). Tai taip pat gali būti subjektai, kuriuos 

kontroliuoja dotacijos gavėjo kontroliuojamas subjektas (patronuojamųjų bendrovių 

patronuojamosios bendrovės arba antrosios pakopos filialai); tas pats principas 

taikomas ir žemesnėms kontrolės pakopoms; – subjektai, kurie tiesiogiai arba 

netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją (patronuojančiosios bendrovės). Tai taip pat 

 Tai, kad prašoma patvirtinamųjų dokumentų, jokiu būdu nereiškia, kad pareiškėjas 
laimėjo konkursą. 

 

 Mūsų pavyzdinių dotacijos susitarimų (partnerystės pagrindų susitarimo ir konkretaus 
susitarimo dėl dotacijos) sąlygos yra vienodos visiems dotacijos gavėjams. Konkursą 
laimėjusiems pareiškėjams tinkamu laiku bus pateikti partnerystės pagrindų susitarimo ir 

konkretaus susitarimo dėl dotacijos dokumentų šablonai. 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/common/guidance/rules-lev-lear-fca_en.pdf
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gali būti subjektai, kurie kontroliuoja dotacijos gavėją kontroliuojantį subjektą; – 

subjektai, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja dotacijos gavėją 

kontroliuojantis subjektas (horizontaliosios bendrovės).  

Šis ryšys taip pat gali būti apibrėžiamas kaip narystė, t. y. dotacijos gavėjas yra 

teisiškai apibrėžtas kaip, pvz., tinklas, federacija, asociacija, kuriems taip pat 

priklauso siūlomi susiję subjektai, arba dotacijos gavėjas priklauso tam pačiam 

subjektui (pvz., tinklui, federacijai, asociacijai) kaip ir siūlomi susiję subjektai. 

1.2. Vienas pareiškėjas 

Vienas pareiškėjas (jis, laimėjęs konkursą, tampa vienu dotacijos gavėju) yra 

subjektas, sudarytas iš kelių subjektų (subjektų grupės), kurie kartu atitinka dotacijos 

skyrimo kriterijus: jie, kaip bet kuris susijęs subjektas, turi atitikti tinkamumo ir 

neatmetimo kriterijus, taip pat – atrankos kriterijus; jų paraiška atitinka skyrimo 

kriterijus. Struktūrinis ryšys, kuriuo subjektai yra susiję, gali būti specialiai užmegztas 

tik veiksmui, susijusiam su prašymu skirti dotaciją, įgyvendinti. 

 

 
 Susiję subjektai ir subjektai, kurie kartu sudaro vieną pareiškėją, turi būti identifikuoti 

paraiškos B dalyje „Paraiškos forma“, nurodant jų pavadinimą ir DIK. Šiuo tikslu susiję 

subjektai ir subjektai, kurie kartu sudaro vieną pareiškėją, taip pat turi užsiregistruoti 
dalyvių registre (žr. 1.1 skirsnio 3 punktą). 

 Susiję subjektai turi atitikti tinkamumo ir neatmetimo kriterijus. Subjektai, kurie kartu 
sudaro vieną pareiškėją, taip pat turi atitikti atrankos kriterijus. Šiuo tikslu susiję subjektai 
ir subjektai, kurie kartu sudaro vieną pareiškėją, turi pasirašyti priesaikos deklaraciją 
(kvietimo teikti paraiškas 2 priedas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


