SUTARTIS DĖL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO
AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDO PROGRAMOS LIETUVOJE FINANSUOJAMO PROJEKTO
ĮGYVENDINIMO
Sutarties Nr. xxxxxxx
Vilnius
Viešoji įstaiga „Atviros Lietuvos fondas“, įm.kodas 210063570 (toliau – ALF), veikdama kartu su
viešąja įstaiga „OSFL Projektai“ (įm. kodas 302299262) ir viešąja įstaiga „Geri norai LT“ (įm. kodas
303093240) kaip Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje
(toliau – APF) operatorius, (toliau – APF operatorius), atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio
pagal organizacijos įstatus, ir
[organizacijos teisinė forma, pavadinimas, įm.kodas] (toliau – Projekto vykdytojas),
atstovaujama [pareigos, vardas, pavardė], veikiančio/s pagal [juridinio asmens dokumentas pagal kurį
veikiama], (toliau kartu – Šalys, o kiekviena atskirai – Šalis),
atsižvelgdamos į:
2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo (toliau – EEE FM)
įgyvendinimo reglamentą, 2016 m. rugsėjo 8 d. priimtą EEE FM komiteto (toliau – Reglamentas),
2018 m. balandžio 24 d. sudarytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Islandijos Respublikos,
Lichtenšteino Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės (toliau – valstybės donorės), Susitarimo
memorandumą dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo įgyvendinimo
Lietuvoje (toliau – Memorandumas),
2019 m. spalio 14 d. sudarytą Atviros Lietuvos fondo ir Finansinių mechanizmų valdybos sutartį
dėl Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje įgyvendinimo (toliau – APF įgyvendinimo sutartis),
APF Lietuvoje Gaires pareiškėjams, patvirtintas APF Lietuvoje operatoriaus 2019 m. gruodžio 16
d., ir jų aktualius atnaujinimus (toliau – Gairės pareiškėjams),
2020 m. rugsėjo 24 d. APF Lietuvoje valdybos sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektams,
patiektiems pagal pirmąjį atvirą APF Lietuvoje kvietimą teikti paraiškas,
sudaro šią sutartį dėl 2014–2021 m. EEE FM Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje X poveikio srities mažos
apimties/vidutinės apimties/didelės apimties projekto įgyvendinimo (toliau – Sutartis).
1.

SĄVOKOS

1.1.

Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka Reglamente, Memorandume, APF įgyvendinimo sutartyje
ir Gairėse pareiškėjams vartojamas sąvokas.
Projekto dalyvis – Projekto veikloje (-ose) dalyvaujantis asmuo, kuris nėra Projekto vykdytojo
organizacija ar jos atstovas, ar Projekto partnerio organizacija, ar jos atstovas, ar Projekto
asocijuoto partnerio organizacija, ar jos atstovas, tačiau įsitraukia į Projektą dalyvaudamas
Projekto veikloje (-ose) kaip tikslinės grupės atstovas, naudos gavėjas ar suinteresuotasis asmuo.

1.2.

2.

SUTARTIES OBJEKTAS

2.1.

Šia Sutartimi susitariama įgyvendinti APF Lietuvoje X poveikio srities mažos apimties/vidutinės
apimties/didelės apimties projektą [projekto pavadinimas] – (toliau – Projektas).
Projektas ir visi rezultatai bei rodikliai, nurodyti Projekto paraiškoje, kuri yra šios Sutarties

2.2.
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priedas Nr. 1, turi būti įgyvendinti nuo [metai-mėnuo-diena] iki [metai-mėnuo-diena].
3.

PROJEKTO PARTNERIAI

3.1.
Projektas įgyvendinamas kartu su šiais partneriais:
3.1.1.1. Projekto partneris Nr. 1 [nurodyti partnerio pavadinimą, juridinę formą, registracijos adresą,
korespondencijos adresą (jei skiriasi nuo registracijos adreso), kontaktinį asmenį, telefoną, el.
paštą].
3.1.1.2. Projekto partneris Nr. x [nurodyti partnerio pavadinimą, juridinę formą, registracijos adresą,
korespondencijos adresą (jei skiriasi nuo registracijos adreso), kontaktinį asmenį, telefoną, el.
paštą].
3.2.
Projekto vykdytojas patvirtina, kad jis yra pasirašęs partnerystės sutartį (-is) dėl Projekto bendro
įgyvendinimo su Projekto partneriais.
3.3.
Projekto vykdytojas patvirtina, kad už Projekto partnerio veiklą ir rezultatus įgyvendinant
Projektą atsako Projekto vykdytojas.
4.

PROJEKTO FINANSAVIMAS

4.1.

APF lėšomis finansuojamų Projekto išlaidų suma sudaro ne daugiau kaip [XXXXXXX] eurų
(XXXXXXXXXXXXX eurų, 00 ct). APF Lietuvoje lėšomis finansuojama suma gali būti ne didesnė
kaip 90 procentų visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų ir šis procentas negali būti viršijamas
viso Projekto įgyvendinimo laikotarpiu.
Projekto vykdytojo nuosavas indėlis turi sudaryti ne mažiau kaip 10 procentų visų tinkamų
finansuoti Projekto išlaidų.
Iki 100 % 4.2. punkte nurodyto Projekto vykdytojo nuosavo indėlio gali būti padengiama
nepiniginiu indėliu – savanorišku darbu pagal Savanoriškos veiklos sutartį. Savanoriškas darbas
gali būti įvertintas nuo 3,72 iki 7,70 eurų už 1 valandą, priklausomai nuo atliekamo darbo
pobūdžio. Savanoriškos veiklos sutartis įgyvendinamo Projekto ribose negali būti sudaroma su
Projekto vykdytojo organizacijos ir (arba) Projekto partnerio organizacijos (jei tokia yra)
darbuotojais, organizacijoje dirbančiais ne mažiau kaip 40 val. per savaitę.
Sutarties 4.1 punkte nurodytos lėšos gali būti naudojamos tik Projekto vykdytojo, Projekto
partnerio ir (ar) Projekto dalyvio padarytoms tinkamoms finansuoti Projekto išlaidoms.

4.2.
4.3.

4.4.

5.

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOS

5.1.

Pagal Sutartį tinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra tos, kurios atitinka išlaidų tinkamumo
finansuoti reikalavimus, nustatytus Gairėse pareiškėjams, ir:
yra patirtos Projekto vykdytojo ir (arba) Projekto partnerio Projekto įgyvendinimo laikotarpiu,
kuris prasideda tą pačią dieną, kai yra priimtas APF Lietuvoje valdybos sprendimas dėl
finansavimo skyrimo projektams / ne anksčiau kaip Sutarties 2.2 punkte nustatytą Projekto
įgyvendinimo termino pradžios dieną ir baigiasi ne vėliau kaip iki Sutarties 2.2. punkte nustatyto
Projekto įgyvendinimo termino pabaigos. Išlaidos yra patirtos, kai 1) yra sudaryta sutartis ir (ar)
išrašyta sąskaita, 2) sąskaita ar sutartis yra apmokėta ir 3) prekės pristatytos, paslaugos suteiktos
arba darbai atlikti. Laikoma, kad išlaidos yra patirtos tuo momentu, kai įvykdomos visos trys
sąlygos. Projekto vykdytojas privalo turėti tinkamus dokumentus visų trijų sąlygų įvykdymui
pagrįsti. Išimtiniais atvejais išlaidos, kurioms sąskaita buvo išrašyta paskutinį išlaidų tinkamumo
finansuoti laikotarpio mėnesį, taip pat laikomos tinkamomis, jei projekto išlaidas pagrindžianti
sąskaita apmokama per 30 dienų nuo išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pabaigos;
yra susijusios su Projekto įgyvendinimo sutartyje nurodytomis veiklomis ir projekto biudžetu;
yra proporcingos ir būtinos projekto įgyvendinimui;

5.1.1.

5.1.2.
5.1.3.
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5.1.4.
5.1.5.

5.1.6.
5.1.7.
5.1.8.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.

5.3.

yra naudojamos tik siekiant projekto tikslo ir numatyto (-ų) rezultato (-ų), laikantis
ekonomiškumo, taupumo ir efektyvumo principų;
jas galima identifikuoti ir patikrinti, išlaidos yra tinkamai apskaitomos bendroje projekto
vykdytojo apskaitoje pagal taikytinus apskaitos standartus ir visuotinai pripažįstamus apskaitos
principus;
atitinka mokesčių ir kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus;
yra numatytos šios Sutarties priede Nr. 2;
yra Projekto netiesioginės išlaidos, kurios gali sudaryti iki 15% visų tinkamų personalo išlaidų ir
nuosavo indėlio savanoriško darbo valandomis.
Pagal Sutartį netinkamos finansuoti Projekto išlaidos yra tos, kurios:
APF Lietuvoje Gairėse pareiškėjams įvardytos kaip netinkamos finansuoti;
yra ilgalaikio ir trumpalaikio turto įsigijimo, remonto ir nusidėvėjimo sąnaudos, jei tai
nenumatyta Projekto biudžete;
yra su darbo santykiais įgyvendinant Projektą susijusios išeitinės išmokos, kompensacijos
(išskyrus kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas, jeigu ji apskaičiuota ne vėliau
kaip paskutinę darbo dieną įgyvendinant Projektą), įmokos į pensijų ir kitus fondus (išskyrus
privalomąsias įmokas).
Bet kokios piniginės lėšos, sugeneruotos įgyvendinant projektą, privalo būti naudojamos
ilgalaikiams projekto tikslams pasiekti.

6.

ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1.
6.1.1.

APF Lietuvoje operatoriaus teisės:
vykdyti Projekto apskaitos ir finansinių operacijų bei veiklos turinio priežiūrą ir kontrolę visu
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir (ar) esant poreikiui;
dalyvauti Projekto vykdytojo organizuojamuose renginiuose, gauti visą su jais susijusią
informaciją;
konsultuoti, organizuoti mokymus Projekto vykdytojui ir Projekto partneriams Projekto
įgyvendinimo, ataskaitų rengimo, apskaitos, poveikio vertinimo, komunikacijos ir kitais
susijusiais klausimais;
skirti Projektui auditą, atliekamą nepriklausomo auditoriaus;
kitos Sutartyje numatytos teisės.
APF Lietuvoje operatoriaus pareigos:
atlikti Projekto patikras vietoje, tikrinti ir vertinti Projekto įgyvendinimo dokumentus, tikrinti ir
vertinti Projekto vykdytojo viešojoje erdvėje paskelbtus dokumentus bei informaciją;
viešinti informaciją apie Projekto įgyvendinimą ir rezultatus APF Lietuvoje viešinimo kanalais
(internetinėje svetainėje http://www.apf.lt, socialiniuose tinkluose ir kt.);
kitos Sutartyje numatytos pareigos.
Projekto vykdytojo teisės:
vykdyti Projekto veiklas tokia apimtimi, kaip nurodyta Sutarties priede Nr. 1;
viešinti su Projektu susijusią informaciją, rezultatus ir sukurtą medžiagą visais viešinimo kanalais;
taikyti Projekto metu gautus rezultatus organizacijos veikloje bei dalytis Projekto rezultatais su
APF fondo operatoriumi ir suinteresuotais asmenimis bei organizacijomis;
kitos Sutartyje numatytos teisės.
Projekto vykdytojo pareigos:
siekti rezultatų ir vykdyti veiklas, nurodytas Sutarties priede Nr. 1, laikantis Sutartyje nustatytų
reikalavimų;
naudoti finansavimo lėšas tik su Projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti;
ne vėliau kaip 10 kalendorinių dienų iki Projekte numatytų mokymų, seminaro, konferencijos ar

6.1.2.
6.1.3.

6.1.4.
6.1.5.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.3.3.
6.3.4.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
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6.4.4.

6.4.5.

6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.
6.4.10.
6.5.

kitų renginių pradžios elektroniniu paštu informuoti APF Lietuvoje operatorių apie atitinkamo
renginio vietą ir laiką;
nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 dienas nuo priežasties atsiradimo ar sužinojimo apie ją, raštu
informuoti APF Lietuvoje operatorių apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti Projektą, kartu
su prašymu keisti Sutartį ar jos priedą, jei sutartį įmanoma vykdyti toliau;
užtikrinti, kad 5 metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos nebūtų perduodamos nuosavybės
teisės į Projekto vykdytojo įgyvendinant Projektą įsigytas prekes ir įrangą (taip pat užtikrinti, kad
šio įsipareigojimo 5 (penkerius) metus nuo Projekto įgyvendinimo pabaigos laikytųsi ir Projekto
partneris (-iai));
vadovaujantis APF Lietuvoje Projekto viešinimo gairėmis pareiškėjams (Sutarties priedas Nr. 8),
paskelbtomis APF Lietuvoje interneto svetainėje http://www.apf.lt, įgyvendinti komunikacijos
planą, nustatytą Sutarties Priede Nr. 1;
visuose su projektu susijusiuose pranešimuose ar leidiniuose, įskaitant per konferencijas ir
seminarus platinamą arba bet kokią informacinę ar reklaminę medžiagą (pvz., brošiūras,
lankstinukus, plakatus, pristatymus, be kita ko, parengtus elektronine forma, ir kt.), turi būti
nurodoma, kad projektas finansuojamas EEE finansinio mechanizmo Aktyvių piliečių fondo, ir
pateikiamas Aktyvių piliečių fondo programos logotipas.
APF Lietuvoje operatoriaus atstovams raštu, įskaitant pranešimą elektroniniu paštu,
pareikalavus, nedelsiant sudaryti sąlygas susipažinti su Projekto įgyvendinimo dokumentais bei
organizacijos apskaitos dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Projektu;
dalyvauti APF Lietuvoje operatoriaus rengiamuose mokymuose Projekto įgyvendinimo,
ataskaitų rengimo, apskaitos, poveikio vertinimo, komunikacijos ir kitais susijusiais klausimais;
kitos Sutartyje numatytos pareigos.
Be aukščiau įvardytų, Projekto vykdytojas turi vykdyti ir kitas pareigas, nustatytas APF Lietuvoje
Gairėse pareiškėjams, Projekto paraiškoje ir Sutartyje.

7.

PROJEKTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMAS IR PROJEKTO VYKDYTOJO TEIKIAMOS ATASKAITOS

7.1.

Per 10 kalendorinių dienų po Sutarties pasirašymo Projekto vykdytojas pateikia avansinio
mokėjimo prašymą.
Jei avansinio mokėjimo prašymas pateiktas laiku, APF Lietuvoje operatorius ne vėliau kaip per 15
(penkiolika) darbo dienų nuo tada, kai šią Sutartį pasirašo paskutinioji Šalis, perveda Projekto
vykdytojui avansą Projekto įgyvendinimo išlaidoms finansuoti, lygų 75 % /50%/30% APF skirto
finansavimo. Projekto vykdytojui vėluojant pateikti avansinio mokėjimo prašymą, APF Lietuvoje
operatorius pasilieka teisę užlaikyti avansinį mokėjimą tiek dienų, kiek buvo vėluojama pateikti
avansinio mokėjimo prašymą;
Projekto vykdytojas, praėjus pusei projekto trukmės/ praėjus trečdaliui ir dviem trečdaliams projekto
trukmės, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, bet ne vėliau kaip iki mmmm-mm-dd/ir mmmmmm-dd, APF operatoriui Lietuvoje pateikia projekto tarpines veiklos ir finansines ataskaitas kartu su
tarpiniu(iais) mokėjimo prašymu(ais).
Tarpinė finansinė ataskaita gali būti teikiama anksčiau, jeigu projekto vykdytojas išleidžia 80 %
avansinio mokėjimo sumos (mažos ir vidutinės apimties projekto vykdytojas išleidžia 80 % avansinio
mokėjimo; didelės apimties projekto vykdytojas išleidžia 80 % avansinio mokėjimo (pirmasis tarpinis
mokėjimas) arba avansinio ir tarpinio mokėjimo (antrasis tarpinis mokėjimas)).
Projekto vykdytojas galutiniam mokėjimui gauti ne vėliau kaip per 45 (keturiasdešimt penkias)
kalendorines dienas po visų Projekto veiklų įgyvendinimo teikia APF Lietuvoje operatoriui
galutinę Projekto įgyvendinimo veiklos ir finansinę ataskaitą, kurioje privalo deklaruoti visas per
Projekto įgyvendinimo laikotarpį įvykdytas veiklas ir patirtas išlaidas.
Atsiskaitant už įgyvendintas ar įgyvendinamas veikas, APF Lietuvoje operatoriui teikiama:

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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7.6.1.
7.6.2.

7.6.3.
7.7.
7.8.

7.9.

7.10.
7.10.1.

7.10.2.
7.10.3.
7.11.

7.12.

7.12.1.
7.12.2.
7.12.3.
7.13.

7.14.

tarpinės ir galutinės Projekto veiklos ataskaitos kopijos, pasirašytos Projekto vykdytojo vadovo
arba jo įgalioto asmens, versija, kartu su elektronine kopija;
tarpinės ir galutinės Projekto finansinės ataskaitos (išskyrus detalią išlaidų suvestinę),
pasirašytos Projekto vykdytojo vadovo arba jo įgalioto asmens, kopija, kartu su elektronine
versija;
detali išlaidų suvestinė kartu su išlaidas bei jų apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų kopijomis.
Ataskaitos ir jas papildantys dokumentai turi būti atsiųsti el. paštu projektai@apf.lt, temos
eilutėje nurodant Sutarties numerį.
Ataskaitos, išlaidas ir apmokėjimą pagrindžiančių dokumentų originalai turi būti saugomi
Projekto vykdytojo ir (arba) Projekto partnerių buveinėse ir būti prieinami APF Lietuvoje
operatoriui bei jo įgaliotiems asmenims 3 metus po to, kai bus patvirtinta galutinė APF Lietuvoje
ataskaita.
Jei Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su partneriais iš šalies(-ių) donorės (-ių),
išskirtiniais atvejais Projekto partnerių, kurių pagrindinė buveinė įregistruota vienoje iš šalių
donorių, arba Projekto partnerių, kurie yra tarptautinės organizacijos ar jų organai arba
agentūros, patirtų išlaidų įrodymu gali būti laikoma nepriklausomo auditoriaus (turinčio tinkamą
kvalifikaciją atlikti įstatymu numatytą apskaitos dokumentų auditą) ataskaita, kuria
patvirtinama, kad pateiktos išlaidos yra patirtos pagal Gaires pareiškėjams, Projekto
įgyvendinimo, partnerystės sutartis, atitinkamus teisės aktus ir nacionalinės apskaitos praktiką.
APF Lietuvoje operatorius, įvertinęs tarpinę ir (arba) galutinę ataskaitą, gali:
jai pritarti ir pripažinti išlaidas tinkamomis finansuoti, jei Projekto įgyvendintos veiklos ir pasiekti
tikslai atitinka nurodytuosius Sutarties Priede Nr. 1, o patirtos išlaidos yra tinkamos ir tiesiogiai
susijusios su Projekto įgyvendinimu bei jų dydis atitinka šios Sutarties Priede Nr. 2 nurodytus
išlaidų dydžius;
nustatyti, jeigu buvo pateikti ne visi dokumentai ar esama kitų trūkumų, ne ilgesnį kaip 5 (penkių)
darbo dienų terminą trūkumams pašalinti;
ją atmesti, išdėstydamas atmetimo motyvus, ir nustatyti terminą, per kurį Projekto vykdytojas
turi pateikti naują Projekto įgyvendinimo ataskaitą.
Projekto vykdytojui nepateikus tarpinės ataskaitos, APF operatorius Lietuvoje nustato naują
terminą, ne ilgesnį kaip 10 (dešimties) darbo dienų, per kurį Projekto vykdytojas turi pateikti
tarpinę ataskaitą. Projekto vykdytojui nepateikus ataskaitos po termino pratęsimo, APF
operatorius Lietuvoje pasilieka teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti grąžinti suteiktą finansavimą.
Projekto vykdytojui finansavimo lėšos sumokamos eurais į Sutartyje nurodytą Projekto
vykdytojo banko sąskaitą ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų po to, kai APF
operatorius Lietuvoje patvirtina projekto vykdytojo pateiktą tarpinę arba galutinę ataskaitą:
patvirtinus (pirmąją) tarpinę ataskaitą pervedama 25 - 15 %/ 50-40% / 35- 30 % finansavimo
sumos;
patvirtinus antrąją tarpinę ataskaitą pervedama 25-30 % finansavimo sumos;
patvirtinus galutinę ataskaitą pervedamas finansavimo likutis, bet ne daugiau kaip 10 %
finansavimo sumos.
Jeigu faktiškai patirtos Projekto įgyvendinimo išlaidos yra mažesnės nei numatyta šios Sutarties
Priede Nr. 2, APF Lietuvoje operatorius apskaičiuoja skirtumą tarp planuotų ir faktinių Projekto
įgyvendinimo išlaidų ir atima jį iš galutinio mokėjimo Projekto vykdytojui sumos. Jei
apskaičiuotas planuotų ir faktinių Projekto įgyvendinimo išlaidų skirtumas yra didesnis, nei
galutinio mokėjimo Projekto vykdytojui suma, APF Lietuvoje operatorius pareikalauja Projekto
vykdytoją grąžinti susidariusią permoką.
Jeigu Projekto vykdytojas laiku nepateikia galutinės Projekto įgyvendinimo ataskaitos, APF
Lietuvoje operatorius raštu primena Projekto vykdytojui ir nustato 10 (dešimties) darbo dienų
terminą, per kurį Projekto įgyvendinimo ataskaita turi būti pateikta. Projekto vykdytojui
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nepateikus Projekto įgyvendinimo ataskaitos per pratęstą Projekto ataskaitos pateikimo
terminą, APF Lietuvoje operatorius turi teisę inicijuoti Sutarties nutraukimą ir visų sumokėtų
finansavimo lėšų grąžinimą.
8.

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO METU VYKDOMŲ PIRKIMŲ TVARKA

8.1.
8.2.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomų pirkimų atlikimo tvarką nustato Gairės pareiškėjams.
Projekto vykdytojas ir partneriai pirkimus, įgyvendindamas projektą, turi atlikti vadovaudamiesi
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Projekto partneriai, kurie yra juridiniai asmenys,
registruoti valstybėje donorėje, pirkimus projekte vykdo atitinkamai vadovaudamiesi tos
valstybės donorės teisės aktų nuostatomis.
Jei Projekto vykdytojas ir (arba) Partneris nėra perkančiosios organizacijos, pirkimai yra atliekami
remiantis įprastine organizacijos praktika ir (arba) vidinėmis organizacijų pirkimų taisyklėmis.
Siekiant sudaryti sąlygas visiškai ir sąžiningai potencialių tiekėjų konkurencijai, jeigu Lietuvos
Respublikos įstatymai nenustato griežtesnių procedūrų, Projekto vykdytojas arba Projekto
partneris, vykdydamas pirkimą, kurio vertė viršija 5.000 EUR, bet yra mažesnė negu atitinkama
Europos Sąjungos nustatyta ribinė vertė, pakviečia bent tris prekių tiekėjus / paslaugų teikėjus
pateikti pasiūlymus.

8.3.
8.4.

9.

PROJEKTO PATIKRA VIETOJE IR FINANSINIS AUDITAS

9.1.

Projekto patikra vietoje yra APF Lietuvoje operatoriaus organizuojamas vizitas į Projekto
įgyvendinimo vietą, kuri gali būti Projekto vykdytojo buveinė ar kita organizacijos veiklos ar
Projekto veiklų vykdymo vieta, nurodyta Projekto paraiškoje, su tikslu įsitikinti įgyvendinamo
Projekto faktinio turinio, proceso ir (ar) projekto išlaidų apskaitos atitikimu Sutarties sąlygoms.
APF Lietuvoje operatorius, suplanavęs Projekto patikrą vietoje, apie tai informuoja Projekto
vykdytoją elektroniniu paštu, kuris nurodytas Sutartyje kaip kontaktinis, ne mažiau kaip prieš 5
darbo dienas, nurodydamas patikros vietoje pobūdį ir tikslą.
APF Lietuvoje operatorius turi teisę atlikti neplaninę Projekto patikrą vietoje apie tai iš anksto
neinformuodamas Projekto vykdytojo. Su neplaninės Projekto patikros vietoje priežastimis,
tikslu ir planu Projekto vykdytojas supažindinamas APF Lietuvoje operatoriaus atstovams
atvykus į Projekto veiklų įgyvendinimo vietą.
Projekto vykdytojas Projekto patikros vietoje metu privalo nedelsiant sudaryti sąlygas APF
Lietuvoje operatoriaus atstovams susipažinti su visais Projekto dokumentais ir Projekto
vykdytojo apskaitos dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Projektu.
Projekto patikros vietoje APF Lietuvoje operatoriaus atstovai pildo Projekto patikros vietoje lapą.
Projekto vykdytojas susipažįsta su Projekto patikros vietoje lapu pasirašydamas. Nesutikdamas
su Projekto patikros vietoje lape nurodyta informacija, pateikia paaiškinimus raštu.
Projekto patikros vietoje metu nustačius neženklius nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, APF
Lietuvoje operatoriaus atstovas parengia nurodymų ir rekomendacijų sąrašą, ir išsiunčia jį
Projekto vykdytojui per 5 (penkias) darbo dienas po Projekto patikros vietoje atlikimo.
Projekto vykdytojas, jei nenurodyta kitaip, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų įgyvendina APF
Lietuvoje operatoriaus pateiktus nurodymus bei rekomendacijas ir pateikia ataskaitą.
Finansinis auditas yra APF Lietuvoje operatoriaus inicijuotas nepriklausomas auditas, kurio
tikslas yra patikrinti Projekto ataskaitoje pateiktos informacijos teisingumą ir ataskaitoje
nurodytų išlaidų atitiktį Sutarties bei Gairių pareiškėjams sąlygoms.
APF Lietuvoje operatorius, suplanavęs finansinį Projekto auditą, apie tai informuoja Projekto
vykdytoją elektroniniu paštu, kuris nurodytas Projekto sutartyje kaip kontaktinis, ne mažiau kaip
prieš 10 darbo dienų.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.
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9.10.

9.11.

Projekto vykdytojas privalo sudaryti sąlygas APF Lietuvoje operatoriaus įgaliotiems asmenims ar
institucijai susipažinti su visais Projekto dokumentais ir Projekto vykdytojo apskaitos
dokumentais, tiesiogiai susijusiais su Projektu.
Projekto patikros vietoje ar audito metu nustačius reikšmingus nukrypimus nuo Sutarties sąlygų
ir (arba) įtariamus pažeidimus, išvardintus Sutarties 11.1.1.–11.1.10. punktuose, APF Lietuvoje
operatoriaus įgaliotas atstovas, vadovaudamasis Sutarties 11.2.-11.8. punktais, atlieka įtariamo
(-ų) pažeidimo (-ų) tyrimą.

10.

SUTARTIES KEITIMAS, PROJEKTO BIUDŽETO KEITIMAS, ATSISAKYMAS VYKDYTI SUTARTĮ

10.1.

Jokie tarp Sutarties šalių raštu nesuderinti nukrypimai nuo Sutarties, įskaitant priedus Nr.1 ir
Nr.2, nėra leidžiami, išskyrus šios Sutarties 10.3 punkte numatytus atvejus.
Sutartis keičiama bendru šalių sutarimu, pasirašant papildomą susitarimą dėl Sutarties
pakeitimo.
Sutarties pakeitimas nėra būtinas, jeigu:
bendras Projekto biudžeto kategorijose nurodytų išlaidų sumos pokytis nėra didesnis kaip 10%
nuo Sutarties sudarymo dieną patvirtinto bendro Projekto biudžeto ir kurios nors biudžeto
kategorijos pokytis neviršija 25 % Sutarties sudarymo dieną patvirtintos konkrečios biudžeto
kategorijos išlaidų sumos, ir pakeitimas neturi įtakos pirminei projekto paskirčiai, pvz.,
planuojamiems rezultatams;
ne daugiau kaip 10 % mažėja planuotos projekto rezultatų rodiklių reikšmės.
Projekto vykdytojas privalo raštu pateikti APF Lietuvoje operatoriui argumentuotą prašymą
pakeisti sutartį.
APF Lietuvoje operatorius, gavęs prašymą pakeisti Sutartį, jį įvertina ir ne vėliau kaip per 10
darbo dienų nuo prašymo pakeisti Sutartį gavimo dienos priima vieną iš šių sprendimų:
atmesti prašymą pakeisti Sutartį;
patenkinti prašymą pakeisti Sutartį;
patenkinti prašymą pakeisti Sutartį su tam tikromis sąlygomis;
paprašyti papildomos informacijos.
APF Lietuvoje operatorius, priėmęs sprendimą atmesti prašymą pakeisti Sutartį, nedelsdamas,
tačiau ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas sprendimo priėmimo dienos, raštu apie tai
informuoja Projekto vykdytoją ir rašte išdėsto atmetimo motyvus.
APF Lietuvoje operatorius pateikdamas siūlymą arba priėmęs sprendimą patenkinti prašymą
pakeisti Sutartį arba patenkinti tokį prašymą su tam tikromis sąlygomis, ne vėliau kaip per 7
(septynias) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo parengia ir raštu pateikia Projekto vykdytojui
Sutarties pakeitimo projektą. Rašte APF Lietuvoje operatorius nurodo 10 (dešimties) darbo
dienų terminą, per kurį Projekto vykdytojas turi pateikti pastabas papildomo susitarimo dėl
Sutarties pakeitimo projektui arba pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir
grąžinti jį APF Lietuvoje operatoriui.
Jei Projektas įgyvendinamas kartu su Projekto partneriais, Projekto vykdytojas turi informuoti
Projekto partnerius apie prašymą pakeisti Sutartį, nepriklausomai nuo to, ar pakeitimas yra
susijęs su Projekto partnerių vykdoma Projekto veikla, rezultatais ar patiriamomis išlaidomis.
Projekto vykdytojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei atsisakyti priimti finansavimo
lėšas, jei jam dar nebuvo išmokėta jokia finansavimo lėšų dalis.
Projekto vykdytojas gavęs dalį ar visas finansavimo lėšas turi teisę vienašališkai ir nutraukti
Sutartį tik prieš tai grąžinęs visas jam išmokėtas finansavimo lėšas.
APF Lietuvoje operatorius turi teisę vienašališkai atsisakyti vykdyti ir nutraukti Sutartį, jei
Finansinių mechanizmų valdyba nutraukia sutartį su APF Lietuvoje operatoriumi dėl APF
Lietuvoje įgyvendinimo.

10.2.
10.3.
10.3.1.

10.3.2.
10.4.
10.5.
10.5.1.
10.5.2.
10.5.3.
10.5.4.
10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.
10.11.
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11.

NETINKAMAI ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

11.1.

Finansavimo lėšų išmokėjimas gali būti sustabdomas ar nutraukiamas ir (ar) inicijuojamas
neteisėtai panaudotų ir (ar) išmokėtų lėšų grąžinimas, esant šioms sąlygoms:
11.1.1. Projekto veiklos nėra įgyvendinamos paraiškoje nurodytu laiku bei su APF Lietuvoje
operatoriumi nėra suderintas naujas veiklų įgyvendinimo terminas;
11.1.2. Projekto vykdytojas prašydamas išmokėti finansavimo lėšas arba vykdydamas Sutartį, pateikė
neteisingą informaciją arba nuslėpė informaciją, turinčią reikšmės tinkamai Sutarties vykdymo
kontrolei;
11.1.3. Projekto vykdytojas vykdydamas Projektą pažeidė Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos
teisės aktų reikalavimus, kiek jie yra susiję su Projekto įgyvendinimu;
11.1.4. Projekto vykdytojas nustojo vykdyti Projektą ir tikėtina, kad negalės pasiekti Sutartyje nustatytų
Projekto tikslų ir rezultatų;
11.1.5. Projekto vykdytojas nesudarė sąlygų ar neleido APF Lietuvoje operatoriui ar jo įgaliotiems
asmenims apžiūrėti vietoje ir (arba) patikrinti, kaip vykdoma Projekto ir (arba) kaip vykdoma
veikla įgyvendinus Projektą;
11.1.6. Projekto vykdytojas aplaidžiai tvarkė Projekto apskaitą;
11.1.7. Projekto vykdytojas pažeidė Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Sutartyje nustatytą
dokumentų saugojimo tvarką;
11.1.8. Projekto vykdytojas nepradėjo vykdyti Projekto per Sutartyje nustatytą terminą arba jos iš viso
nevykdė;
11.1.9. Projekto vykdytojui yra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas Projekto
įgyvendinimo metu;
11.1.10. Projekto vykdytojas nesilaikė kitų Sutarties sąlygų.
11.2.
APF Lietuvoje operatorius, nustatęs įtariamų pažeidimų ir (arba) gavęs apie juos informacijos,
per 10 (dešimt) darbo dienų nuo įtariamo pažeidimo nustatymo ir (arba) informacijos apie
įtariamus pažeidimus gavimo dienos atlieka įtariamo pažeidimo tyrimą. Šis terminas gali būti
pratęsiamas, jeigu nepakanka duomenų įtariamo pažeidimo tyrimui užbaigti. Gavus papildomos
informacijos, tyrimas turi būti baigtas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo papildomos
informacijos gavimo dienos.
11.3.
APF Lietuvoje operatorius, atlikdamas pažeidimo tyrimą, gali:
11.3.1. atlikti papildomą Projekto vykdytojo pateiktų dokumentų patikrinimą ir (arba) patikrą vietoje, ir
(arba) kitus veiksmus, reikalingus tyrimui;
11.3.2. kreiptis į Projekto vykdytoją su prašymu paaiškinti aplinkybes, susijusias su tiriamu įtariamu
pažeidimu;
11.3.3. kreiptis į kitas organizacijas ar institucijas su prašymu pateikti išvadas, paaiškinimus dėl
aplinkybių ir informaciją, susijusią su atliekamu tyrimu, inicijuoti auditą.
11.4.
APF Lietuvoje operatorius, atlikęs įtariamo pažeidimo tyrimą ir nustatęs pažeidimų, kuriuos
galima ištaisyti, Projekto vykdytojui nustato terminą (ne ilgesnį kaip 10 (dešimt) darbo dienų),
per kurį tie pažeidimai turi būti ištaisyti ir sustabdo kitus veiksmus Projekto vykdytojo ar jo
vykdomo Projekto atžvilgiu.
11.5.
Jeigu Projekto vykdytojas per nustatytą terminą nepašalina aptiktų pažeidimų ar APF Lietuvoje
operatorius, atlikęs įtariamo pažeidimo tyrimą, nustato, kad pažeidimo neįmanoma ištaisyti, APF
Lietuvoje operatorius inicijuoja Sutarties nutraukimą ir pareikalauja grąžinti sumokėtas lėšas
arba išmokėtą jų dalį.
11.6.
APF Lietuvoje operatorius, priimdamas sprendimą dėl netinkamai įgyvendinamo Projekto,
atsižvelgia į tai, ar Projektas įgyvendinamas netinkamai dėl Projekto vykdytojo kaltės bei
aplaidumo, ar dėl objektyvių aplinkybių, kurių nebuvo įmanoma numatyti prieš sudarant Sutartį.
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11.7.

11.8.

Projekto vykdytojas, gavęs sprendimą dėl Sutarties nutraukimo ir reikalavimą dėl finansavimo
lėšų grąžinimo, privalo per sprendime nustatytą terminą įvykdyti sprendime išvardytus
reikalavimus ir apie jų įvykdymą raštu informuoti APF Lietuvoje operatorių.
Jeigu pažeidimo tyrimo metu yra įtariama nusikalstama veika ar administracinis nusižengimas,
APF Lietuvoje operatorius kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl įtariamos nusikalstamos veikos
ar administracinio nusižengimo ir kartu pateikia joms visą turimą informaciją, susijusią su
įtariama nusikalstama veika ar administraciniu nusižengimu.

12.

SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA IR KONTROLĖ

12.1.

APF Lietuvoje operatorius ar jo įgalioti asmenys turi teisę tikrinti ir kontroliuoti, kaip yra
įgyvendinamas Projektas, taip pat turi teisę tikrinti Projekto vykdytojo finansinę ar ūkinę veiklą,
kiek ji susijusi su Projekto įgyvendinimu, visas kitas aplinkybes, susijusias su Projektu ir Sutartimi,
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu ir 3 (trejus) metus po to, kai Finansinio mechanizmo valdyba
patvirtins galutinę APF programos Lietuvoje įgyvendinimo ataskaitą.
Projekto vykdytojas turi leisti ir užtikrinti, kad Projekto partneris (-iai) leistų, Fondo operatoriui
ar jo įgaliotiems asmenims bei institucijoms/ Finansinių mechanizmų valdybai / ELPA Audito
tarybai / Norvegijos Vyriausiojo auditoriaus biurui atlikti auditus ir patikrinimus vietoje bei leisti
nagrinėti išlaidas bei apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus, apskaitos dokumentus ir visus
kitus dokumentus, susijusius su projektų finansavimu.
Sutarties Šalys privalo užtikrinti su Projekto įgyvendinimu susijusių dokumentų saugumą ir
prieinamumą juos tikrinti ir kontroliuoti turintiems teisę asmenims.

12.2.

12.3.

13.

NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

13.1.

Nė viena Šalis nėra laikoma pažeidusi Sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jeigu
įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po
Sutarties įsigaliojimo dienos.
Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė, esant
šioms aplinkybėms, reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje
ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse,
patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996,
Nr. 68-1652).
Jeigu kuri nors Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių
ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokių
aplinkybių atsiradimo dienos, informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį,
galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.
Jeigu nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 90 (devyniasdešimt)
kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą Šalį
prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų. Jeigu pasibaigus šiam 10 (dešimt) kalendorinių dienų
laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar tęsiasi, Sutartis nutraukiama,
Projekto vykdytojas grąžina jam išmokėtas finansavimo lėšas ir pagal Sutarties sąlygas Šalys
atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13.2.

13.3.

13.4.

14.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

14.1.

APF Lietuvoje operatorius Lietuvoje nelaikomas pažeidusiu Sutartį nesilaikydamas Sutarties 7.1
-7.5 punktuose nustatytų terminų, jei šių terminų negali laikytis dėl Finansinių mechanizmų
valdybos vėlavimo įgyvendinti įsipareigojimus pagal sutartį su APF operatoriumi Lietuvoje dėl
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14.2.

14.3.

14.4.

APF Lietuvoje įgyvendinimo.
APF Lietuvoje operatoriui nekyla pareiga atlyginti 14.1 punkte numatytomis aplinkybėmis
Projekto vykdytojo ir (ar) Projekto partnerių patirtų nuostolių, o Projekto vykdytojas atsisako
visų pretenzijų dėl šių nuostolių atlyginimo.
Nutraukiant Sutartį 10.11 punkte numatytais pagrindais, APF Lietuvoje operatoriui nekyla
pareiga atlyginti nuostolių, atsiradusių dėl Sutarties nutraukimo, patirtų Projekto vykdytojo ir
(ar) Projekto partnerių, o Projekto vykdytojas atsisako visų pretenzijų dėl šių nuostolių
atlyginimo.
Nei Europos laisvosios prekybos asociacija (ELPA), nei jos sekretoriatas, įskaitant Finansinio
mechanizmo valdybą (FMV), nei jos pareigūnai ar darbuotojai negali būti laikomi atsakingais už
bet kokius nuostolius ar bet kokio pobūdžio žalą, kuriuos patyrė APF Lietuvoje operatorius ar
Projekto vykdytojas, Projekto partneris ar bet koks su šia Sutartimi tiesiogiai ar netiesiogiai
susijęs trečiasis asmuo.

15.

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

15.1.

Sutarčiai ir jos nuostatų aiškinimui bei Sutartyje nereglamentuotų klausimų sprendimui taikoma
Lietuvos Respublikos teisė.
Visi Šalių tarpusavio ginčai dėl šios Sutarties aiškinimo ir vykdymo sprendžiami derybomis.
Kilus ginčui Šalis raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi
pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų
nuo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis gavimo dienos. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį
nei 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų terminą nuo pirmojo pasiūlymo ginčą spręsti derybomis
gavimo dienos.
Jeigu ginčo išspręsti derybomis nepavyksta, visi ginčai, kylantys dėl Sutarties ar su ja susiję,
sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

15.2.
15.3.

15.4.

16.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

16.1.

Projekto vykdytojų asmens duomenis APF Lietuvoje operatorius tvarko tik šiais tikslais: vykdyti,
valdyti ir stebėti Sutarties įgyvendinimą arba apsaugoti EEE finansinio mechanizmo ir APF
Lietuvoje finansinius interesus, be kita ko, atliekant patikras, auditą ir tyrimus.
Projekto vykdytojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti arba ištrinti,
taip pat teisę apriboti arba, kai taikoma, teisę į duomenų perkeliamumą arba teisę nesutikti, kad
duomenys būtų tvarkomi pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.
Projekto vykdytojas pagal Sutartį gaunamus duomenis turi tvarkyti laikydamasis taikomos ES ir
nacionalinės duomenų apsaugos teisės (įskaitant reikalavimus dėl leidimų ar pranešimų).
Projekto vykdytojas gali suteikti savo personalui prieigą tik prie tų duomenų, kurių būtinai reikia
Sutarčiai vykdyti, valdyti ir stebėti. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad darbuotojai, įgalioti
tvarkyti asmens duomenis, būtų įsipareigoję saugoti konfidencialumą arba kad jiems būtų
taikoma atitinkama įstatymu nustatyta pareiga saugoti konfidencialumą.

16.2.

16.3.
16.4.

17.

KONFIDENCIALUMAS

17.1.

Projekto vykdymo laikotarpiu ir penkerius metus po likučio išmokėjimo šalys turi konfidencialiai
tvarkyti visą konfidencialią informaciją ir dokumentus.
Šalys gali naudoti konfidencialią informaciją ir dokumentus kitais nei savo pareigų pagal Sutartį
vykdymo tikslais tik gavusios išankstinį rašytinį kitos šalies sutikimą.
Pareiga saugoti konfidencialumą negalioja, jei:
informaciją atskleidusi šalis sutinka atleisti kitą šalį nuo šios pareigos;

17.2.
17.3.
17.3.1.
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17.3.2.

atskleisti konfidencialią informaciją arba dokumentus reikalauja teisės aktai.

18.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18.1.

Sutartis įsigalioja, kai paskutinė Šalis ją pasirašo ir galioja iki visiško Sutartyje numatytų Šalių
įsipareigojimų įvykdymo.
Su šia Sutartimi susiję pranešimai ir informacija Šalims turi būti siunčiami šiais adresais:

18.2.

Pavadinimas
Adresas
Telefonas
El. paštas
18.3.
18.4.

18.5.

18.6.

APF Lietuvoje operatorius
Atviros Lietuvos fondas
Didžioji g. 5, 01128 Vilnius
(8-5) 268 5511
info@apf.lt

Projekto vykdytojas

Pranešimas laikomas įteiktu Šaliai praėjus 2 (dviem) darbo dienoms nuo jo išsiuntimo registruotu
paštu dienos arba 1 (vienai) dienai nuo išsiuntimo elektroniniu paštu dienos.
Šalys privalo viena kitą informuoti apie savo adreso, elektroninio pašto adreso ar atsakingų
asmenų kontaktinių duomenų, kuriuos viena kitai nurodė šioje Sutartyje, pasikeitimą. Šalis,
neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai,
atlikti pagal paskutinius jai žinomus duomenis, neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo
pranešimų, kurie buvo siųsti pagal šiuos duomenis.
Apie visus Šalių rekvizitų pakeitimus Šalys privalo raštu informuoti viena kitą per 3 (tris) darbo
dienas nuo rekvizitų pasikeitimo dienos. Šalis, neįvykdžiusi šio reikalavimo, negali pareikšti
pretenzijų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti pagal paskutinius jai žinomus adreso duomenis,
neatitinka Sutarties sąlygų arba ji negavo pranešimų, siųstų pagal šiuos adreso duomenis.
Sutartis sudaryta dviem vienodos teisinės galios egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną
kiekvienai Sutarties Šaliai.

19.

SUTARTIES PRIEDAI

19.1.

19.2.
19.2.1.
19.2.2.
19.2.3.
19.2.4.
19.2.5.
19.2.6.
19.2.7.
19.2.8.

Visi šios Sutarties priedai ir susitarimai dėl Sutarties pakeitimo laikomi neatskiriama Sutarties
dalimi. Kilus ginčams dėl Sutarties ir priedų teksto skirtingo interpretavimo, Šalys įsipareigoja
vadovautis Sutarties tekstu.
Sutarties priedai:
Projekto paraiška – priedas Nr. 1;
Projekto biudžetas – priedas Nr. 2;
Tarpinės projekto veiklos ataskaitos forma – priedas Nr. 3;
Galutinės projekto veiklos ataskaitos forma – priedas Nr. 4;
Projekto rezultatų rodiklių suvestinė – priedas Nr. 5;
Projekto finansinės ataskaitos forma – priedas Nr. 6;
Ataskaitų rengimo ir pateikimo tvarka – priedas Nr.7;
Projekto viešinimo gairės pareiškėjams – priedas Nr.8.

20.

SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Atviros Lietuvos fondas
Kodas 210063570
Didžioji g. 5, LT-01128, Vilnius
Tel. (8-5) 268 5511

Organizacijos juridinė forma, pavadinimas
Kodas
Adresas
Tel.
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El.paštas
Sąskaitos Nr.
Banko pavadinimas:

El.paštas
Sąskaitos Nr.
Banko pavadinimas

Direktorė

Direktorius

___________________________
(parašas)

___________________________
(parašas)

Vardas Pavardė

Vardas Pavardė

A. V.

A. V.

Data:

Data:
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