FORMAI PRITARTA
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos
11 d. įsakymu Nr. 1K-243 „Dėl darbo grupės sudarymo“, 2021 m. sausio 11 d. protokolu Nr. 1(51)

Informacija apie patirtas tinkamas finansuoti išlaidas, įskaitant informaciją apie projekto vykdytojo ir finansinės priemonės valdytojo (jei taikoma) patirtas valdymo išlaidas arba valdymo mokesčius
(duomenys pildomi kaupiamuoju būdu nuo finansavimo sutarties pasirašymo iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos ir teikiami kartu su mokėjimo prašymu)
(data)

MP Nr. ____

Nurodoma ataskaitos parengimo
data (formatu 0000-00-00)

Nurodomas mokėjimo prašymo, su
kuriuo teikamama ataskaita numeris

1. BENDRA INFORMACIJA
Ataskaitinis laikotarpis, už kurį nuo 20..-..-..
iki 20..-..-..
teikiama ataskaita
Ataskaitinio laikotarpio pradžia laikoma finansavimo sutarties pasirašymo data, – visose ataskaitose ji yra vienoda.
Projekto duomenys

Projekto pavadinimas

Nurodomas projekto pavadinimas pagal finansavimo sutartį.
Galimas simbolių skaičius – 150.

Projekto kodas

Nurodomas projekto kodas pagal finansavimo sutartį.
Galimas simbolių skaičius – 30.

2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO VYKDYTOJO VALDYMO IŠLAIDAS IR MOKESČIUS
Priemonės numeris

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Viso

2.1+2.2

2.1+2.2

2.1+2.2

viso

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Nurodomas priemonės
numeris pagal PIP, pvz.:
01.2.1-FM-F-816-J07.
Jungtinės priemonės atveju,
būtina pridėti tiek stulpelių,
pagal kelias PIP priemones
įgyvendinamas projektas.

Viso
Sumuojama
horizontaliai tarp
PIP priemonių.

Nurodoma sutarties su finansinės priemonės valdytoju vertė, eurais. Portfelinių garantijų atveju nurodoma sutartyje
su finansinės priemonės valdytoju nustatyta nuostolio padengimo suma (angl. CAP). Individualių garantijų atveju
nurodoma sutartyje nustatyta suma, ši suma nurodoma bendra ir nėra skaidoma pagal finansavimo šaltinius.

3.1.3.1+3.1.3.2

3.1.3.1+3.1.3.2

3.1.3.1+3.1.3.2

viso

Nurodoma ES struktūrinių fondų lėšų suma planujama skirti finansinės priemonės vadytojui pagal pasirašytą sutartį.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

Nurodoma LR valstybės biudžeto lėšų suma planujama skirti finansinės priemonės vadytojui pagal pasirašytą sutartį.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

3.1.4.1+3.1.4.2+3.1.4.3

3.1.4.1+3.1.4.2+3.1.4.3

3.1.4.1+3.1.4.2+3.1.4.3

viso

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

2. Projekto vykdytojui sumokėta
valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių
suma, EUR
2.1. iš jų bazinis atlygis

Nurodoma projekto vykdytojo patirta valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių suma, eurais. Kai ataskaita teikiama už n metų
ketvirtą ketvirtį arba kartu su mokėjimo prašymu, nurodoma projekto vykdytojui faktiškai sumokėta valdymo išlaidų ir
mokesčių suma, eurais.
Nurodoma projekto vykdytojui išmokėta valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių bazinio atlygio dalis. Bazinis atlygis
finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei priemonei
pagal atitinkamą finanasvimo sutartį įsipareigotų skirti veiksmų programos įnašų per metus, o visų kitų rūšių
finansinės priemonės atveju procentaliai finansinei priemonei sumokėtų veiksmų programos įnašų per metus, kaip
nurodyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 480/2014 13 straipsnyje. Jungtinių priemonių
atveju bazinis atlygis detalizuojamas pagal PIP priemones.

2.2. iš jų veiklos rezultatais
grindžiamas atlygis

Nurodoma projekto vykdytojui išmokėta nuo veiklos rezultatų priklausanti valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių atlygio
dalis, eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas
atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams nuosavo
kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos
finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju apskaičiuojamas procentaliai
veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios
priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės,
kuria teikiamos garantijos, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, skirtų galiojančioms
garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams, per metus;
Finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų
sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų
programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos
subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 37
straipsnio 7 dalį, atveju apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 42 straipsnio 1
dalies a punktą išmokėtų galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotame
reglamente (ES) Nr. 480/2014. Jungtinių priemonių atveju veiklos rezultatais grindžiamas atlygis detalizuojamas
pagal PIP priemones.

3. INFORMACIJA APIE FINANSINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMĄ
Jei projekto įgyvendinimo tipas yra "fondų fondas" pildoma visa lentelė. Jei įgyvendinimo tipas "finansinė priemonė" nepildoma lentelės 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 dalis.
Priemonės numeris

3.1. Finansinė priemonė
3.1.1. Finansinės priemonės
valdytojo pavadinimas
3.1.2. Sutarties su finansinės
priemonės valdytoju pasirašymo
data
3.1.3. Finansinės priemonės
valdytojui pagal sutartį
įsipareigota skirti suma, EUR
3.1.3.1. iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos, EUR
3.1.3.2. iš jų LR valstybės
biudžeto lėšos, EUR
3.1.4. Finansinės priemonės
valdytojui pagal sutartį
sumokėta (tinkamai patirtos
išlaidos) suma, EUR:
3.1.4.1. iš jų ES struktūrinių
fondų lėšos, EUR
3.1.4.2. iš jų LR valstybės
biudžeto lėšos, EUR
3.1.4.3. iš jų PV nacionalinės
lėšos, EUR

Nurodomas finansinės priemonės pavadinimas, pvz.: Pasidalintos rizikos paskolos.
Galimas simbolių skaičius 150.
Nurodomas finansinės priemonės valdytojo pavadinimas, pvz.: „X BANKAS“.
Galimas simbolių skaičius 150.
Nurodoma sutarties su finansinės priemonės valdytoju pasirašymo data (formatu 0000-00-00).

Nurodomos finansinės priemonės valdytojo galutiniams naudos gavėjams išmokėtos lėšos (tinkamai patirtos išlaidos).
Portfelinių garantijų priemonės atveju - įrašoma faktinė nuostolio padengimo suma (faktinis CAP'as) (neatsižvelgiant į
išmokas ir susigrąžintas sumas).
Nurodoma ES struktūrinių fondų lėšų suma sumokėta finansinės priemonės valdytojo galutiniams naudos gavėjams.
Nurodoma LR valstybės biudžeto lėšų suma sumokėta finansinės priemonės valdytojo galutiniams naudos gavėjams.
Nurodoma Projekto vykdytojo nacionalinės lėšos.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

3.1.4.3.1+3.1.4.3.2

3.1.4.3.1+3.1.4.3.2

3.1.4.3.1+3.1.4.3.2

viso

3.1.4.3.1. iš jų PV nacionalinės
viešiosios lėšos, EUR

Nurodoma sumokėta Projekto vykdytojo nacionalinių viešųjų lėšų suma, t. y. Projekto vykdytojo skirtos LR valstybės
biudžeto lėšos, savivaldybės lėšos, kitos viešosios lėšos (informacija pateikiama vadovaujantis PIP).

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

3.1.4.3.2. iš jų PV nacionalinės
privačios lėšos, EUR

Nurodoma Projekto vykdytojo nacionalinių privačių lėšų suma, t. y. Projekto vykdytojo, privačios lėšos.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašomasuma

viso

3.1.5. Finansinės priemonės
valdytojui sumokėta valdymo
išlaidų ir (ar) mokesčių suma,
EUR
3.1.5.1. iš jų bazinis atlygis

Nurodoma finansinės priemonės valdytojo patirta valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių suma, eurais. Kai ataskaita
teikiama už n metų ketvirtą ketvirtį arba kartu su mokėjimo prašymu, nurodoma projekto vykdytojui faktiškai sumokėta
valdymo išlaidų ir mokesčių suma, eurais.

3.1.5.1+3.1.5.2

3.1.5.1+3.1.5.2

3.1.5.1+3.1.5.2

viso

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui išmokėta valdymo išlaidų ir (ar) mokesčių bazinio atlygio dalis. Bazinis
atlygis finansinės priemonės, kuria teikiamas nuosavas kapitalas, atveju apskaičiuojamas procentaliai finansinei
priemonei pagal atitinkamą finansavimo sutartį įsipareigotų skirti veiksmų programos įnašų per metus. Visų kitų rūšių
finansinės priemonių atveju procentaliai finansinei priemonei sumokėtų veiksmų programos įnašų per metus, kaip
nurodyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

3.1.5.2. iš jų veiklos rezultatais
grindžiamas atlygis

Nurodoma finansinės priemonės valdytojui išmokėta nuo veiklos rezultatų priklausanti valdymo išlaidų ir (ar)
mokesčių atlygio dalis eurais. Veiklos rezultatais grindžiamas atlygis, kuris finansinės priemonės, kuria teikiamas
nuosavas kapitalas atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos
gavėjams nuosavo kapitalo forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar
negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiamos paskolos, atveju apskaičiuojamas
procentaliai veiksmų programos įnašų, sumokėtų galutiniams naudos gavėjams paskolų forma, taip pat reinvestuotų
lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės
priemonės, kuria teikiamos garantijos, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų programos įnašų, skirtų
galiojančioms garantijų sutartims, taip pat pakartotinai panaudotų lėšų, kurios priskiriamos veiksmų programos
įnašams, per metus; Finansinės priemonės, kuria teikiami mikrokreditai, atveju apskaičiuojamas procentaliai veiksmų
programos įnašų sumokėtų galutiniams naudos gavėjams mikrokreditų forma, taip pat reinvestuotų lėšų, kurios
priskiriamos veiksmų programos įnašams ir dar negrąžintos finansinei priemonei, per metus; Finansinės priemonės,
kuria teikiamos subsidijos, palūkanų normos subsidijos ar garantijos mokesčio subsidijos pagal Reglamento (ES) Nr.
1303/2013 37 straipsnio 7 dalį, atveju apskaičiuojamas procentaliai subsidijų, pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013
42 straipsnio 1 dalies a punktą išmokėtų galutiniams naudos gavėjams, kaip nustatyta 2014 m. kovo 3 d. Komisijos
deleguotajame reglamente (ES) Nr. 480/2014.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

viso

Nurodomos pritrauktos privačios lėšos, kurios nebus deklaruojamos EK kaip bendrojo finansavimo lėšos.

įrašoma suma

įrašoma suma

įrašoma suma

iš viso

3.1.6. Finansinės priemonės
valdytojo finansinei priemonei
skirta suma, ne Veiksmų
programos lėšos

