BENDROSIOS SĄVOKOS
(patikslintos 2019-09-20)
Sąvoka arba
sutrumpinimas

Paaiškinimas

AMP

Avanso mokėjimo prašymas

APV

CVP IS
CVVTV
DMS
DVS
DŠ
Donoras

Projektų vadovas atsakingas už projektų paraiškų vertinimo
organizavimą ir įgyvendinimą
Asignavimų valdytojas arba asignavimų valdytojui pavaldi biudžetinė
įstaiga, arba biudžetinė įstaiga Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras
(Centralizuota apskaitos įstaiga), atliekantis mokėjimo paraiškų LR
Valstybės iždo departamentui rengimo ir teikimo funkcijas pagal
valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisykles,
patvirtintas FM ministro 2018 m. d. įsakymo Nr. 1-K redakcija
Iš programos operatoriaus, programos partnerių, donorų programos
partnerių (jei yra) ir tarptautinių partnerio organizacijų (jei yra) atstovų
sudarytas patariamasis valdymo organas (apibendrinta programos
komiteto ar bendradarbiavimo sąvoka)
Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema
Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojas
NORIS Duomenų mainų sistema
PO vidinė dokumentų valdymo sistema
EEENOR Dvišalis bendradarbiavimo fondas
Valstybė donorė

DŠ administratorius

CPVA, atlikdama NKI perduotas DŠ administravimo funkcijas

EEE

Europos ekonominės erdvė

EEENOR
F
FM
FMV
FNTT

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai
PO Finansininkas
Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansinių mechanizmų valdyba
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos
PO ir/arba PP patvirtintos gairės pareiškėjams, kuriuose nustatomi
reikalavimai projektų paraiškoms, pareiškėjams, reglamentuojama
projektų paraiškų vertinimo ir atrankos, paramos ir bendrojo
finansavimo lėšų skyrimo, projektų įgyvendinimo sutarčių sudarymo
ir projektų įgyvendinimo tvarka, kai projektai atrenkami konkurso
būdu
Grąžintinos lėšos
Galutinis mokėjimo prašymas, dvišalio fondo projekto atveju įgyvendinimo ataskaita.
Išlaidų deklaracijos, kurias teikia PO, PP, NKI, DŠ administratorius
savo valdymo/techninės paramos/DŠ išlaidoms deklaruoti

AV

Bendradarbiavimo
komitetas

Gairės

GL
GMP
ID
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Finansinių mechanizmų programų finansinės ataskaitos (angl. Interim
financial report) FMV
Išlaidų kompensavimo būdu gautas mokėjimo prašymas
Jungtinis Dvišalio bendradarbiavimo fondo komitetas
PO komunikacijos specialistas
Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į Lietuvos
Respublikos valstybės biudžetą taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590
„Dėl Finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų grąžinimo į
Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių patvirtinimo“
Lietuvos Respublikos ir Norvegijos Karalystės Susitarimo
memorandumas dėl 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo
įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos ir Islandijos, Lichtenšteino
Kunigaikštystės ir Norvegijos Karalystės susitarimo memorandume
dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio
mechanizmo įgyvendinimo.
Mokėjimo prašymas
Mokėjimo prašymo dalis: Grafikas ir rodikliai
Mokėjimo prašymo dalis: Sąskaitų apmokėjimo būdas
Mokėjimo prašymo dalis: Išlaidų kompensavimo būdas
Mokėjimo prašymo dalis: Galutinė ataskaita
EEENOR Mokslinių tyrimų programa
Nacionalinė koordinavimo institucija – Lietuvos Respublikos finansų
ministerija

IFR
IK
JDBFK
KS
LRVN 590

Memorandumas

MP
MPD1
MPD2
MPD3
MPD4
MTP
NKI
NORIS

2014–2021 metų EEENOR programos informacinė sistema

NURM

Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija

MAFT

2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių
mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d.
įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės
ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“
Subjektas, pateikęs projekto paraišką skirti lėšas pagal EEENOR
programą

Pareiškėjas
Paraiškos koncepcija

Iš dalies užpildyta paraiškos forma naudojama dviejų etapų konkurso
paraiškų vertinimo procese, kuriose pateikiamos projektų idėjos.

Patikra vietoje

Patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje
Kaip numatyta 2014-2021 m. EEE finansinio mechanizmo
įgyvendinimo reglamento / 2014-2021 m. Norvegijos finansinio
mechanizmo reglamento (toliau – Reglamentai) 12.2 str.
Paraiškos asignavimų valdytojui duomenys

Pažeidimas

PAV
PD
PK
kontrolierius)

Pirkimo dokumentai
(pažeidimo PO paskirtas darbuotojas (teisininkas), kuriam NORIS priskirta ar
perskiria konkrečią(-ias) programą(-as). NORIS filtruoja kiekvienam
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PL
PO (Programos operatorius)

PK priskirtus pažeidimus pagal Pažeidimų registre nurodytus
duomenis.
Patikros lapas
Memorandume
nurodyta institucija, atsakinga už programos
įgyvendinimą

PP (Programos partneris)

Memorandume
įgyvendinime

PPP

Projekto pirkimų planas

Pranešimas

NORIS sistemoje siunčiami pranešimai ir PrV DMS sistemoje
siunčiami pranešimai. Pranešimai yra tekstiniai. Pagal poreikį prie jų
gali pridedami PO arba PrV skanuoti raštai
Registras, kuriame suvedami duomenys apie įtariamus pažeidimus,
nustatytus ir nenustatytus pažeidimus bei atnaujintus pažeidimų
tyrimus
NORIS suvedama informacija apie programos rezultato (angl.
outcome) lėšų paskirstymo būdą (ar lėšos skiriamos konkurso,
tiesioginio finansavimo būdu, ar tai valdymo ar techninės paramos
lėšos)
Iš EEENOR programos finansuojamas projektas
Projekto vykdytojas
Sutartis, sudaryta tarp EEE finansinio mechanizmo komiteto ir FM
arba NURM ir FM dėl programos finansavimo ir įgyvendinimo
PO Projektų vadovas
Pažeidimų kontrolės institucija (Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos LR finansų ministerijos Išlaidų investicijoms deklaravimo
departamentas)
Sąskaitų apmokėjimo būdu gautas mokėjimo prašymas
Iš EEENOR lėšų bendrai finansuojamo projekto sutartis.
Sutartys gali būti sudaromos: 1) atlikus atvirus kvietimus paraiškoms
teikti; 2) patvirtinus tiesioginio finansavimo projektus; 3) pasirašius
programos įgyvendinimo sutartis.

Pažeidimų registras
Priemonė

Projektas
PrV
Programos paramos sutartis
PV
PžĮ

SA
Sutartis

nurodyta institucija, dalyvaujanti programos

STT

Sutarties keitimas, įformintas PO pasirinkta sutarties keitimo forma
(vadovaujantis Civilinio kodekso reikalavimais)
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

T

PO teisininkas

TF paraiška

Tiesioginio finansavimo projekto paraiška

TF projektas
TMP
TP
TvI
V
VBAMS

Tiesioginio finansavimo projektas
Tarpinis mokėjimo prašymas
Techninė parama
Tvirtinančioji institucija – Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Už programos įgyvendinimą atsakingo PO padalinio vadovas
Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema

Sutarties keitimo projektas
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VPT
VT

Viešųjų pirkimų tarnyba

Vertintojas

PO vyresnysis teisininkas arba teisininkas, kuriam priskirtos
papildomos funkcijos
PO kvietimo vertinimui paskirtas asmuo

VIISP

Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma

