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1. Programos paramos sutarties administravimas
1 schema. Sutarties sudarymas

1 lentelė. Sutarties sudarymas
Žingsnio Nr. ir pavadinimas

Žingsnio aprašymas

NKI su Norvegijos Karalystės užsienio reikalų ministerija arba EEE finansinio mechanizmo komitetu (toliau –
donorai) pasirašo atitinkamos programos paramos sutartį (toliau – sutartis).
2. Pasirašyta sutartis teikiama PO, PP Pasirašytos sutarties kopiją NKI teikia PO, PP ir CPVA (tuo atveju, jei CPVA nėra programos PO).
ir CPVA
1. NKI pasirašo sutartį

3. CPVA ir PO pasirašytos sutarties
duomenis suveda į NORIS

Gavusi pasirašytos sutarties kopiją CPVA per 10 darbo dienų NORIS suveda šiuos duomenis:
1) Programos lygmens duomenys: programos kodas, pavadinimas, programos pradžios data, programos pabaigos
data, programos biudžetas (EEE, NOR, BF lėšos);
2) Programos rezultatų lygmens duomenys: rezultato kodas, rezultato pavadinimas, programos operatorius,
kuriam priskirtas rezultatas, rezultato biudžetas (EEE, NOR, BF lėšos), rezultato rodiklio pavadinimas, rodiklio
tipas, rodiklio kodas, rodiklio požymis (įvedamas ar apskaičiuojamas), rodiklio matavimo vienetas, rodiklio
pradinė reikšmė, rodiklio siektina reikšmė, rodiklio surinkimo duomenų šaltinis, rodiklio GRACE kodas ir kt;
3) Programos priemonės lygmens duomenys: priemonės kodas, priemonės pavadinimas, programos partneris,
priemonės biudžetas (EEE, NOR, BF lėšos), finansavimo skyrimo procedūra (nurodoma, ar bus organizuojamas
kvietimas, vykdomas tiesioginio finansavimo projektas, ar bus valdymo lėšos), asignavimo valdytojas ir kt.

PO, kiekvienam savo programoje suplanuotam tiesioginio finansavimo projektui, per 10 darbo dienų NORIS
suveda projekto planą (pradinė informacija apie tiesioginio finansavimo projektą): informacija apie projektą,
informacija apie pareiškėją, informacija apie projekto partnerį (-ius), projekto aprašymas, stebėsenos rodikliai,
finansavimo šaltiniai ir kt.
4. PO informaciją apie pasirašytą Per 10 darbo dienų nuo sutarties pasirašymo dienos PO informaciją apie pasirašytą sutartį skelbia mechanizmų
sutartį skelbia mechanizmų svetainėje svetainėje.
Svetainėje talpinama ši informacija: 1) programos pavadinimas; 2) programos kodas; 3) programai skirtų
mechanizmų lėšų ir bendrojo finansavimo lėšų suma; 4) sutarties pasirašymo data; 5) programos įgyvendinimo
terminai; 6) programos santrauka.
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2 lentelė. Sutarties keitimas
Žingsnio Nr. ir pavadinimas

Žingsnio aprašymas

1. Poreikis keisti sutartį

NKI, PO ir PP atsiradus poreikiui inicijuoja sutarties keitimą.

2. Poreikio keisti sutartį įvertinimas

Jei sutarties keitimą inicijuoja PO ar PP, jie per GRACE pateikia prašymą NKI keisti sutartį ir argumentus dėl
poreikio keisti sutartį.
NKI vertina sutarties keitimo poreikį. Jei reikia, derina keitimą su PO/PP. Nusprendusi, kad yra poreikis keisti
sutartį NKI užklausia FMV nuomonės dėl sutarties keitimo tikslingumo.
Jei NKI arba FMV nepritaria sutarties keitimui, sutarties keitimo procesas nutraukimas. Atliekami 4 proceso
žingsnyje numatyti veiksmai.
NKI arba FMV nepritarus keisti sutartį, NKI siunčia informacinį pranešimą keitimą inicijavusiai institucijai ir
kitoms suinteresuotoms institucijoms su informacija, kad sutartis nebus keičiama ir nurodo atsisakymo keisti
sutartį priežastis.
NKI kreipiasi į FMV su prašymu keisti sutartį ir pateikia keitimo poreikį pagrindžiančius argumentus.

3. Sutartis nekeičiama
4. Informuojama, kad sutartis bus
nekeičiama
5. Atliekami reikalingi sutarties
keitimo veiksmai

6. Sutarties projekto derinimas

FMV, jei sutarties keitimo poreikis pagrįstas, parengia sutarties keitimo projektą ir teikia suderinimui NKI.
NKI atlieka sutarties keitimo veiksmus: jei reikia, 6 žingsnyje numatyta tvarka, suderina sutarties keitimo
projektą.
NKI, gavusi iš FMV parengtą sutarties keitimo projektą, pagal poreikį atlieka sutarties derinimo veiksmus su PO
ir/ar PP: NKI siunčia informacinį pranešimą PO ir/ar PP dėl sutarties keitimo projekto suderinimo bei nurodo per
10 darbo dienų pateikti savo nuomonę.
PO ir PP per NKI nustatytą terminą įvertina pateiktą informaciją dėl sutarties keitimo ir informaciniu pranešimu
pateikia NKI savo nuomonę.
NKI, jei PO ir PP sutarties keitimui pateiktos pastabos yra argumentuotos, teikia pasiūlymus FMV dėl sutarties
keitimo projekto pakoregavimo.

7. Pakeista sutarties teikiama PO, PP
ir CPVA
8. CPVA ir PO NORIS suveda
informacija apie atliktą keitimą

FMV parengia galutinį sutarties keitimo projektą ir teikia jį pasirašymui NKI.
Pasirašius sutarties keitimą, NKI per 3 darbo dienas pasirašytą sutarties keitimo kopiją teikia PO, PP ir CPVA
(tuo atveju, jei CPVA nėra programos PO).
Per 10 darbo dienų nuo pasirašyto sutarties keitimo gavimo dienos CPVA suveda į NORIS informaciją šią
informaciją: programos lygmens, programos rezultatų lygmens ir programos priemonių lygmens duomenis (jeigu
jie pasikeitė).
Per 10 darbo dienų nuo pasirašyto sutarties keitimo gavimo dienos PO savo programoje suveda į NORIS šią
informaciją:

Žingsnio Nr. ir pavadinimas

Žingsnio aprašymas

9. PO informaciją apie pakeistą sutartį
skelbia mechanizmų svetainėje

1) suplanuotų tiesioginio finansavimo projektų, kurių paraiškos nepateiktos arba projekto įgyvendinimo sutartys
nepasirašytos, planų pakeitimus (jeigu jie pasikeitė). Planas keičiamas tik tuo atveju, jei dar nėra projekto
paraiškos ar projekto sutarties. Jei jau yra pateikta tiesioginio finansavimo paraiška, atliekami paraiškos
tikslinimai pagal Paraiškų vertinimo procesą. Jei tiesioginio finansavimo projektas jau turi sutartį, sutartis
keičiama pagal Sutarties administravimo procesą;
2) pakeitimo metu suplanavus naują tiesioginio finansavimo projektą, suvedama minėto tiesioginio finansavimo
projekto plano informacija.
Per 10 darbo dienų nuo sutarties pakeitimo dienos PO informaciją apie sutarties pakeitimą skelbia mechanizmų
svetainėje.

