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Registravimo numerių ir kodų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir
Norvegijos finansinių mechanizmų programų paraiškoms ir projektams suteikimo
instrukcijos
1. Kodų 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų
paraiškoms ir projektams suteikimo tvarka (toliau – Kodų suteikimo tvarka) nustato 2014–2021 m. Europos
ekonominės erdvės finansinio mechanizmo ir Norvegijos finansinio mechanizmo programų (toliau –
programa), kvietimų teikti paraiškas, paraiškų dėl projekto finansavimo (toliau – paraiška), programos valdymo
lėšų, dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšų, techninės paramos lėšų projektų, programos projektų unikalaus
kodo sudarymo tvarką. Dvišalio bendradarbiavimo fondo atveju Kodų suteikimo tvarka taikoma tik finansavimą
gavusioms paraiškoms ir iniciatyvoms.
2. Kiekvienai programai suteikiamas unikalus kodas, sudarytas iš programos identifikavimo ženklo
taip, kaip parodyta 1 lentelėje.
1 lentelė. Programų identifikavimo ženklai
Programos identifikavimo ženklas
LT01
LT02
LT03
LT04
LT05
LT06
LT07
LT08

Programinė sritis
Dvišalio bendradarbiavimo fondas
Techninė parama
Sveikatos programa
Kultūros programa
Aplinkosaugos, energetikos, klimato kaitos programa
Teisigumo ir vidus reikalų programa
Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ programa
Mokslinių tyrimų programa

3. Kiekvienoje programoje bus nustatyti programos sutarties rezultatai (angl. outcomes), kurie turės
savo biudžetą. Iš konkrečios programos sutarties rezultatų/biudžeto eilutės lėšų bus vykdomi kvietimai, arba
vykdomi tiesioginio finansavimo projektai, arba finansuojamos valdymo išlaidos.
4. Kiekvienai registruojamai paraiškai/projekto įgyvendinimo sutarčiai turi būti suteikiamas unikalus
kodas, sudarytas iš penkių dalių, atskiriamų viena nuo kitos skiriamuoju ženklu brūkšneliu („-“):
4.1. programos unikalaus kodo, suteikiamo pagal Kodų suteikimo tvarkos 2 punktą;
4.2. programos rezultato kodo (ang. Outcome), dvišalio bendradarbiavimo fondo atveju – programos
numerio, kuriai skirta fondo dalis (1 – jei skiriama programai LT01, 2 – jei skiriama programai LT02 ir t. t.), bei
S raidės, kuri žymi, kad tai dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos;
4.3. programos operatoriaus/valdytojo/partnerio pavadinimo santrumpos, nurodytos 2 lentelėje,
konkrečiam kodui santrumpa parenkama:
4.3.1. LT03-LT08 programų atveju, kai lėšos yra skiriamos projektams, nurodomas programos
partnerio, atsakingo už sritį, santumpa;
4.3.2. LT03-LT08 programų valdymo lėšų atveju, nurodoma institucijos, gaunančios ir atsakančios už
programos valdymo lėšas, santrumpa;
4.3.3. LT02 (techninės paramos) atveju, nurodoma institucijos, gaunančios ir atsakančios už techninės
paramos lėšas, santrumpa (FM arba CPVA);
4.3.4. LT01 (dvišalio bendradarbiavimo fondo) atveju, kai lėšos perduodamos LT03-LT08 programoms
ir lėšos skiriamos programos operatoriaus ar programos partnerio iniciatyvų vykdymui, nurodoma institucijos,
gaunančios ir atsakančios už dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšas, santrumpa;
4.3.5. LT01 (dvišalio bendradarbiavimo fondo) atveju, kai lėšos perduodamos LT03-LT08 programoms
ir lėšos skiriamos projektų vykdymui, nurodoma programos LT03-LT08 operatoriaus santrumpa;
4.3.6. LT01 (dvišalio bendradarbiavimo fondo) atveju, kai lėšas programoms neperduodamos, o jos
skiriamos Finansų ministerijos ir/arba Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratoriaus iniciatyvų
įgyvendinimui, nurodoma lėšas gaunančios ir už jas atsakančios institucijos santrumpa (FM arba CPVA);
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4.3.7. LT01 (dvišalio bendradarbiavimo fondo) atveju, kai lėšas programoms neperduodamos, o jos
skiriamos projektų vykdymui, nurodoma Dvišalio bendradarbiavimo fondo administratoriaus (CPVA)
santrumpa.
2 lentelė. Programų operatorių/valdytojų/partnerių santrumpos
Programos
operatoriaus/valdytojo/partnerio
Programos operatoriaus/valdytojo/partnerio pavadinimas
santrumpa
CPVA
Centrinė projektų valdymo agentūra
LMT
Lietuvos mokslo taryba
MITA
Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra
FM
Finansų ministerija
AM
Aplinkos ministerija
EIM
Ekonomikos ir inovacijų ministerija
EM
Energetikos ministerija
GP
Generalinė prokuratūra
KM
Kultūros ministerija
NTA
Nacionalinė teismų administracija
SADM
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
SAM
Sveikatos apsaugos ministerija
ŠMSM
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija
TM
Teisingumo ministerija
VRM
Vidaus reikalų ministerija
4.4. finansavimo skyrimo procedūros projektams įgyvendinti arba finansavimo programos santrumpos
taip (kaip nurodyta 3 lentelėje)
3 lentelė. Finansavimo skyrimo procedūros projektams įgyvendinti arba valdymo, dvišalio
bendradarbiavimo fondo, kai išlaidas patiria ne projekto vykdytojas, ir techninės paramos lėšų santrumpos
Finansavimo skyrimo procedūros
projektams įgyvendinti arba
Finansavimo skyrimo procedūra projektams įgyvendinti arba
finansavimo programos
finansavimo programa
santrumpa
K
Projektų konkursas
TF
Tiesioginis finansavimas
VI
Valdymo
išlaidos
(įskaitant
techninę
paramą
ir
dvišalio
bendradarbiavimo fondą, kai išlaidas patiria ne projekto vykdytojas)
bei kvietimo teikti paraiškas dviženklio numerio (suteikiamo chronologine tvarka pagal kvietimo teikti
paraiškas skelbimą, kurį nustato programos operatorius taip: 01, 02 ir t.t.), suteikiamo tik projektų konkurso
atveju.
4.5. triženklio paraiškos/projekto numerio, suteikiamo chronologine tvarka (001, 002 ir t.t.).
5. Paraiškos/projekto įgyvendinimo sutarties unikalaus kodo pavyzdžiai (4 lentelė):
4 lentelė. Paraiškos/projekto įgyvendinimo sutarties unikalaus kodo pavyzdžiai
Paraiškos/projekto
Detalus kodo paaiškinimas
įgyvendinimo sutarties
unikalaus kodo pavyzdys
LT04-2-KM-K02-001
Projektas iš kvietimo:
- LT04 programos;
- pagal 2 programos sutarties rezultatą (angl. outcomes);
- kurios programos partneris atsakingas už sritį yra KM;
- kai projektai atrenkami konkurso būdu, antrojo kvietimo teikti
paraiškas;
- pirmoji paraiška/projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
LT04-2-KM-TF-001
Tiesioginio finansavimo projektas:
- LT04 programos;
- pagal 2 programos sutarties rezultatą (angl. outcomes);
- kurios programos partneris atsakingas už sritį yra KM;
- kai projektai yra tiesioginio finansavimo;
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
LT04-6-CPVA-VI-001
Valdymo išlaidos:
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LT04-6-KM-VI-001

LT02-2-FM-VI-001
LT02-2-CPVA-VI-001

LT01-4S-KM-VI-001
LT01-4S-CPVA-VI-001

LT01-4S-CPVA-TF-001

LT01-4S-CPVA-K02-001

LT01-1S-FM-VI-001
LT01-1S-CPVA-VI-001

LT01-1S-CPVA-TF-001

LT01-1S-CPVA-K02-001

-

LT04 programos;
pagal 6 programos sutarties rezultatą (angl. outcomes)*;
kai valdymo lėšas gauna CPVA (kaip operatorius) arba KM (kaip
partneris);
- valdymo išlaidos;
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Techninės paramos išlaidos:
- LT02 programos (techninė parama);
- pagal 2 programos sutarties rezultatą (angl. outcomes)*;
- kai techninės paramos lėšas gauna FM arba CPVA;
- valdymo (techninės paramos) išlaidos;
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos atiduodamos kitai programai ir
kurias tiesiogiai patiria programos operatorius ar partneris:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 4 - LT04 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kai lėšas iniciatyvų vykdymui gauna programos operatorius (CPVA)
arba partneris (KM);
- tiesiogiai finansuojamos iniciatyvos (už jas atsiskaitoma kaip už
valdymo lėšas);
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos atiduodamos kitai programai ir
kurias tiesiogiai patiria projektų vykdytojai:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 4 - LT04 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kurios programos operatorius yra CPVA;
- tiesiogiai finansuojamas projektas;
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos atiduodamos kitai programai,
kurias patiria konkurso būdu atrinktas projekto vykdytojas:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 4 - LT04 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kurios programos operatorius yra CPVA;
- kai projektai atrenkami konkurso būdu, antrojo kvietimo teikti
paraiškas;
- pirmoji paraiška/projektas (eilės tvarka suteiktas numeris)
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos neatiduodamos kitai programai,
kurias tiesiogiai patiria Finansų ministerija/CPVA:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 1 - LT01 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kai lėšos skiriamos CPVA arba FM;
- tiesiogiai finansuojamos iniciatyvos (už jas atsiskaitoma kaip už
valdymo lėšas);
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos neatiduodamos kitai programai,
kai finansuojami tiesioginio finansavimo projektai:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 1 - LT01 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kai Dvišalio fondo administratorius yra CPVA;
- tiesiogiai finansuojami projektai;
- pirmasis projektas (eilės tvarka suteiktas numeris).
Dvišalio bendradarbiavimo fondo lėšos, kai jos neatiduodamos kitai programai,
kurias patiria konkurso būdu atrinktas projekto vykdytojas:
- LT01 programos (dvišalio bendradarbiavimo fondas);
- 1 - LT01 programai skirtos lėšos; S- Dvišalio bendradarbiavimo fondas;
- kai Dvišalio fondo administratorius yra CPVA;
- kai projektai atrenkami konkurso būdu, antrojo kvietimo teikti
paraiškas;
- pirmoji paraiška (eilės tvarka suteiktas numeris)

* valdymo lėšoms ir techninės paramos lėšoms paramos sutartyse sutarties rezultatai (angl. outcomes) nebus nurodomi. Šie
kodai suteikiami dirbtinai, siekiant išlaikyti numeracijos vieningumą.
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6. Pasirašius projekto įgyvendinimo sutartį, projektas identifikuojamas pagal Kodų suteikimo tvarkos
4 punkte nustatytą tvarką suteiktą kodą. Kai teikiamos projektų paraiškos, projekto paraiškos kodas tampa
projekto kodu.

