TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINANT REGIONO PROJEKTĄ SUTAUPYTŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMUI IR PAPILDOMAM REGIONO PROJEKTO FINANSAVIMUI
2018 m. spalio 30 d. Nr. 51/10S-48
Telšiai
Vadovaudamasi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 201 ir 209 punktais, Telšių regiono plėtros
taryba n u s p r e n d ž i a :
1. Iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti įgyvendinant regiono projektą
sutaupytų lėšų panaudojimui šiais atvejais:
1.1. jei numatoma projektą įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau kiekybinių
rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas geriau prisidėtų
prie veiksmų programos tikslų įgyvendinimo;
1.2. jei reikia padidinti regiono projekto finansuojamąją dalį, neviršijant projekto sutartyje
nurodytos projektui skirtų finansavimo lėšų sumos;
1.3. jei reikia apmokėti išlaidas, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl
ministerijos ir (arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu
susijusių reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.),
kurie nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
2. Iš anksto raštu įgyvendinančiajai institucijai pritarti papildomam regiono projekto
finansavimui šiais atvejais:
2.1. regiono projektą numatoma įgyvendinti didesnės apimties: pasiekti daugiau
kiekybinių rezultatų ir (ar) įgyvendinti daugiau veiklų, jeigu dėl didesnės apimties projektas duotų
daugiau socialinės ir (ar) ekonominės naudos, taip pat geriau prisidėtų prie veiksmų programos
tikslų įgyvendinimo;
2.2. dėl objektyvių priežasčių, kurios atsirado regiono projekto įgyvendinimo metu ir kurių
nebuvo įmanoma numatyti paraiškos rengimo, vertinimo, projekto atrankos ir sprendimo dėl
projekto finansavimo priėmimo metu, padidėja projekto sutartyje numatytoms veikloms įgyvendinti
nustatytų projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma;
2.3. didinama regiono projekto finansuojamoji dalis, kai projekto tinkamų finansuoti
išlaidų suma nesikeičia;
2.4. atsiranda išlaidų, kurios susidaro projekto įgyvendinimo metu dėl ministerijos ir
(arba) įgyvendinančiosios institucijos keliamų papildomų su projekto įgyvendinimu susijusių
reikalavimų (pavyzdžiui, kai prašoma pateikti pažymas, turto vertinimo ataskaitą ar kt.), kurie
nebuvo keliami paraiškos teikimo metu.
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