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Vadovaudamiesi (-osi) Projektq administravimo ir finansavimo taisykliq, patvirtintq Lietuvos
Respublikos finansq ministro 2014m. spalio 8 d. isakymuNr. 1K-316 ,,Del Projektq administravimo
ir finansavimo taisykliq patvirtinimo", 162 punktu,

atsiZvelgdami (os) i tai, kad Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro
2017 m. gruodZio 2l d. isakymu Nr. V-1072 ,,Del finansavimo skyrimo Marijampoles regiono
projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metq Europos SEjungos fondq investicijq veiksmq programos
9 prioriteto ,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" igyvendinimo
priemong Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 ,,Neformaliojo Svietimo infrastrukturos tobulinimas" Sioje
projekto sutartyje nurodyam projektui igyvendinti yra skirtos Europos Sqjungos (toliau - ES)
strukturiniq fondq ir (arba) Lietuvos Respublikos valstybes biudZeto le5os (toliau - projektui skirtos
finansavimo leSos),
suprasdami (os) tai, kad projekto finansavimo taisykles inter alia aplbre1iane tik 5i projekto
sutartis, bet ir 2014-2020 metq Europos S4jungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-R-725 priemones

,,Neformaliojo Svietimo infrastrukhrros tobulinimas" projektq finansavimo s4lygq apra5as,
patvirtintas Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodZio 1 d. isakymu Nr. V1074 ,,Del 2014-2020 metq Europos S4jungos fondq investicijq veiksmq programos 9 prioriteto
,,Visuomenes Svietimas ir Zmogi5kqjq i5tekliq potencialo didinimas" 09.1.3-CPVA-R-725 priemones
,,Neformaliojo Svietimo infrastrukhrros tobulinimas" projektq finansavimo s?lygq apra5o
patvirtinimo" ir jame nurodyti nacionaliniai ir ES teises aktai,
vieSoji istaiga Centrind projektq valdymo agenttrra (toliau - igyvendinandioji institucija),
atstovaujama direktoriaus pavaduotojos Jtrates tepardinien6s, veikiandios pagal vie5osios istaigos
Centrines projektq valdymo agentflros direktoriaus2014 m. spalio 31d. isakymu Nr.201418-264
suteiktus igaliojimus, ir
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Kalvarijos meno mokykla (toliau - projekto vykdltojas), atstovaujama direktoriaus Juozo
Ciprisevidiaus, veikiandio pagal Kalvarijos savivaldybes tarybos 2015 m. balandZio 30 d. sprendimu
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Nr. T-40 patvirtintus Kalvarijos meno mokyklos nuostatus,
toliau kartu
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Salys,

」
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sudaro 5i4 projekto ,"Neformaliojo Svietimo veiklq kokybes gednimas Kalvarijos meno
rnokykloje", projekto Nr. 09.I.3-CPVA-R-725-4l-0005 sutarti (toliau - Sutartis).
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Sutarties dalykas

1.1.

Sutartyje nustatoma projekto, kurio apra5ymas ir biudZetas pateikti atitinkamai Sutarlies
1 ir 2 prieduose ir kuriam igyvendinti yra skirlos finansavimo leSos, finansavimo tvarka ir s4lygos.
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2.1.

Projekto r,ykdyojas isipareigoja, iglwendindamas projektE, pasiekti Sutarties 1 priede
nurody4 projekto tiksl4, uZdavinius ir rezultatus.
2.2. Salys susitaria, kad Projektrl administravimo ir finansavimo taisykles ir velesni jq
pakeitimai yra Sutarties s4lygos.
2.3. Salys susitaria, kad, vadovaujantis Duomenq teikimo per IS Europos S4jungos
strukhlriniq fondq le5q bendrai finansuojamq projektq duomenq mainq svetaing tvarkos apra5u
(Projektq administravimo ir finansavimo taisykliq 1 priedas) (toliau - Duomenq teikimo tvarkos
apra5as), per I5 Europos S4jungos strukt[rinirl fondq le5q bendrai finansuojamq projektq duomenq
mainq svetaing (toliau - DMS), jeigu ldieglos tokios funkcines galimybes, atliekami Sutarties *
keitimai ar Sutartis nutraukiama, siundiami Saliq vienos kitai prane5imai (iskaitant sprendimus del
'r

nustatytqpaZeidimq,1e5qgr4Zinimo,papi1domofinansavimoskyrimo,'quM"
mokejimo pra5ymo patvirtinimo, projekto i5laidq pripaZinimo netinkamomiS finansuoti, ataskaitos
po projekto finansavimo pabaigos patvirtinimo, vieSqjq pirkimq tinkamumo, patikros vietoje
organizavimo ir rekomendacijq, pradetos Sutarties nutraukimo procedtros, bet neapsiribojant Siais
sprendimais) ir projekto vykdytojo teikiami dokumentai ir duomenys.
2.4. Projekto vykdytojas fio atstovas), teikdamas dokumentus ir duomenis, isipareigoja juos
pasira5yti elektroniniu para5u, jeigu tai numatyta Duomenq teikimo tvarkos apra5e. Per DMS pateikti
dokumentai ir duomenys, pasiraSyti elektroniniu para5u, laikomi tinkamai pasira5ytais.
2.5. Ne viena i5 Satq neatsako uZ visi5k4 ar dalini isipareigojimq pagal Sutart!neivykdym4,
jeigu ji irodo, kad isipareigojimq neivykde del nenugalimos jegos (force majeure) aplinkybiq,
atsiradusiq po Sutarties isigalioj imo dienos.
2.6. Nenugalimos jego s (force majeure) aplinkybiq s4voka apibreZiama ir Sutarties Saliq teisds,
pareigos ir atsakomybe esant Sioms aplinkybems reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio
kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo alsakomybds esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisyklese, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1996 m. liepos 15 d.
nutarimu Nr. 840 ,,Del Atleidimo nuo atsakomybds esant nenugalimos jegos (force majeure)
aplinkybems taisykliq patvirtinimo".

3.

Projektui.ki.torfinansavimol65os

3.1. Projekto biudZete nustatyta didZiausia galima projekto tinkamq finansuoti i5laidq
(toliau- tinkamos finansuoti i5laidos) suma - 143.272,80 Eur (vieno Simto keturiasdeSimt trijq

tukstandiq dviejq Simtq septyniasde5imt dviejq eury ir 80 ct).

3.2. Projekto vykdytojui projektui igyvendinti skiriama lki 121.781,88 Eur (vieno Simto
dvide5imt vieno t[kstandio septyniq Simtq a3tuoniasde5imt vieno euro ir 88 ct) projektui skirtq
0913‑CPVA― R‑725‑41‑0005

finansavimo le5q Sutarties 3.1 papunktyje nurodytoms tinkamoms I-rnansuoti iSlaidoms apmoketi.
Projekto vykdytoias fsipareigoja i5 savo ir (arba) partnerio (-iq) leSq apmoketi Sutarties 3.1
papunktyje nurodytas tinkamas finansuoti i5laidas, kurios nera apmokamos Sutarties 3.2 papunkty.ie
nurodytomis leSomis, ir visas tinkamurno flnansuoti reikalavimq neatitinkandias projekto iSlaidas.
3.3. Jei Sutarties 3. I ir 3.2 papunkdiuose nurodytos sumos skaidiais neatitinka sumrl LodZiais,
teisinga laikoma suma ZodZiais.

4.

Projekto veiklq igyvendinimo pradZia ir pabaiga

4.1. Visos projekto veiklos turi buti ivykdytos per laikotarpi nuo projekto veiklq

igyvendinimo pradZios iki projekto.veiklq igyvendinimo pabaigos, kuriq datos nurodyos Sutarties
1 priedo 5.1ir 5.2 papunkdiuose.
4.2.' Visos su projekto fgyvendinimu susijusios tinkamos finansuoti i5laidos turi blti patirtos
ir apmoketos nuo projekto veiklq igyvendinimo pradZios iki galutinio mokejimo pra5ymo pateikimo,
kuriq datos nurodytos Sutarties 1 ir 2 prieduose (iei teikiant galutini mokejimo pra5ym4 i5laidas
pra5oma apmoketi s4skaitq apmokejimo b[du, Sios i5laidos gali buti apmoketos ir pasibaigus Siam
laikotarpiui).

5.

Mok6jimai

5.1. Projekto i5laidos apmokamos taikant Sutarties 2 priedo 1.4 papunktyje nurodytus b[dus.
5.2. Projekto r,ykdytojui gali bUti i5mokamas avansas, kurio didZiausias galimas dydis
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nurodytas Sutarties 2 priedo 1.2 papunktyje.
5.3. Projelcto vykdl.tojas ne veliau kaip per 14 dienq nuo Sutarties pasira5ymo dienos
igyvendinandiaJar institucijai turi pateikti mokejimo pra5ymq teikimo grafik4.
5.4. Projekto vykdytojas mokejimo pra55rmus igyvendinandiajai institucijai teikia ne vdliau,
nei nustatyta su fgyvendinandi4ja institucija suderintame mokejimo pra5ymq teikimo grafike.
Galutinis mokejimo pra5ymas teikiamas iki Sutarties 2 priedo 1.3 papunktyje nurodyto termino.
5.5. Projekto vykdl.tojas fsipareigoja tureti kredito istaigoje atskir4 s4skait4 projektui
skiriamoms finansavimo le5oms. Jei projeklo vykdytojas kredito istaigos s4skaitoje laiko daugiau nei
vienam i5 ES strukt[rinir] fondq le5q finansuojamam projektui skiriamas 165as, jis isipareigoja
uZtikrinti atskirq projektq 1e5q apskaitos atskyrim4.

6.

Kitos s4lygos

6.I.

Projekto vykdytojas privalo saugoti su projekto igyvendinimu susijusius dokumentus ne
trumpiau kaip iki Sutarties 1 priedo 7.2 papunktyje mrodyos datos. {gyvendinandiosios institucijos
sprendimu Sis terminas gali btti pratgstas Projektq administravimo ir finansavimo taisykli+ 42
skirsnyj e nurodyta tvarka.
6.2. Projekto r,ykdytojas teikia ataskaitas po projekto finansavinio pabaigos Sutarties 1 priedo
7.1 papunktyje nustatyta tvarka.
6.3. Papildomi Projekto igyvendinimo reikalavimai numatyti Sutarties I priedo 10 punkte.
6.4. Projekto vykdytojas sutinka, kad informacija apie ji, kaip parei5kej4, trumpas projekto
apra5ymas, parai5kos kodas ir pra5omq ski.ti finansavimo le5q suma bus skelbiami svetaineje
www. esinvesticij o s. lt.
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7.

Baigiamosiosnuostatos

7.1.

Sutartis isigalioja nuo to momento, kai j4 pasira5o Sutarties Salys, ir galioja tol, kol Salys
ivykdo visus savo isipareigojimus pagal 5i4 Sutarti arba Sutartis nutraukiama.
7.2. Sutartis sudaryta dviem vienod4 teising gali4 turindiais egzemplioriais, po vien4
kiekvienai Saliai.
7.3. Sutartis vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teises aktais. Saliq gindai,
kilg del jos vykdymo, sprendZiami teisme Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
7.4, Salys privalo viena kit4 informuoti apie tai, kad pasikeite jq adresas, pavadinimas (taip
pat partneriq pavadinimai), projekto s4skaitos numeris, elektroninio pa5to adresas ar kiti kontaktiniai
duomenys, kuriuos viena kitai nurode Sutartyje ir Duomenq teikimo tvarkos apra5e nustatyta tvarka.
Salis, neivykdZiusi Sio reikalavimo, negali pareik5ti pretenz1q ar atsikirtimq, kad kiios Salies
veiksmai, atlikti pagal naujausius jai Zinomus duomenis, neatitinka Sutarties s4lygq arba ji negavo
prane5imq, kurie buvo siqsti pagal Siuos duomenis.
7 .5. {gyvendinandiosios institucijos adresas ir rekvizitai:

Isyvendinaniio i i institucii
Juridinio asmens kodas 126125624
Adresas
S. Konarskio g. 13, Vilnius
Pa5to kodas
03109
Telefonas
El. pa5tas

a

37052514400
info@cpva.lt

7.6.

Projekto vykdytojo adresas ir rekvizitai nurodyti Sutarlies I priedo

8.

Sutarties priedai
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1

punkte.

1 priedas. Projekto apra5ymas.
2 priedas. Finansavimo sElygos.

Saliq paralai

Vie5osios istaigos Centrines proj ektq valdymo
agenturos direktoriaus pavaduotoj a

Kalvarijos meno mokyklos direktorius

Juozas Ciprisevidius

(Ml.ute
(data)

2018 m. sausio 15 d.
(data)
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