JUNGTINĖS VEIKLOS (PA RTN ERYSTĖS) SUTARTIS

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTE

„VANDENS TIEKIM O IR NUOTEKŲ TVARKYM O INFRASTRUKTŪROS PLĖTR A IR
REKONSTRUKCIJA PRIENŲ RAJO N E“

PRIENAI
2016 m. spalio mėn. 20 d. Nr. JV S -2 7 -1 6 / ^ < P -2 ? / '^ / k f/
Uždaroji akcinė bendrovė „Prienų vandenys“, kodas: 170639781, adresas: Pramonės g.
7, LT-59145, Prienai, tel. Nr. (8 319) 60131, fakso Nr. (8 319) 60124, ei. pašto adresas:
prienuvandenvs@takas.lt, atstovaujama direktoriaus P. Mitkevičiaus, toliau sutartyje vadinama Projekto vykdytojas.
Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas: 288742590, adresas: Laisvės aikštė 12,
LT-59126 Prienai, tek Nr. (8 319) 61102, fakso Nr. (8 319) 61191, ei. pašto adresas:
savivaldvbe@prienai.lt, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios
administracijos direktorių,R. Zablackienės - Projekto partneris,
toliau kartu ir atskirai vadinami „Šalimis“ arba „Partneriais“.
Atsižvelgiant j tai, jog
■

Projekto vykdytojas rengia ir teikia paraišką įgyvendinti projektą „Vandens tiekimo ir
nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“, teikiamo pagal
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.3.2- APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ (toliau-Projektas);
■ Projekto vykdytojui teikiant Projektą ir jį įgyvendinant reikalingas partneris;
■ 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“
05.3.2- APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų
renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr.
1, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D l-717
(toliau - Aprašas),
■ Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.969 straipsniu, įtvirtinančiu jungtinės
(partnerystės) sutarties sąvoką ir reglamentuojančiu jos formą bei būtinas sąlygas;
Sudarė ir pasirašė šią jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį, toliau vadinamą - Sutartis.

I. Sutarties dalykas

1.1.
Sutarties tikslas - susitarti dėl Šalių bendradarbiavimo bendrai rengiant ir įgyvendinat
Projektą. Sudarydamos šią Sutartį Šalys įsipareigoja kooperuoti savo žmogiškuosius išteklius
(pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias), reikiamą techninę ir technologinę įrangą bei
pinigines lėšas, siekdami veikti bendrai (jungtine veikla) sėkmingam projekto „Vandens tiekimo ir

nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Prienų rajone“ (toliau - Projektas)
įgyvendinimui ir jo numatytų rezultatų pasiekimui.
1.2. Šalys pasirašydamos Sutartį susitaria veikti bendrai, įgyvendinant įstatymams
neprieštaraujantį Projekto tikslą - sudaryti sąlygas Prienų rajono gyventojams prisijungti prie
centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo
ir nuotekų tvarkymo paslaugas Prienų mieste bei rajone.
1.3. Sutarties pagrindu nesteigiamas naujas juridinis asmuo, nėra steigiama ūkinė bendrija.
Partneriai veikia remdamiesi Sutartyje įtvirtintomis nuostatomis bei galiojančiais Lietuvos
Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

II.

Šalių įnašai ir nuosavybės teisės

2.1.
Partneriai siekdami įgyvendinti šios sutarties 1.1 punkte nurodytą tikslą, prisideda šiais
įnašais:
2.1.1. Projekto vykdytojas teikia paraišką Projekto finansavimui gauti, koordinuoja Projekto
veiklas, valdo Projekto metu sukurtą turtą, užtikrina Projekto tęstinumą, bei skiria nuosavų lėšų dalį
netinkamoms finansuoti, tačiau šiam Projektui įgyvendinti būtinoms išlaidoms padengti;
2.1.2. Projekto partneris skiria lėšas nuosavų lėšų indėliui (numatytai Projekto išlaidų daliai,
ne mažiau kaip 27 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų), kurių nepadengia Projekto finansavimas,
apmokėjimui;
2.1 .3 .
Projekto vykdytojas, siekdamas užtikrinti savalaikį mokėjimų rangovams ir paslaugų
tiekėjams vykdymą, įsipareigoja teikdamas kiekvieną mokėjimo prašymą informuoti Projekto
partnerį apie mokėjimo prašymo pateikimą ir pranešti, kad ne vėliau kaip per 15 d. d. nuo mokėjimo
prašymo pateikimo dienos į projekto sąskaitą reikia pervesti Projekto partnerio nuosavų lėšų dalį
skirtą konkrečiam mokėjimo prašymui taip pat prisideda savo žmogiškaisiais ištekliais
(pastangomis, darbu, įgūdžiais ir profesinėmis žiniomis) bei reikiama technine ir technologine
įranga;
2.2.
Sutarties dalyvių įnašai pinigais ar kitokiu turtu, taip pat turtas, sukurtas ar įgytas kaip
jungtinės jų veiklos rezultatas, po Projekto įgyvendinimo tampa Projekto vykdytojo nuosavybe.
Jungtinės veiklos sutarties dalyvis neturi teisės disponuoti savo dalimi bendrame turte be kitų
sutarties dalyvių sutikimo.

III.Šalių teisės, pareigos

3.1. Šalys sutaria vykdyti įsipareigojimus per laikotarpį numatytą Projekto finansavimo ir
administravimo sutartyje. Šalys dalyvauja įgyvendinant projektą ir naudojasi jo rezultatais arba
produktais, tačiau už tinkamą Projekto įgyvendinimą ir lėšų panaudojimą atsakingas Projekto
vykdytojas.
3.2. Projekto vykdytojo pareigos:
3.2.1. Projekto paraiškos parengimas ir pateikimas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūrai;
3.2.2. Projekto įgyvendinimas, bendrasis projekto koordinavimas ir valdymas;
3.2.3. Projekto buhalterinės apskaitos administravimas ir vykdymas;
3.2.4. Projekto sąskaitos banke administravimas;
3.2.5. Viešųjų pirkimų vykdymo ir mokėjimų prašymų teikimo planų/ grafikų rengimas;
3.2.6. Projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatytų ataskaitų rengimas;
3.2.7. Projektui įgyvendinti reikalingų viešųjų pirkimų vykdymas laikantis Lietuvos
Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų;

3.2.8. Viešųjų pirkimų komisijos sudarymas;
3.2.9. Projektui įgyvendinti reikalingų viešųjų pirkimų dokumentų parengimas;
3.2.10. Projekto partnerio informavimas apie viešųjų pirkimų eigą;
3.2.11. Projekto finansavimo ir administravimo sutarties kopijos pateikimas Projekto
partneriui.
3.3. Projekto partnerio pareigos:
3.3.1. esant poreikiui, projekto vykdytojo prašymu, skirti atstovus į Projekto vykdytojo
sudarytą viešojo pirkimo komisiją;
3.3.2. visų viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingų duomenų bei dokumentų pateikimas
Projekto vykdytojui;
3.3.3. bendradarbiavimas su Projekto vykdytoju visų viešųjų pirkimų procedūrų ir projekto
įgyvendinimo metu.
3.4. Kiekvienas partneris, siekdamas bendro tikslo, numatyto Sutarties 1.1 punkte, taip pat
įsipareigoja:
3.4.1. tinkamai ir laiku atlikti visus veiksmus, reikalingus bendrai veiklai vykdyti;
3.4.2. vykdant bendrą veiklą suteikti kitam Partneriui reikiamą informaciją, žinias ir
dokumentus;
3.4.3. vykdant bendrą veiklą siekti suderintos ir harmoningos šios veiklos įgyvendinimo;
3.4.4. esant reikalui, pagal galimybes skirti papildomų lėšų ar kito turto (įskaitant
žmogiškuosius išteklius) tinkamam šios Sutarties sąlygų vykdymui užtikrinti;
3.4.5. tinkamai vykdyti Projekto administravimo ir finansavimo sutartyje bei Apraše
nurodytus reikalavimus, įsipareigojimus;
3.4.6. tinkamai vykdyti visus kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį ir nesiimti jokių
veiksmų, galinčių apsunkinti Sutarties tikslo, nurodyto Sutarties 1.1 punkte, įgyvendinimą ar
padaryti jį nebepasiekiamą.
3.5. Projekto vykdytojas ir Partneris įsipareigoja užtikrinti investicijų tęstinumą 5 metus po
Projekto finansavimo pabaigos: Šalys negali iš esmės pakeisti veiklos, kuriai buvo skirtos
investicijos, pobūdžio, tikslų arba įgyvendinimo sąlygų, jei tai pakenktų projekto tikslams; Projekto
vykdytojas 5 metus po projekto finansavimo pabaigos teikia ataskaitas. Pasikeitus aplinkybėms ir
(ar) pratęsus Projektą, Šalys susitaria pasirašyti papildomą susitarimą dėl Sutarties tęsimo.
Susitarimas taps neatskiriama Sutarties dalimi.
3.6. Sutarties šalys įsipareigoja imtis visų atsargos priemonių, kad būtų išvengta interesų
konflikto, ir nedelsdamos pranešti kitai Sutarties šaliai apie bet kurias aplinkybes, keliančias arba
galinčias sukelti bet kokį interesų konfliktą.

IV. Konfidencialumas

4.1.
Visa informacija ir dokumentai, kuriuos Partneriai gavo vieni iš kitų, yra konfidencialūs
ir nei vienas Partneris neturi teisės skelbti šios informacijos be raštiško kitų Partnerių sutikimo.

V. Partnerių teisė į informaciją

5.1.
Kiekvienas Partneris turi teisę susipažinti su bendrų reikalų tvarkymo dokumentais,
nepaisant to, įgaliotas jis ar ne tvarkyti bendrus reikalus. Susitarimai, kurie šią teisę apriboja ar
panaikina, negalioja.
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VI. Salių atsakomybė

6.1. Partneriai atsako solidariai pagal bendras prievoles, jei šios prievolės atsirado iš šios
Sutarties vykdymo. Galutinę atsakomybę už tinkamą projekto įgyvendinimą prisiima Projekto
vykdytojas.
6.2. Kiekvienas Partneris atsako už išlaidas ir nuostolius, kurie yra patirti dėl jo įsipareigojimų
vykdymo, nevykdymo ar netinkamo vykdymo pagal šią sutartį.
6.3. Partneriai už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą atsako pagal
Projekto administravimo ir finansavimo sutarties sąlygas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
6.4. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienam iš Partnerių atsisakius toliau būti Sutarties dalyviu
arba nebegalint toliau būti Sutarties dalyviu, Partneris, kuris nebėra Sutarties dalyvis, atsako
tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jam esant Sutarties dalyviu, taip, kaip jis atsakytų
būdamas Partneriu.
6.5. Partneris, vienašališkai nutraukęs sutartį nesant kito partnerio kaltės, turi atlyginti kitam
Partneriui dėl to padarytus tiesioginius ir netiesioginius nuostolius.

VII.

Turto, pajamų ir pelno pasiskirstymas

7.1. Visos projekto finansinės lėšos (įskaitant ir nuosavą įnašą) pervedamos į Projekto
vykdytojo įstaigos atidarytą atskirą sąskaitą banke, skirtą tik Projekto lėšoms.
7.2. Visos iš projekto gautos pajamos ir pelnas gaunamas į projekto vykdytojo įstaigos sąskaitą
banke.
7.3. Partnerių sukurtas ar kaip bendros veiklos rezultatas įgytas turtas, taip pat turtas, naudotas
bendrai veiklai vykdyti, nutraukus Sutartį ar pasibaigus jos galiojimo terminui, atitenka Partneriui
ir/ arba perleidžiamas naudoti Projekto vykdytojui.
7.4. Partneris, šios Sutarties vykdymo tikslais įnešęs individualiais požymiais apibūdintą
daiktą, pasibaigus Sutarties galiojimui turi teisę reikalauti grąžinti šį daiktą, jeigu dėl to nebus
pažeisti kitų partnerių ir kreditorių interesai.
7.5. Partneriai jokiu būdu negalės parduoti, perleisti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti
daiktinių teisių į turtą, kuriam įsigyti yra skiriamos lėšos, 5 metus nuo projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigos.
7.6. Partneriai negalės pakeisti pagal Projekto finansavimo ir administravimo sutartį remiamos
veiklos pobūdžio ir (ar) turto, kuriam įsigyti ar sukurti buvo naudota parama, nuosavybės formos 5
metus nuo Projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos.

VIII.

Force majeure (nenugalima jėga/ nepaprastos aplinkybės, kurių negalima nugalėti)

8.1. Force majeure - tai bet kuri nenumatyta ypatinga padėtis arba įvykis, nepriklausantis nuo
Sutarties šalių valios, kuris neleidžia vienai iš šalių vykdyti kurio nors jos Sutartyje numatyto
įsipareigojimo, kuris nėra susijęs su jų (arba jų subrangovų, atstovų ar darbuotojų) padaryta klaida
arba aplaidumu ir, nepaisant visų pastangų, yra neįveikiama kliūtis. Force majeure nelaikomi
įrangos arba prekių defektai arba pavėluotas jų tiekimas, darbo ginčai, streikai arba finansiniai
sunkumai.
8.2. Sutarties šalis nelaikoma pažeidusią savo Sutartyje numatytus įsipareigojimus, jei ji negali
jų įgyvendinti dėl force majeure.
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8.3.
Su force majeure susidūrusi Sutarties šalis privalo nedelsdama apie tai informuoti kitą
Sutarties šalį, nurodydama problemos pobūdi, galimą trukmę ir numatomą poveikį, bei turi taikyti
visas įmanomas priemones galimai žalai sumažinti.

IX. Jungtinės veiklos sutarties galiojimas, keitimas ir pasibaigimas

9.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki jo je nurodytų įsipareigojimų
visiško įvykdymo arba Sutarties pasibaigimo kitais pagrindais.
9.2. Jungtinės veiklos sutartis gali būti nutraukta:
9.2.1. iškėlus vienam iš Partnerių bankroto bylą;
9.2.2. vieną iš Partnerių likvidavus ar reorganizavus;
9.2.3. raštišku šalių susitarimu;
9.2.4. Partneriams įvykdžius visus su šia Sutartimi susijusius įsipareigojimus.
9.3. Vienam iš partnerių nutraukus sutartį pagal 9.2.1-9.2.2. punktus, jam yra taikoma šio
sutarties 6.4 punkte numatyta atsakomybė.
9.4. Nutraukus sutartį vienašališkai, nesant LR CK 6.217 str. 1 d. numatyto pagrindo, taikoma
Sutarties 6.4 ir 6.5 punktuose numatyta atsakomybė.
9.5. Sutartis netenka galios, jei galutinai paaiškėja, jog Projektas nebus finansuojamas pagal
2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga,
gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014
priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių
valdymo tobulinimas“.
9.6. Sutartis gali pasibaigti ir kitais LR CK nustatytais pagrindais.
9.7. Sutartis keičiama:
9.7.1. Partneriai susitaria, kad ši sutartis galės būti tikslinama patvirtinus Projekto finansavimą;
9.7.2. Sutartis keičiama ir kitais atvejais raštišku Partnerių susitarimu.

X. Netinkamai įgyvendinami projektai

10.1.
Partneriai tarpusavyje įsipareigoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
užtikrinti teisę atgaliniu būdu išieškoti suteiktą ES finansavimą, jei Partneriai netinkamai įgyvendina
projektą, nesilaikant Projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų ar kitų Europos
Sąjungos bei Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų.

XI. Kitos sąlygos:

11.1.
Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą juridinę galią, po
vieną kiekvienam Partneriui.
11.2. Sutarties pakeitimai ir (ar) papildymai turi būti pasirašomi visų Sutarties šalių ir tampa
neatskiriama Sutarties dalimi.
11.3. Partneriai negali perleisti savo teisių bei įsipareigojimų kitiems asmenims, be kitų
Partnerių žinios.
11.4. Partneriai įsipareigoja imtis visų priemonių laiku ir sąžiningai įvykdyti visas šios
Sutarties sąlygas. Ginčai tarp šalių sprendžiami derybų keliu, o nesusitarus - Lietuvos Respublikos
įstatymų nustatyta tvarka.

1 ] .5. Partneriai įsipareigoja vykdyti Projekto finansavimo ir administravimo sutarties
sąlygas, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, susijusias su projekto įgyvendinimu, apibrėžtas kituose
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose.
11.6. Jeigu bet kuris šios sutarties punktas yra pripažįstamas visas ar iš dalies negaliojantis,
jis nedaro negaliojančiais likusių sutarties punktų. Tokiu atveju, Partneriai susitaria pakeisti
negaliojantį punktą taip, kad jis taptų galiojantis ir, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir finansinį
rezultatą kaip ir pakeistasis punktas.
11.7. Projekto partneriai pasižada sudaryti sąlygas tikrinti ir audituoti projektą ir su projektu
susijusius dokumentus institucijoms, turinčioms teisę tai daryti įgyvendinant Projekto tikslą,
nurodytą 1.2 punkte.
X II.

Šalių p a ra š a i ir re k v iz ita i:

UAB „Prienų vandenys41
Kodas 170639781
Adresas: Pramonės g. 7, 59145 Prienai
Tel. 8 319 60131, faks. 8 319 60124
EI. paštas: prienuvandenvs@takas.lt

Prienų rajono savivaldybės administracija
Kodas 288742590
Adresas: Laisvės aikštė 12, 59126 Prienai
Tel. 8 319 61102, faks. 8 319 61191
EI. paštas: savivaldvbe@prienai.lt

Direktorius Pranas Mitkevičius

Acjrpinistracijos direktoriaus pavaduotoja,
pavaduojanti administracijos direktorių^
Rima Zablackienė
A. V.
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PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą priedas

r

i'T V A

Prienų rajono savivaldybės administracija Laisvės aikštė 12, Prienai
(partnerio pavadinimas, adresas)

PARTNERIO DEKLARACIJA*
2016-10-20
(data)
Prienai
(sudarymo vieta)
Aš, _________ Rima Zablackienė________ , patvirtinu, kad:
(vardas ir pavardė)
1. Esu susipažinęs su teikiamu projektu, savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą.
2. Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga.
3. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas yra įvvkdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos
Respublikos teisės aktus arba, jei partneris yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių
veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstvbės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos
teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai).

* Atskiras partnerio deklaracijas pasirašo visų paraiškos 3 punkte „Informacija apie partnerį (-ius)" nurodytų partnerių vadovai ar jų įgalioti atstovai.
Projekto pavadinimas

Kvietimo Ki.:2T. Priemonė. 05 3 I-APVA-R-014 .GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ REKOVAITMAS IR PLĖTRA ĮMONIŲ VALDYMO TOBULINIMAS

V.6.0.0

PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDU LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
4. Mano atstovaujamo ūkio subjekto vadovas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji) narvs (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-vs) teisę juridinio asmens vardu sudaryti
sandorį, ar buhalteris ( iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), turintis ( vs) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnvkusio arba nepanaikinto
teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir
(arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. gegužės 30 d.
nutarimu Nr. 590 „Dėl Finansinės paramos, išmokėtos ir (arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo j Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą taisyklių
p atvirtinimo", priedo „Apribojimų skirti Europos Sąjungos finansinę paramą, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų, Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programos finansinę paramą aprašas" 2 punkte (jei pareiškėjo veikla vra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių
biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ši nuostata jam nėra taikoma).
5. Mano atstovaujamai įstaigai ar ūkio subjektui, kuri (-is) yra perkėlusi (-ęs) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, netaikoma arba nebuvo taikoma
išieškojūno procedūra.
6. Esu susipažinęs su paraiškos priede „Klausimvnas apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos
Respublikos biudžeto lėšomis nustatymą" pateiktais duomenimis apie mano atstovaujamą įstaigą ar ūkio subjektą ir patvirtinu, kad šie duomenys teisingi (ši nuostata nėra
taikoma užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
7. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui vra žinoma, kad užsienyje sumokėto Lietuvos Respublikos apmokestinamojo asmens PVM negalima
susigrąžinti pasinaudojus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansri ministerijos Elektroninių prašvmų priėmimo sistema (EFRIS) arba susigrąžinus,
nedelsiant apie tai informuoti įgyvendinančiąją instituciją.
8. Dėl mano atstovaujamos valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių
nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma Lietuvos Respublikoje registruotiems viešiesiems ir užsienyje registruotiems juridiniams asmenims).
9. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra iškelta byda dėl bankroto arba restruktūrizavimo ar pradėtas ikiteisminis ty rimas dėl ūkinės
komercinės veiklos arba ji (jis) nėra likviduojama (-as), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma
biudžetinėms įstaigoms).
10. Mano atstovaujamai valstybės institucijai, įstaigai ar ūkio subjektui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą
terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba)
savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti vra skiriama 2007-2013 metų ES fondų ar 2014-2020 metų ES struktūrinių fondų
techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui).
11. Mano atstovaujama valstybės institucija, įstaiga ar ūkio subjektas paraiškos vertinimo metu Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius,
taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m.
lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo" (ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai
finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).
12. Mano kaip valstybės institucijos, įstaigos ar ūkio subjekto vadovo ar įgalioto asmens privatūs interesai yra suderinti su visuomenės viešaisiais interesais.
13. Projekto įgyrvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų (darnaus vystymosi, lyčių lygybes ir nediskriminavimo) laikymasis.
14. M an nežinomos kitos šioje deklaracijoje nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių
projektas nebūtų įgyvendintas 2014r-2020 metų struktūrinių fondų programavimo laikotarpiu.
15. Sutinku užtikrinti paraiškoje nurodymą nuosavų lėšų (įnašo) sumą tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti ir užtikrinti visų kitų projektui įgyvendinti reikalingų išlaidų
(tarp jų ir netinkamų finansuoti) apmokėjimą.
16. Sutinku, kad Europos Audito Rūmų, Europos Komisijos, Finansų ministerijos ir tarpinių institucijų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės,
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PARAIŠKA FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ
BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarnybos įgalioti asmenys audituotų ir kontroliuotų mano, kaip
projekto partnerio, ūkinę ir finansinę veiklą, kiek ji yra susijusi su projekto įgyvendinimu.
17. Sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (¿skaitant šią deklaraciją).
18. Sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi ES struktūrinės paramos kompiuterinėje informacinėje valdymo ir priežiūros sistemoje SFMIS.
19. Sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, trumpas projekto aprašymas, paraiškos kodas ir prašoma lėšų suma), taip
pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimti sprendimai finansuoti arba nefinansuoti projektą, informacija apie sudarytą projekto sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų suma,
informacija apie įgyvendinant projektą sukultus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams) būtų skelbiami svetainėje
www.esinvesticijos.lt.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,
pav aduojanti administr acijos direktorių
(partnerio vadovo ar jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

C ^
//

Rima Zablackieaė
(parašas)

(vardas ir pavardė)
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