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APIBRĖŽIMAS
•

•

Mokėjimo prašymas – projekto vykdytojo užpildytas ir Agentūrai pateiktas
Finansų ministerijos patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar)
kompensuoti projekto išlaidas.
Elektroninis mokėjimo prašymas – tai individualiai kiekvienam projekto
vykdytojui sugeneruota dokumento forma, kurioje dalis būtinų laukų užpildyti
automatiškai (projekto identifikaciniai duomenys, veiklos ir ir jų įgyvendinimo
grafikas ir kt.)

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ RENGIMĄ, TEIKIMĄ,
TIKRINIMĄ BEI TVIRTINIMĄ REGLAMENTUOJA
•
•
•

•
•

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, LR vyriausybės 2007 m.
gruodžio 19 d. nutarimas Nr. 1443 (VŽ, 2008-01-10, Nr. 4-132) su pakeitimais;
Finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 1K-066 “Dėl Projektų
administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo”(VŽ, 2008-02-26, Nr. 23861) su pakeitimais;
Priemonės Nr. VP3-3.1-AM-01-V „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo
sistemų renovavimas ir plėtra“ finansavimo sąlygų aprašas, LR aplinkos
ministro 2009 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. D1-170 (VŽ, 2009-04-28, Nr.
47-1880);
Projekto finansavimo ir administravimo sutartis;
Projektų išlaidų pagrindimo dokumentų rengimo ir tikrinimo tvarkos aprašas,
Agentūros direktoriaus 2009 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. T1-60.

MOKĖJIMO PRAŠYMŲ PILDYMAS
•
•
•
•
•
•

Mokėjimo prašymas pildomas vadovaujantis:
Iš dalies užpildytos elektroninės mokėjimo prašymo formos pildymo pavyzdžiu;
Mokėjimo prašymo forma;
Avanso mokėjimo prašymo forma (jei taikoma);
Mokėjimo prašymo formos pildymo instrukcija;
DMS naudojimo instrukcija;
DMS taisyklėmis.

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS (1)
Projekto vykdytojas, pasirašęs projekto finansavimo ir administravimo
sutartį, mokėjimo prašymus Agentūrai pateikia iki Mokėjimo prašymų
teikimo grafike (4 sutarties priedas) nurodyto kalendorinio mėnesio 10
dienos numatytai sumai.

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS (2)
•

Mokėjimo prašymas Agentūrai teikiamas paštu per kurjerį ar įteikiamas
asmeniškai popierine ir elektronine formomis. Elektroninė MP prašymo
versija teikiama per DMS, o nesant galimybės teikiama elektroninėje
laikmenoje kartu su popierine MP versija.
(Įsigaliojus sutarčiai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, Agentūra įregistruoja projekto vykdytoją SFMIS 2007
sistemoje bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų duomenų mainų svetainės (DMS) naudotoju.
Vadovaudamasis DMS taisyklėmis iš dalies užpildytą mokėjimo prašymo formą projekto vykdytojas parsisiunčia iš
DMS. Jei to padaryti nepavyksta, reikia kreiptis į Agentūrą.)

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS (3)
•

•

Elektroninėje ir popierinėje MP versijose duomenys turi sutapti (Esant
nesutapimui laikoma, kad teisingi yra popierinėje MP versijoje pateikti
duomenys).
Popierinę mokėjimo prašymo versiją pasirašo projekto vykdytojo
institucijos arba organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir vyr.
finansininkas (finansininkas) ar kitas asmuo, atsakingas už institucijos
apskaitą. Jei projekto vykdytojo institucijos arba organizacijos apskaitą
tvarko apskaitos paslaugas teikianti įmonė, mokėjimo prašymą gali
pasirašyti šios įmonės darbuotojas, atsakingas už apskaitą.

MOKĖJIMO PRAŠYMO TEIKIMAS (4)
•
•
•

•

Avansinio MP teikimas (jei taikoma);
Nulinio MP teikimas (nedeklaruojamos išlaidos, tik veiklos ir stebėsenos
rodikliai).
Tarpinio MP teikimas.
(jei nesutampa pateikiamo MP suma ar pateikimo terminas su sutartyje
patvirtinta, su MP pateikimu būtina pateikti atnaujintą MP teikimo grafiką,
bei nurodyti priežastis dėl šių neatitikimų. Tuo atveju, kai Projekto
vykdytojas, Agentūrai neapmokėjus anksčiau pateikto MP, pateikia dar
vieną MP, tai antrasis MP gali būti apmokėtas tik po pirmojo MP
apmokėjimo.
Galutinio MP teikimas. ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pasibaigus
Projektui, kartu su galutine Projekto įgyvendinimo ataskaita ir banko
pažyma apie Projekto sąskaitoje Projekto metu sukauptų palūkanų dydį bei
kitais privalomais dokumentais.

MOKĖJIMO PRAŠYMO FORMA
MP bendroji dalis
1 MPD. Veiklos
1 MPD. Rodikliai
2 MPD. SA
3 MPD. IK
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