[Projekto kodas]

Kvietimo „Kultūros prieinamumo plėtojimas ir kultūrinio
švietimo stiprinimas“ pagal 2014–2021 m. EEE finansinio
mechanizmo programą „Kultūra“ gairių pareiškėjams
1 priedas

PARAIŠKA
FINANSUOTI IŠ 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR
NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ
1. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Projekto pavadinimas:
Projekto kodas
Programa:
Priemonės kodas:
Priemones pavadinimas:
Kvietimo numeris:
Kvietimo sritis, į kurią pretenduoja pareiškėjas:

[pavadinimas]
[kodas]
[trumpinys ir pavadinimas]
[priemonės kodas]
[priemonės pavadinimas]
[kvietimo kodas] Rodoma tik K atveju
[pasirinktas tekstas] Rodoma tik K atveju

2. INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ
2.1. Pavadinimas / vardas ir pavardė:
2.2. Įstaigos kodas / gimimo data:
2.3. PVM mokėtojo kodas:
2.4. Ar PVM tinkamas:
2.5. PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas:
2.6. Buveinės adresas:
2.7. El. pašto adresas:
2.8. Telefono numeris:
Pareiškėjo vadovo duomenys
2.9. Vardas ir pavardė:
2.10. Pareigos:
2.11. El. pašto adresas:
2.12. Telefono numeris:
Kontaktinio asmens duomenys
2.13. Vardas ir pavardė:
2.14. El. pašto adresas:
2.15. Telefono numeris:
Konsultantas (konsultacinė įmonė), rengęs paraišką

[pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių
Pareiškėjas yra juridinis asmuo Eilutę rodyti pagal parinkimą
Pareiškėjas yra fizinis asmuo Eilutę rodyti pagal parinkimą
[kodas / gimimo data, YYYY-MM-DD]
[PVM mokėtojo kodas]
[ar PVM tinkamas] rodoma pagal pasirinkimą
[ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių tekstas
[buveinės adresas] 500 simbolių tekstas
[el. paštas] 50 simbolių tekstas
[tel. nr. formatas +370 682 12345]
[vardas pavardė] 100 simbolių tekstas
[pareigos] 100 simbolių tekstas
[el. paštas] 50 simbolių tekstas
[tel. nr. formatas +370 682 12345]
[vardas pavarde] 100 simbolių tekstas
[el. paštas] 50 simbolių tekstas
[tel. nr. formatas +370 682 12345]

[Projekto kodas]

3. PROJEKTO PARTNERIAI
3.1. Ar projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais)?:

2.16. Konsultantas yra
2.17. Pavadinimas / vardas ir pavardė:
2.18. El. pašto adresas:
2.19. Telefono numeris:

Taip / Ne

Rodoma pagal parinkimą

juridinis asmuo / fizinis asmuo / netaikoma Rodyti pagal parinkimą
[pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas
[el. paštas] 50 simbolių tekstas
[tel. nr. formatas +370 682 12345]

Partnerio Nr. 1 informacija:

Kartojama, kiek partnerių

Pavadinimas / vardas ir pavardė:

[pavadinimas / vardas pavardė] 250 simbolių tekstas
Partneris yra juridinis asmuo
Partneris yra fizinis asmuo
[valstybė]
[kodas / gimimo data, formatas YYYY-MM-DD]
[PVM mokėtojo kodas]
[ar PVM tinkamas]
[ PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas] 1500 simbolių tekstas
[buveinės adresas] 500 simbolių tekstas

Valstybė:
Įstaigos kodas / gimimo data:
PVM mokėtojo kodas:
Ar PVM tinkamas:
PVM tinkamumo (netinkamumo) finansuoti pagrindimas:
Buveinės adresas:
Partnerio pasirinkimo argumentai:
2 000 simbolių tekstas

4. PROJEKTO APRAŠYMAS
4.1. Problemos identifikavimas, projekto tikslo ir uždavinių nustatymas:
10 000 simbolių tekstas

4.2. Projekto atitikimas nustatytiems prioritetams:
5 000 simbolių tekstas

5. STEBĖSENOS RODIKLIAI IR TĘSTINUMAS

[Projekto kodas]
5.1. Projekto stebėsenos rodikliai:
Rodiklio pavadinimas
Matavimo vienetas

Reikšmė

Siektinos reikšmės pagrindimas
2000 simbolių tekstas

5.2. Projekto tvarumas (tęstinumas) ir projekto rezultatų poveikis programos sričiai:
10 000 simbolių tekstas

6. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO VIETA IR TIKSLINĖ GRUPĖ
6.1. Ar projektas/dalis projektų veiklų įgyvendinama LR?:

Taip / Ne Rodoma pagal parinkimą

6.2. Apskritis, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
6.3. Savivaldybė, kuriai tenka didžioji dalis projekto lėšų:
6.4. Kita (-os) savivaldybė (-ės) kuriai (-ioms) tenka projekto lėšos:
6.5. Kita (-os) valstybė (-ės), kurioje (-iose) kurioje įgyvendinamas projektas:
6.6. Tiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:
1500 simbolių tekstas
6.7. Netiesioginę projekto naudą gaunanti tikslinė grupė:
1500 simbolių tekstas

7. PROJEKTO LOGINIS PAGRINDIMAS
Projekto tikslas:

[projekto tikslas] 500 simbolių

Uždavinys Nr.1:
Veikla Nr.1.1:
Veiklos aprašymas ir pagrindimas:

[uždavinio pavadinimas] 200 simbolių
[Veiklos pavadinimas] 200 simbolių

Veiklos aprašymas (5000 simbolių tekstas)
Įgyvendinimo rodikliai:
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Nr.
Rodiklio pavadinimas
1.1.1
200 simbolių
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
1000 simbolių tekstas
1.1.2
Rodiklio aprašymas ir pagrindimas:
1000 simbolių tekstas

Matavimo vienetas
20 simbolių

Siektina reikšmė
10 simbolių
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PROJEKTO LOGINIO PAGRINDIMO SANTRAUKA:
[projekto tikslas] 500 simbolių

Projekto tikslas:
Uždavinys

Veikla

Rodikliai

Matavimo vnt.

Siekiama
reikšmė

1 [Pavadinimas]

1.1 [Pavadinimas]

1.1.1 [Pavadinimas]

Vnt.

1000 000 000

1 [Pavadinimas]

1.1 [Pavadinimas]

1.1.2 [Pavadinimas]

km

10

1 [Pavadinimas]

1.2 [Pavadinimas]

1.2.1 [Pavadinimas]

km

10

1 [Pavadinimas]

1.2 [Pavadinimas]

1.2.2 [Pavadinimas]

km

10

2 [Pavadinimas]

2.1 [Pavadinimas]

2.1.1 [Pavadinimas]

km

10

2 [Pavadinimas]

2.2 [Pavadinimas]

2.2.1 [Pavadinimas]

km

10

8. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO GRAFIKAS
Planuojamas projekto įgyvendinimo terminas (mėnesiais):
Rodiklio Nr.
Rodiklio pavadinimas
1.1.1
Laikotarpio pagrindimas
1000 simbolių tekstas
1.1.2
1.2.1

[trukmė mėn]
Pradžia

Pabaiga

[Projekto kodas]

9. PROJEKTO IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS
Jei parnerių daugiau nei 4, lentelė kartojama, kurioje nurodomos +5 partnerių sumos, ir t.t. po 5 partnerius.

Nr.

Išlaidų kategorija

[rodiklio
nr 1.1.1]

[rodiklio pavadinimas]
[išlaidų kategorija]

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Pareiškėjas,
EUR

Partneris Nr. 1,
EUR

Partneris Nr. 2,
EUR

Partneris Nr. 3,
EUR

Partneris Nr. 4,
EUR

10 0000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

10 000 000,00

1 000 000,00

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas
[išlaidų kategorija]
2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas
[rodiklio
nr 1.2.1]

[rodiklio pavadinimas]
[išlaidų kategorija]
2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas
Iš viso per rodiklius:

Nr.

Išlaidų kategorija

[rodiklio
nr 1.1.1]

[rodiklio pavadinimas]
[išlaidų kategorija]

[suma]

Suma, EUR
(pareiškėjo ir
visų partnerių)

Partneris Nr.
5, EUR

Partneris Nr. 6,
EUR

Partneris Nr. 7,
EUR

Partneris Nr. 8,
EUR

Partneris Nr. 9,
EUR

100 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas
[išlaidų kategorija]
2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas

[Projekto kodas]
[rodiklio
nr 1.2.1]

[rodiklio pavadinimas]
[išlaidų kategorija]
2000 simbolių tekstas išlaidų kategorijoje aprašymas
Iš viso per rodiklius:

Netiesioginių išlaidų suma:
Netiesioginių išlaidų pagrindimas:

[suma]

[netiesioginių išlaidų suma]

2000 simbolių tekstas netiesioginių išlaidų aprašymas
Iš viso rodikliai ir netiesioginės:

[suma]
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10. PROJEKTO BIUDŽETAS
Išlaidų kategorija
Nr.

veikla/rodiklis

1.
Žemė ir nekilnojamasis turtas

2.
Ranga (statyba,
rekonstravimas,
remontas ir kiti
darbai)

3. Ilgalaikis
turtas

4.
Prekės
(trumpalaikis
turtas) ir
paslaugos

5.
Komandiruotės

6.
Darbo
užmokestis

7. Netiesioginės

Iš viso,
EUR

%
nuo
projekto
vertės

1.1

[Veikla]

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.1.1

[rodiklis]

10 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000 000,00

1.2

Mokymo kokybės gerinimas

2,00

100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10002,00

1.2.1

Mokyklos inventorius

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1.2.2

Mokymai mokytojams

1,00

10 0000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 001,00

2.1

Viešinimo priemonės

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2.1.1

Viešinimas: atminimo lenta

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2.1.2

Viešinimas: baigiamoji konferencija

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2.2

Projekto administravimas

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

500,00

510,00

2.2.1

Administravimo išlaidos

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

500,00

510,00

Iš viso

100 000 002,00

100 000,00

0,00

20,00

10,00

500,00

15 000 000,00

15 100 532,00

% nuo projekto vertės

85,00

5,00

0,00

11,70

1,67

5,49

5,49

100,00

Pareiškėjas/Partneris
Pareiškėjas
Partneris Nr. 1
Partneris Nr. 2
Partneris Nr. 3
Partneris Nr. 4
Partneris Nr. 5
Partneris Nr. 6
Partneris Nr. 7
Partneris Nr. 8
Partneris Nr. 9

Tenkanti išlaidų suma, EUR
1 381 900,00
60 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

81,42

7,14

0,11

7,17
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Partneris Nr. 10
Partneris Nr. 11

0,00
0,00

11. FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Finansavimo šaltinio pavadinimas
Prašomos lėšos
Pareiškėjo ir partnerio (-ių) nuosavos lėšos
Viešosios lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Savivaldybės biudžeto lėšos
Kiti valstybės lėšų šaltiniai (pavyzdžiui, Užimtumo fondo, valstybės įmonių lėšos ir kt.)
Privačios lėšos
Nuosavos lėšos
Kiti lėšų šaltiniai
Iš viso

Eil. Nr.
1
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
3

12. PROJEKTO ATITIKTIS HORIZONTALIESIEMS RINCIPAMS
Projekto įgyvendinimo metu bus užtikrintas horizontaliųjų principų laikymasis
Principas: [nerodoma, jei nenurodytas nei vienas principas]

TAP / NE rodoma pagal pasirinkimą
[principo pavadinimas iš sąrašo]

Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo
5000 simbolių tekstas
Principas:
Pagrindimas, kaip projektas (jo veiklos) prisideda prie principo įgyvendinimo
5000 simbolių tekstas

[principo pavadinimas iš sąrašo]

Suma, EUR

Proc.

[Projekto kodas]

13. PROJEKTO SANTRAUKA
Trumpas projekto aprašymas (lietuvių k.)
2500 simbolių tekstas
Trumpas projekto aprašymas (anglų k.)
2500 simbolių tekstas

14. PAREIŠKĖJO IR PARTNERIO (-Ų) DEKLARACIJA
[pareiškėjas: fizinio vardas pavardė, juridinio pavadinimas ]
[data, formatas YYYY-MM-DD]
Aš, [įstaigos vadovas, arba pareiškėjas FA] patvirtinu, kad:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Šioje paraiškoje ir prie jos pridedamuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra teisinga;
prašomas finansavimas yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga lėšų suma;
man arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą
terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ar užsienio
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų).;
teikdamas (-a), būdamas (-i) partneriu (-iais) teikiant paraišką 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ar Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – mechanizmai)
lėšoms gauti nepažeidžiau gero valdymo, darnaus vystymosi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus reglamentuojančių Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos
teisės aktų;
mano atstovaujamam pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra iškelta byla dėl bankroto ar restruktūrizavimo, jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių
susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių)
vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra fizinis (-iai) asmuo (-ys), nėra iškelta byla dėl bankroto;
mano atstovaujamam pareiškėjui, partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos (ši nuostata netaikoma biudžetinėms
įstaigoms); man, kaip fiziniam asmeniui, partnerio (-ių) vadovui, kaip fiziniam asmeniui, arba mano atstovaujamam pareiškėjui ir (arba) partneriui (- iams) kuris (-ie) yra
fizinis (-iai) asmuo (-ys) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;
aš arba mano atstovaujamas pareiškėjas ir partneris (-iai) neturiu (neturi) su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusių skolų pagal Lietuvos Respublikos
teisės aktus arba, jei pareiškėjas ir (arba) partneris(-iai) yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba užsienio pilietis, pagal atitinkamos užsienio valstybės teisės aktus,
arba kiekvienu atveju skola neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų) (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio
valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų, ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir juridiniams ar fiziniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės
teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai; taip pat, jei skola kiekvienu atveju neviršija 50 Eur);
aš arba mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis (-ieji)
narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas, turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys)
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9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
1

teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturiu (-i) neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo
priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar
vadovavimą jiems, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą,
turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais
apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla,
neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito,
paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros
elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos
duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos,
ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų
pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu,
antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (ši
nuostata netaikoma, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų);
Mano vadovaujama/atstovaujama institucija, aš ir mano atstovaujamo pareiškėjo ir partnerio (-ių) vadovas, akcininkas (-ai), dalininkas (-ai), dalyvis (-iai), ūkinės
bendrijos tikrasis (-ieji) narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, valdymo ar priežiūros organo narys ar
kitas asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti juridiniams asmeniui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, už paraiškos rengimą
atsakingas fizinis ar juridinis asmuo nedalyvavo rengiant programą, gaires ar kitus dokumentus, pagal kuriuos yra teikiama paraiška lėšoms gauti (nuostata netaikoma
tiesioginio finansavimo projektų atveju);
man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas arba dėl kurių
projektas nebūtų įgyvendintas mechanizmų programavimo laikotarpiu;
sutinku, kad paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią deklaraciją);
sutinku, kad paraiškoje pateikti duomenys būtų apdorojami ir saugomi EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo
informacinėje sistemoje (toliau - NORIS) 1 ir Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
patvirtinu, kad esu gavęs visų asmenų, kurių asmens duomenys pateikiami, sutikimą dėl asmens duomenų pateikimo, tvarkymo ir saugojimo teikiamos paraiškos
vertinimo ir projekto įgyvendinimo tikslais1;
sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką (pareiškėjo pavadinimas, projekto pavadinimas, projekto partneriai, trumpas projekto aprašymas, paraiškos unikalus
kodas ir prašoma lėšų suma), taip pat paraiškos vertinimo rezultatai, priimtas sprendimas finansuoti projektą arba jo nefinansuoti, informacija apie sudarytą projekto
įgyvendinimo sutartį ir projektui skirtų finansavimo lėšų sumą, informacija apie įgyvendinant projektą sukurtus produktus (jeigu jų skelbimas neprieštarauja Lietuvos
Respublikos teisės aktams) būtų skelbiama interneto svetainėse www.finmin.lt, www.cpva.lt, www.norwaygrants.lt ir (ar) www.eeagrants.lt.
patvirtinu, kad esu susipažinęs su Bendrosiomis projekto įgyvendinimo sutarties sąlygomis (kvietimo Gairių priedas, jei taikoma) ir įsipareigoju jas vykdyti, jei bus
sudaryta projekto įgyvendinimo sutartis.

Paraiškos teikimo ir projekto įgyvendinimo metu surinkti duomenys, kaip ir kiti projektų duomenys, kaupiami NORIS, yra naudojami paraiškoms vertinti, projektams
administruoti, tikrinti, audituoti ir stebėti. Surinkti duomenys taip pat gali būti naudojami statistiniais tikslais, rengiant ir teikiant projektų stebėsenos rodiklių ataskaitas ir
atliekant vertinimus, tyrimus ar kitus skaičiavimus. Ataskaitose visi šie duomenys yra teikiami projekto, uždavinio ar priemonės lygiu, tačiau statistiškai apibendrinti, t.y.
neišskiriant ir nedetalizuojant nei vieno konkretaus asmens pagal vardą, pavardę ar kitus asmens duomenis. Galimybė peržiūrėti NORIS duomenis, elektroninius dokumentus
ir kitą susijusią informaciją ribojama vadovaujantis NORIS nuostatais ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytą institucijų atsakomybę ir funkcijas.

[Projekto kodas]
NORIS valdytoja ir tvarkytoja yra VŠĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri organizuoja bendrų NORIS funkcinių galimybių ir saugomiems duomenims taikomų
reikalavimų nustatymą.

