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

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMO METODIKA (PROJEKTAS)
1. Bendra informacija apie paraišką:
Paraiškos kodas
Paraiškos pavadinimas
Pareiškėjo pavadinimas
2. Vertinimo kriterijai
NR.
1.

VERTINIMO KRITERIJUS
Pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys,
nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra
pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės
veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas
kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti
ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms
įstaigoms) arba pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra
fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas
ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos

TAIP NE

NETAIKOMA

PAAIŠKINIMAI DĖL VERTINIMO
Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos
vertinimo metu.
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų atveju, ar juridiniam
asmeniui nėra iškelta byla dėl bankroto ir restruktūrizavimo, nėra
priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras
vykdyti ne teismo tvarka, taip pat ar juridinis asmuo nėra
likviduojamas patikrinama pagal Juridinių asmenų registro
duomenis. Ar fiziniam asmeniui nėra iškelta bankroto byla Lietuvos
Respublikoje, patikrinama pagal Audito, apskaitos, turto vertinimo ir
nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos duomenis.
Ar pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas
dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos, tikrinama pagal pareiškėjo
ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą informaciją.
Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) yra iš užsienio valstybės, klausimas
vertinamas pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą
informaciją.

2.

Pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) paraiškos pateikimo dieną
galutiniu teismo sprendimu arba galutiniu administraciniu
sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su
mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal
Lietuvos Respublikos teisės aktus arba, jei pareiškėjas

Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos
vertinimo metu.
Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų atveju patikrinama
pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
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3.

(partneris) yra užsienyje įregistruotas juridinis asmuo arba
užsienyje gyvenantis fizinis asmuo, pagal atitinkamos užsienio
valstybės teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių
veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės 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).

finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir
Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus
reikalų ministerijos duomenis.

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) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos
dokumentus, neturi 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

Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos
vertinimo metu.

Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) yra iš užsienio valstybės, klausimas
vertinamas pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą
informaciją.

Lietuvos Respublikos juridinių ir fizinių asmenų atveju patikrinama
pagal pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) pateiktą pagrindinių akcininkų
(turinčių daugiau nei 50 proc. akcijų) sąrašą ir Informatikos ir ryšių
departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
duomenis.
Jei pareiškėjas ar partneris (-iai) yra iš užsienio valstybės, vertinama
pagal pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą informaciją.
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4.

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)
Paraiškos vertinimo metu 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 (šis apribojimas
netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos
Respublikos ar kitos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų
ir (arba) valstybės pinigų fondų)

Tikrinamas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) statusas paraiškos
vertinimo metu.
Klausimas vertinamas pagal vertintojui prieinamus viešus
informacijos šaltinius, programos operatoriaus duomenų bazes,
pareiškėjo ir partnerio (-ių) deklaracijoje nurodytą informaciją.
Tikrinama paraiškos vertinimo metu.

5.
Pareiškėjas ir (ar) jo partneris (-iai) paraiškoje arba jos
prieduose nėra pateikęs melagingos informacijos

3. Vertinimo išvada: Teigiama
Vertinimo data

Neigiama

Klausimas vertinamas pagal pareiškėjo ir
deklaracijoje ir paraiškoje nurodytą informaciją.

partnerio

(-ių)

