Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų
bendruomenių inicijuotos vietos plėtros
būdu, administravimo taisyklių
4 priedas
(VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos forma)
VPS SUVESTINĖ METINĖ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
m.

įrašykite kalendorinius metus, kurių ataskaitą teikiate1

I DALIS. BENDROJI INFORMACIJA
1.

BENDRA INFORMACIJA APIE VPS
ĮGYVENDINIMO ATASKAITŲ TEIKIMĄ
Įrašykite

1.1.

VPS

VYKDYTOJŲ

vykdytojų

pavadinimus,

METINIŲ
kurios

metines

VPS
VPS

VPS
vykdytojos,
laiku įgyvendinimo ataskaitas pateikė laiku.
pateikusios metines VPS Jeigu visos VPS vykdytojos metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
pateikė laiku, parašykite žodžius „Visos VPS vykdytojos metines VPS
įgyvendinimo ataskaitas
įgyvendinimo ataskaitas pateikė laiku“.

1.2.

VPS vykdytojos, pavėluotai Įrašykite VPS vykdytojų, kurios metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
pateikusios metines VPS pateikė pavėluotai, pavadinimus, skliausteliuose nurodykite, kiek
darbo dienų pavėlavo.
įgyvendinimo ataskaitas

1.3.

VPS
vykdytojos,
kurių
metinės VPS įgyvendinimo
ataskaitos patvirtintos be
Agentūros pastabų

1.4.

VPS vykdytojos, kurių metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos po Agentūros
pastabų, teiktų:

1.4.1. vieną kartą
1.4.2. du kartus
1.4.3. tris kartus arba daugiau kartų

Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
Agentūra patvirtino po pirmojo VPS vykdytojų pateikimo be pastabų,
pavadinimus.
Jeigu visų VPS vykdytojų metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos
patvirtintos be pastabų, parašykite žodžius „Visų VPS vykdytojų
metinės VPS įgyvendinimo ataskaitos patvirtintos be pastabų“.

Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
Agentūra patvirtino po vieną kartą teiktų pastabų, pavadinimus.
Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
Agentūra patvirtino po du kartus teiktų pastabų, pavadinimus.
Įrašykite VPS vykdytojų, kurių metines VPS įgyvendinimo ataskaitas
Agentūra patvirtino po tris arba daugiau kartų teiktų pastabų,
pavadinimus.
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Pildydami VPS suvestinės metinės įgyvendinimo ataskaitos formą, pildymo instrukciją ištrinkite. Pildymo instrukcija
pateikiama pasviraisiais rašmenimis. Jeigu reikalingos papildomos eilutės (pvz., paaiškinimams), jas įterpkite.

______________________
VPS vykdytojo atstovo
parašas ir antspaudas

II DALIS. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTUS
Problemos, su kuriomis buvo susidurta <...> ataskaitiniais metais, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos
2.

Apibendrinę metinėse VPS ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite dažniausiai pasitaikiusias problemas, siekiant vietos projektų įgyvendinimo pažangos, jas
kategorizuokite atsižvelgiant į VPS įgyvendinimo proceso etapus (pvz., kvietimais teikti vietos projektus, vietos projektų vertinimu, vietos projektų tvirtinimu, vietos
projektų įgyvendinimu, VPS vykdytojos funkcijomis ir VPS administravimu). Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai pasitaikiusia problema ir baigdami rečiausiai
pasitaikiusia problema, kurią patyrė bent kelios VPS vykdytojos.

2.1.
I
2.1.1.
2.1.2.
<...>
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
<...>

Problema
II

VPS vykdytojos, patyrę
problemą
III

Išspręsta / neišspręsta
problema
IV

Paaiškinimai

______________________
VPS vykdytojo atstovo
parašas ir antspaudas
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III DALIS. INFORMACIJA APIE KITAS VPS VYKDYTOJŲ VEIKLAS ATASKAITINIAIS METAIS

3.
I

3.1.

INFORMACIJA APIE VVG TERITORIJŲ GYVENTOJŲ AKTYVINIMO VEIKSMUS, VPS ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMĄ IR
MOKYMUS ATASKAITINIAIS METAIS
II
III
IV
V
ES fondas: EŽŪFKP ir (arba)
VVG teritorijų gyventojų aktyvinimo veiksmai,
VPS vykdytojų, atlikusių
EJRŽF
atlikti <...> ataskaitiniais metais
veiksmus, pavadinimai ir
Nurodykite ES fondą ir skliausteliuose
Datos
Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus duomenis,
pažymėkite ES kaimo plėtros prioriteto
(arba) skaičius
Nuo kada iki kada
įvardykite ataskaitiniais metais atliktus VVG teritorijų gyventojų
aktyvinimo veiksmus. Informaciją pateikite pradėdami
dažniausiai ir baigdami rečiausiai vykdytais VVG teritorijų
gyventojų aktyvinimo veiksmais.

tikslinės srities kodą arba ES žvejybos
ir akvakultūros prioriteto konkretaus
tikslo ir uždavinio kodą, prie kurio
prisidedama veiksmo įgyvendinimu.

Jeigu veiksmą atliko daugiau kaip
10 VPS vykdytojų, nurodykite tik
VPS vykdytojų skaičių.

buvo vykdoma

3.1.1.
3.1.2.
<...>
Kitos VPS įgyvendinimo viešinimo priemonės,
įgyvendintos <...> ataskaitiniais metais

3.2.

Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus duomenis,
įvardykite ataskaitiniais metais įgyvendintas VPS viešinimo
priemones. Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai ir
baigdami rečiausiai įgyvendintomis VPS viešinimo priemonėmis.

ES fondas: EŽŪFKP ir (arba)
EJRŽF
Nurodykite ES fondą, kuris buvo
viešinamas

VPS vykdytojų,
įgyvendinusių viešinimo
priemones, pavadinimai ir
(arba) skaičius
Jeigu VPS viešinimo priemonę
įgyvendino daugiau kaip 10 VPS
vykdytojų, nurodykite tik VPS
vykdytojų skaičių.

Datos
Nuo kada iki kada
buvo vykdoma

3.2.1.
3.2.2.
<...>
Mokymai, įvykę <...> ataskaitiniais metais

3.3.

Apibendrinę VPS metinėse ataskaitose pateiktus ir Agentūros
turimus duomenis, nurodykite įvykusių mokymų, kurie buvo
finansuoti iš paramos VPS administruoti lėšų, temas.
Informaciją pateikite pradėdami dažniausiai ir baigdami
rečiausiai vykusiais mokymais pagal temas. Nurodykite mokymų
temas, kokios buvo atskirų mokymų trukmės (akad. val.), taip pat
kokie buvo mokymų paslaugų teikėjai (pavadinimai, įmonės
kodai) ir lektoriai (vardai ir pavardės).

ES fondas: EŽŪFKP ir (arba)
EJRŽF

Nurodykite ES fondą, su kurio
investavimo sritimis susiję mokymai ir,
atsižvelgdami
į
mokymų turinį,
skliausteliuose pažymėkite ES kaimo
plėtros prioriteto tikslinės srities kodą
arba ES žvejybos ir akvakultūros
prioriteto konkretaus tikslo ir uždavinio
kodą, prie kurio prisidėta mokymų
įgyvendinimu.

VPS vykdytojų, turėjusių
mokymus, pavadinimai ir
(arba) skaičius
Jeigu mokymai pagal konkrečią
mokymų temą vyko pas daugiau
kaip 10 VPS vykdytojų, nurodykite
tik VPS vykdytojų skaičių.

Valandų skaičius
Nurodykite vidutinį
mokymų valandų
skaičių
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3.3.1.
VVG darbuotojų mokymai
3.3.1.1.
<...>
3.3.2.
Potencialių vietos projektų paraiškų teikėjų mokymai
3.3.2.1.
<...>
IV DALIS. INFORMACIJA APIE POKYČIUS VPS VYKDYTOJOS VEIKLOJE ATASKAITINIAIS METAIS
4.
4.1.
Eil.
Nr.
4.1.1.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJŲ NARIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)
Informacija apie VPS vykdytojų narių visuotinius susirinkimus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu
Reikšmė

Atsakymas

Susirinkimuose
svarstyti
klausimai,
susiję
su
VPS Apibendrinkite VPS vykdytojų metinėse VPS įgyvendinimo ataskaitose nurodytus VPS vykdytojos visuotiniuose narių
susirinkimuose svarstytus klausimus, susijusius su VPS įgyvendinimu ir (arba) administravimu ataskaitiniais metais.
įgyvendinimu
ir
(arba) Informaciją pateikite nuo dažniausiai iki rečiausiai svarstytų klausimų (nuo 5 iki 10).
administravimu
dažniausiai vyko
(VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir susirinkimų
skaičius)

4.1.2.

Susirinkimų
dėl
VPS rečiausiai vyko
įgyvendinimo
ir
(arba) (VPS vykdytojos (-ų) pavadinimas (-ai) ir susirinkimų
administravimo skaičius per metus skaičius)
vidurkis
(visų VPS vykdytojų visuotinių narių susirinkimų vidurkis
atskaitiniais metais, vnt.)

4.3.
5.
5.1.
Eil.
Nr.
I

Paaiškinimai
INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS VALDYMO ORGANO, ATSAKINGO UŽ VPS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMUS,
NARIŲ POKYČIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)
Informacija apie VPS vykdytojos valdymo organo, atsakingo už VPS įgyvendinimo sprendimus, narių pokyčius
VPS vykdytojų
Reikšmė
skaičius
VPS vykdytojų pavadinimai
(vnt.)
II
III
IV
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5.1.1.

VPS vykdytojos, keitusios kolegialaus valdymo organo
narius praėjusiais ataskaitiniais metais (vienerius metus
prieš ataskaitinius metus)

5.1.2.

VPS vykdytojos, keitusios kolegialaus valdymo organo
narius ataskaitiniais metais

5.1.3.

Agentūros paaiškinimai, kaip ataskaitiniais metais buvo
kontroliuojamas reikalavimų, keliamų VPS vykdytojos
kolegialaus valdymo organo sudarymui, įgyvendinimas
Reikalavimai VPS vykdytojos kolegialaus valdymo organo sudarymui
nustatyti VPS atrankos taisyklių 12.4, 13.4, 15.3 papunkčiuose.

6.
Eil.
Nr.
I
6.1.

6.2.
6.3.
6.4.

INFORMACIJA APIE VPS VYKDYTOJOS DARBUOTOJŲ POKYČIUS (APIBENDRINTA INFORMACIJA)
VPS finansininkai
VPS viešųjų
VPS
VPS
Reikšmė
ir (arba)
ryšių
vadovai
administratoriai
buhalteriai
specialistai
II
III
IV
V
VI
Visų VPS vykdytojų darbuotojų etatai praėjusių
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje (vnt.)
Visų VPS vykdytojų darbuotojų skaičius praėjusių
ataskaitinių metų (vienerių metų prieš ataskaitinius
metus) pabaigoje (vnt.)
Visų VPS vykdytojų darbuotojų etatai ataskaitiniais
metais (vnt.)
Visų VPS vykdytojų darbuotojų skaičius ataskaitiniais
metais (vnt.)

Iš viso
VII

V DALIS. INFORMACIJA APIE LEADER METODO PRINCIPŲ BEI HORIZONTALIŲJŲ PRINCIPŲ IR PRIORITETŲ
ĮGYVENDINIMĄ
7.
Eil.
Nr.

LEADER METODO PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai

VPS vykdytojų, vykdančių
VPS įtvirtintus
įsipareigojimus, skaičius

VPS vykdytojų, nevykdančių VPS
įtvirtintų įsipareigojimų, skaičius
ir pavadinimai
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I
7.1.

II

III

IV

Teritorinis principas
Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.1.1.
<...>
7.2.

„Iš apačios į viršų“ principas

Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.2.1.
<...>
7.3.

Partnerystės principas
Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.3.1.
<...>
7.4.

Inovacijų principas

Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.4.1.
<...>
7.5.

Integruoto požiūrio principas

Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.5.1.
<...>
7.6.

Tinklaveikos ir bendradarbiavimo principas
Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.6.1.
<...>
7.7.

Vietos finansavimo ir valdymo principas

Įvardykite VPS vykdytojas, kurioms, Agentūros vertinimu, nepavyko įvykdyti veiksmų, susijusių su šio principo įgyvendinimu.

7.7.1.
<...>
VI DALIS. KITA INFORMACIJA
8.
Eil.

VPS ĮGYVENDINIMO VIDAUS VALDYMO, STEBĖSENOS IR VERTINIMO VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS
METAIS
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Veiksmus atlikusios VPS vykdytojos
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Nr.

Apibendrinę metinėse VPS ataskaitose pateiktus duomenis, įvardykite ataskaitiniais metais atliktus VPS
įgyvendinimo vidaus valdymo, stebėsenos ir vertinimo veiksmus, kuriuos atliko VPS vykdytojos.

I
8.1.
<...>

II

9.

VPS ĮGYVENDINIMO IŠORINĖS KONTROLĖS VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS
Jeigu reikia, formą papildykite naujomis eilutėmis ir (arba) nereikalingas eilutes ištrinkite.

Išorinės kontrolės objektas
Eil. Nr.

I
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
<...>
9.1.2.
9.2.2.1.
<...>
9.1.3.
9.1.3.1.
<...>

III

Apibendrinkite išorinės kontrolės
veiksmus, atliktus ataskaitiniais metais, ir
nurodykite, kas buvo tikrinama

Išorinės kontrolės imtis

Išorinės kontrolės išvados

Taisomieji veiksmai ir juos
atliekantys subjektai

Ar buvo tikrinama visų, kelių ar
vienos VPS įgyvendinimas? Jeigu
buvo tikrinama kelių arba vienos
VPS įgyvendinimas, nurodykite
VPS vykdytojų pavadinimus (-ą).

Nurodykite išorinės kontrolės
rezultatus (nustatyta ar nenustatyta
VPS įgyvendinimo trūkumų; jeigu
nustatyta, nurodykite trūkumus)

Jeigu išorinės kontrolės išvadose nurodyta
VPS įgyvendinimo trūkumų, nurodykite, kokių
buvo arba bus imtasi taisomųjų veiksmų ir kas
juos atliko arba atliks (VPS vykdytoja, vietos
projekto vykdytojas, Agentūra, Ministerija)

III

IV

V

II
VPS įgyvendinimo auditai
Europos audito rūmų atliktas auditas:

Europos Komisijos atliktas auditas:

<...> atliktas auditas:
VIETOS PROJEKTŲ KONTROLĖS VEIKSMAI, ATLIKTI ATASKAITINIAIS METAIS

10.

Ši formos dalis pildoma kaupiamuoju būdu, pridedant kiekvienų ataskaitinių metų atliktų vietos projektų patikrų vietoje ir administracinių patikrinimų informaciją. Jeigu
reikia, formą papildykite naujomis eilutėmis

Eil. Nr.

VPS vykdytojos pavadinimas

I

II

10.1

Įrašykite
konkrečios
vykdytojos pavadinimą

Atliktos vietos projektų patikros vietoje
III

VPS

Skaičius,
vnt.

IV
Su
nustatytais
pažeidimais,
vnt.

V=IV/III*100
Teigiamų išvadų ir
nustatyta
pažeidimų santykis,
proc.

Atlikti vietos projektų administraciniai
patikrinimai
VI
VII
VIII=VII/VI*100
Teigiamų išvadų
Su nustatytais
Skaičius,
ir nustatyta
pažeidimais,
vnt.
pažeidimų
vnt.
santykis, proc.
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10.1.1
<...>
11.
Eil. Nr.
I
11.1.
<...>

Iš viso:
VPS ĮGYVENDINIMO SĄSAJA SU ES BALTIJOS JŪROS REGIONO STRATEGIJA (ES BJRS): VEIKSMAI, ATLIKTI
ATASKAITINIAIS METAIS
Veiksmus atlikusios VPS
Datos
Ataskaitiniais metais įgyvendinti veiksmai
Nuo kada iki kada buvo vykdoma
vykdytojos
II
III
IV

FAKTIŠKAI PAGAL MOKĖJIMO PRAŠYMUS APMOKĖTOS VPS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (EUR)
12.

Eil.
Nr.

I
12.1.
12.1.1.
12.1.1.1.
<...>
12.1.2.
12.1.2.1.
<...>

Ši lentelė pildoma už ataskaitinius ir ankstesnius kalendorinius metus (pvz., jeigu Agentūra 2018 m. kovo 30 d. teikia suvestinę metinę VPS įgyvendinimo ataskaitą už
2017 m., ši lentelė pildoma už 2016–2017 m. – nurodoma, kokios paramos VPS administruoti sumos (Eur) buvo pervestos į strategijos vykdytojų sąskaitas nuo 2016-0101 iki 2016-12-31 ir 2017-01-01 iki 2017-12-31 (patirtos, deklaruotos ir apmokėtos išlaidos)).

Tinkamų finansuoti
išlaidų pavadinimai
pagal VPS
administravimo
taisykles

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

II
III
IV
V
VI
VII VIII
VPS vykdytojos veiklos išlaidos (iš viso):
su VPS vykdytojos darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:

IX

X

su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (su VPS įgyvendinimu
susijusi veiklos dalis):

Suma,
Eur

Proc. nuo
skirtos
paramos
VPS
įgyvendinti

Proc. nuo
skirtos
paramos VPS
administruoti

XI

XII

XIII

Proc. nuo
išmokėtos
viešosios
paramos
(pagal
Reglamento
(ES) Nr.
1303/2013 35
str. 1 d. b), c),
d) ir e)
papunkčius)

XIV
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12.1.3.
12.1.3.1.
<...>
12.2.
12.2.1.
12.2.1.1.
<...>
12.2.2.

su VPS vykdytojos veiklos išlaikymu susijusios išlaidos (ūkio dalis):
VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo išlaidos (iš viso):
su darbo teisiniais santykiais susijusios išlaidos:
su VVG teritorijos gyventojų aktyvinimo ir kita viešųjų ryšių veikla susijusios
išlaidos:

12.2.2.1.
<...>

12.3.

Iš viso faktiškai
pagal mokėjimo
prašymus apmokėtos
VPS administravimo
išlaidos:

13.

VPS suvestinę metinę įgyvendinimo ataskaitos priedai:

Ei. Nr.

Priedo pavadinimas

13.1.

Apibendrinta VPS metinė įgyvendinimo ataskaita (Excel formatu), VPS administravimo taisyklių 2 priedo ir 3 priedo
priedas
Apibendrinta Ketvirtinė horizontalių sričių pasiekimų ataskaita (Excel formatu), VPS administravimo taisyklių 6 priedas

13.2.
<...>
14.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

VPS suvestinę metinę įgyvendinimo ataskaitą patvirtinęs Agentūros darbuotojas:
Vardas, pavardė
Agentūros padalinys ir pareigos
Telefono Nr. ir el. pašto adresas
Data ir parašas

Lapų skaičius,
vnt.

