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1. ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PARDAVIMO SKATINIMO PAGAL TARYBOS REGLAMENTĄ (EB) 
NR. 3/2008 PROGRAMŲ VERTINIMO IR VALDYMO BENDROSIOS APLINKYBĖS, GAIRĖS IR 
APIBRĖŽTYS 

1.1. Bendroji informacija 
Šakinės ir tarpšakinės organizacijos gali gauti finansinę paramą pardavimo skatinimo 
programoms, numatytoms Tarybos reglamente (EB) Nr. 3/2008 ir Komisijos reglamente (EB) 
Nr. 501/2008 su naujausiais pakeitimais, padarytais 2011 m. spalio 27 d. Komisijos 
reglamentu (EB) Nr. 1085/2011. Šios programos turėtų atitikti minėtaisiais reglamentais 
nustatytus reikalavimus. 

Kad programos būtų laikomos paraiškomis finansinei paramai gauti, jos turėtų būti pateiktos 
tam tikra forma, kurią galima rasti šio vadovo priede nurodytu interneto adresu. Šios 
paraiškos turėtų būti pateiktos iš anksto nustatytais terminais, nurodytais Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 11 straipsnio 1 
dalyje. Paraiškos turėtų būti pateiktos vienai iš valstybių narių kompetentingų institucijų 
(kompetentingų institucijų sąrašą žr. priede). 

Žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo sistema yra bendros žemės ūkio politikos dalis ir 
finansuojama iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF), iš kurio finansuojamos rinkos 
priemonės.  

Tarybos reglamentas dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo yra Reglamentas (EB) 
Nr. 1290/2005.  Siekiant veiksmingai apsaugoti Europos Sąjungos finansinius interesus, 
šiame reglamente valstybės narės, inter alia, įpareigojamos: 
– Priimti visus šiai EŽŪGF sistemai reikalingus įstatymus, kitus teisės aktus ir 

administracines nuostatas. 

– Sukurti veiksmingą valdymo ir kontrolės sistemą. 

 Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 501/2008 dėl 
žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir 
trečiosiose šalyse įgyvendinami pagal administracinę ir finansinio valdymo sistemą, 
nustatytą minėtame Reglamente dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo. 

– Be to, valstybių narių prašoma žemės ūkio produktų pardavimo skatinimo priemonėms 
vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse naudoti Komisijos pateiktas standartines sutartis.  
Tačiau jeigu nacionalinės kompetentingos institucijos mano, jog tai naudinga, jos gali 
įtraukti ir tose sutartyse nenumatytas sąlygas. 

 

1.2. Tikslai 

Bendras šios sistemos tikslas – įtvirtinti ir papildyti valstybių narių iniciatyvas įgyvendinant 
informavimo ir pardavimo skatinimo priemones, kuriomis būtų siekiama pabrėžti Europos 
Sąjungos produktams būdingas savybes ir jų pranašumus, ypač maisto kokybę ir saugą, 
specialius gamybos metodus, maistinę ir higieninę vertę, ženklinimą, aukštus gyvūnų gerovės 
standartus ir ekologiškumą (Reglamento (EB) Nr. 3/2008 2 straipsnis). 

Šių gairių tikslas – sudaryti nacionalinėms kompetentingoms institucijoms ir 
reprezentatyviosioms šakinėms organizacijoms sąlygas pateikti pardavimo skatinimo 
programas, kuo objektyviau jas įvertinti remiantis vienoda metodika ir šias programas 
administruoti visu jų galiojimo laikotarpiu. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1313:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1313:EN:NOT
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1.3. Sąvokų apibrėžtys 
Programa – nuoseklus pakankamos apimties priemonių rinkinys, kuriuo sudaromos sąlygos 
gerinti informavimą apie atitinkamus produktus ir jų pardavimą (Reglamento (EB) 
Nr. 501/2008 1 straipsnio 2 dalis). 

Reprezentatyvioji šakinė organizacija – ją apibrėžia valstybės narės, remdamosi nacionalinės 
teisės aktais ir atsižvelgdamos į Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytus tikslus, ypač į 
Reglamento (EB) Nr. 501/2008 I priede išdėstytose gairėse kiekvienam sektoriui nustatytus 
tikslus (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 ir 9 straipsniai).  

Priemonės – priemonės, kuriomis skatinamas žemės ūkio bei maisto produktų pardavimas, 
informuojama apie jų gamybos metodus. Šios priemonės neturi būti skirtos konkretiems 
registruotiesiems prekės pavadinimams (Reglamento (EB) Nr. 3/2008 1 straipsnis). 

1.4. Programų pateikimas nacionaliniu lygmeniu 
Nacionalinės kompetentingos institucijos skelbia kvietimus teikti pasiūlymus sektoriui (-
iams), už kurį (-iuos) jos atsakingos, konkrečiai nurodydamos prioritetines temas, rinkas ir 
priemonių tipus, programų pasiūlymų ir paraiškų finansavimui gauti pateikimo terminus ir 
negalutinę priemonių pradžios datą (Reglamento (EB) Nr. 3/2008 7 straipsnis). Kvietimas 
teikti pasiūlymus gali būti skirtas visoms programoms arba vienai ar kelioms rinkoms, 
temoms ar priemonių tipams. Siekiant užtikrinti, kad keletą produktų ir keletą valstybių narių 
apimančios programos būtų koordinuojamos, gali būti skelbiami jungtiniai kvietimai teikti 
pasiūlymus. 

Kvietimai teikti pasiūlymus siunčiami:  
– reprezentatyviosioms šakinėms organizacijoms; 

 – kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms. 

Reaguodamos į kvietimus teikti pasiūlymus, suinteresuotosios šakinės organizacijos savo 
programų pasiūlymus kompetentingoms institucijoms pateikia iki Reglamento (EB) 
Nr. 501/2008 8 straipsnyje numatyto termino. 

Programų pasiūlymai: 

– pasirašyti už programą atsakingo asmens, nurodžius datą, siunčiami nacionalinėms 
kompetentingoms institucijoms, 

– parengiami viena iš oficialių Europos Sąjungos kalbų. Gali būti pridėta trumpa 
pasiūlymo santrauka viena ar daugiau kitų Europos Sąjungos kalbų. 

 Turi būti pateikta ne tik tinkamai užpildyta informacijos apie pasiūlymą teikiančią 
organizaciją forma, bet ir strateginė ir rinkos analizė, prie kurios turi būti pridėtas 
bendrųjų siūlomos programos aplinkybių planas. 

Apie daugiašales programas turi būti pateikta toliau nurodyta informacija. 

Dalyvaujančiosios organizacijos ir valstybių narių kompetentingos institucijos turi iš savo 
tarpo skirti koordinatorę. Šios koordinuojančiosios valstybės narės funkcijos yra 
administruoti: 

– ataskaitų teikimą (šią pareigą gali perduoti kitos programoje dalyvaujančios valstybės 
narės), 

– medžiagos nagrinėjimą (šią pareigą gali perduoti kitos programoje dalyvaujančios 
valstybės narės), 
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– jei įmanoma, mokėjimus (ši pareiga apibrėžiama minėtame išankstiniame susitikime 
ir ją gali perduoti kitos programoje dalyvaujančios valstybės narės), 

– priežiūros grupės posėdžių organizavimą. 

Programų pasiūlymuose pateikiama ši bendroji informacija: 

– nurodomos dalyvaujančiosios valstybės narės ir organizacijos; 

– nurodomos tikslinės rinkos (paskirties šalys) ir tikslinės grupės, ypač išvardytos 
Reglamente (EB) Nr. 501/2008 išdėstytose gairėse. Pasiūlymas gali būti skirtas vienai 
arba kelioms šalims, tačiau jį turi pateikti kiekviena šalis. Jeigu kelioms rinkoms 
numatoma ta pati strategija, tikslinės grupės ir (arba) sprendimai, tai turėtų būti aiškiai 
nurodyta programos pasiūlyme; 

– nurodomos rinkos. Kiekvienai tikslinei šaliai ir atitinkamai (-oms) temai (-oms) arba 
produktui (ams) pareiškėjas pateikia trumpą rinkos (-ų) analizę, kurioje įvertinamas 
siūlomos programos ir informavimo strategijos tinkamumas; 

– aprašomi programos tikslai ir tai, kaip jie susiję su siūlomomis priemonėmis; 

– aprašomi naudojami ištekliai, konkrečiai nurodant už programų įgyvendinimą 
atsakingų įstaigų pavadinimus arba būdą, kaip jos bus pasirinktos (ryšių agentūros, 
projektų agentūros, atstovų spaudai agentūros, mokslinių tyrimų agentūros ir kt.); 

– pateikiamas išsamus projekto aprašymas pagal priemonės tipą (žiniasklaidos 
kampanijos; tiesioginės kampanijos (angl. below-the-line campaigns); seminarai; 
konferencijos; dalyvavimas renginiuose, šakinėse mugėse ar parodose; ryšių su spauda 
kampanijos ir kt.), nurodant, jeigu įmanoma, už kiekvienos priemonės įvykdymą 
atsakingą vykdomąją įstaigą. Tačiau smulkius priemonių aspektus galima keisti 
oficialiais pakeitimais, kuriuos, įvertinusi jau įvykdytų priemonių rezultatus arba po 
sutarties pasirašymo įvykus svarbiam įvykiui, patvirtina nacionalinė kompetentinga 
institucija; 

– nurodomas išsamus siūlomas programos įgyvendinimo tvarkaraštis. 

Siūlomos programos gali būti įgyvendinamos ne ilgiau kaip trejus metus. 

Prie programų pasiūlymų turi būti nurodytas biudžetas, kuris turi: 

– būti pakankamai išsamus, kad būtų galima nustatyti, stebėti ir tikrinti siūlomą 
programą, pirmiausia nurodant standartinės sutarties priede išvardytas išlaidų rūšis; 

– pajamų dalyje apimti: 

 a) pasiūlymą teikiančios (-ių) organizacijos (-ų) tiesioginį įnašą; 

 b) išsamią informaciją apie kitų finansavimą teikiančių subjektų įnašus; 

 c) pajamas, kurias gali duoti projektas, atitinkamais atvejais įskaitant iš tam tikrų 
priemonių dalyvių imamus mokesčius; 

 d) iš Komisijos ir iš vienos ar kelių valstybių narių prašomus finansinius įnašus; 

 e) jeigu programa patvirtinama, pasiūlymą teikiančios organizacijos įsipareigoja 
siūlomos programos įgyvendinimui nesinaudoti jokia kita valstybės narės ar Europos 
Sąjungos pagalba ar finansavimu. 

Nurodant pasiūlymą teikiančių organizacijų finansinį pajėgumą, kartu su programos 
pasiūlymais pateikiami šie dokumentai: 

– įstatai; 
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– pastarųjų trejų metų finansinė informacija, balansai ir metinės ataskaitos; 

– prireikus visi kiti dokumentai, įrodantys pasiūlymą teikiančios (-ių) 
organizacijos (-ų) finansinį, techninį ir profesinį pajėgumą;  

– prireikus panašių projektų, vykdytų per paskutinius dvejus metus, aprašas. 

 

1.5. Vykdomosios institucijos 
1.5.1. Konkurso tvarka: 

 Atsakydamos į kvietimą teikti pasiūlymus, šakinės organizacijos teikia programų 
pasiūlymus. 

 Siekdamos apibrėžti įgyvendinimo programos strategiją ir turinį, jos atitinkamais 
atvejais gali konsultuotis su viena ar daugiau vykdomųjų institucijų, pasirinktų 
konkurso tvarka. 

 Remdamosi Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 6 ir 9 straipsniais, siekdamos 
įgyvendinti visą programą arba jos dalį, pasiūlymą teikiančios organizacijos konkurso 
tvarka pasirenka vieną ar daugiau paslaugų teikėjų (toliau – vykdomosios institucijos). 
Remiantis Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 ir 12 straipsniais, vykdomosios institucijos 
gali būti pasirinktos dokumentaciją pateikus valstybei narei, tačiau turi būti pasirinktos 
prieš pasirašant sutartį. Programos turi būti pakankamai išsamios, kad atitiktų taikytinas 
taisykles ir būtų galima įvertinti jų sąnaudų ir naudos santykį (Reglamento (EB) 
Nr. 501/2008 8 ir 9 straipsniai). 

Jei, kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 501/2008 13 straipsnio 2 dalyje, 
pasiūlymą teikianti organizacija yra pagal viešąją teisę reglamentuojama įstaiga (kaip 
apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 1 straipsnio 9 dalyje), turi būti laikomasi tuose teisės 
aktuose nustatytų viešojo pirkimo taisyklių, visų pirma Direktyvos 2004/18/EB 2, 28, 7 
straipsnių, 35 straipsnio 2 dalies ir VIII priedo nuostatų. Be to, valstybės narės imasi 
visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog sutartis sudarančios institucijos laikytųsi 
šios direktyvos ir atitinkamų nacionalinės teisės aktų nuostatų. 
 
Visa turima informacija, susijusi su pasiūlymą teikiančios organizacijos vykdoma 
vykdomosios institucijos atranka, turėtų būti siunčiama valstybės narės kompetentingai 
institucijai. 

 

1.5.2. Konkursas rengiamas laikantis nediskriminavimo principo. 

 Siekiant vadovautis nediskriminavimo principu būtinas skaidrumas, o tai reiškia, jog 
remiantis taikytinomis taisyklėmis reikia užtikrinti pakankamą viešumą, kad paslaugų 
sutartys būtų tinkamos įvairiems tarpusavyje konkuruojantiems subjektams ir būtų 
galima stebėti procedūrų nešališkumą. 

 Be to, visais konkurso etapais reikia laikytis vienodo pareiškėjų statuso principo, taip 
užtikrinant, kad visiems pareiškėjams būtų suteiktos vienodos galimybės rengti 
pasiūlymus. 

 Todėl būtina užtikrinti, kad vykdomųjų institucijų, su kuriomis konsultuojamasi, 
pasiūlymų pateikimo terminas, nustatomas šakinių ar tarpšakinių organizacijų, atitiktų 
dokumentacijos sudėtingumą ir kad vykdomosioms institucijoms būtų leidžiama savo 
pasiūlymą parengti priimtinomis sąlygomis. 
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Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 straipsnio 3 dalyje, 12 straipsnyje ir 13 straipsnio 2 
dalyje nustatyta konkurso tvarka, kurios būtina laikytis pagal pardavimo skatinimo 
sistemą ir kuria numatomas nacionalinių taisyklių taikymas. Kadangi Europos Audito 
Rūmai anksčiau atskleidė nemažai problemų, susijusių su viešojo pirkimo taisyklių 
taikymu Komisijos patvirtintų pardavimo skatinimo programų atžvilgiu, tikslinga 
priminti tokių taisyklių laikymosi svarbą. Siekiant padėti kompetentingoms 
institucijoms nustatyti, kokių minimalių standartų reikėtų laikytis, Komisijos tarnybos 
rekomenduoja remtis Finansinio reglamento (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 
taisyklėmis, kuriose numatyta: 

 
1. kvietimas teikti pasiūlymus turėtų būti skelbiamas atitinkamose nacionalinėse 
žiniasklaidos priemonėse; 
2. Europos Komisijos Finansiniame reglamente numatytos tokios vykdomųjų 
institucijų atrankos nuostatos: 
– 0 EUR – 1 000 EUR sumos atveju numatomas vienkartinis apmokėjimas pagal 
sąskaitą faktūrą neskelbiant konkurso; 
– 1 000 EUR – 15 000 EUR sumos atveju numatoma derybų procedūra, per kurią turi 
būti pateiktas bent vienas pasiūlymas; 
– 15 000 EUR – 60 000 EUR sumos atveju numatoma derybų procedūra, turi 
dalyvauti bent trys kandidatai; 
– 60 000 EUR – 134 000 EUR sumos atveju numatomas kvietimas pareikšti 
susidomėjimą; 
– 134 000 EUR ir didesnės sumos atveju rekomenduojama taikyti atvirą procedūrą 
arba – jei rinkos dalyviai žinomi ir jų nedaug – ribotą procedūrą, kurioje turi dalyvauti 
bent 5 kandidatai. 

 

 Prieš pradedant konkursą turi būti nustatyti objektyvūs atrankos kriterijai, o institucijos, 
su kuriomis konsultuojamasi, apie juos turi būti informuojamos joms paskelbtame 
kvietime teikti pasiūlymus. 

 Konkurso laikotarpiu pasiūlymą teikiančios organizacijos užtikrina, kad vykdomosios 
institucijos ir paslaugų teikėjai turėtų reikiamą ekonominį, finansinį ir techninį 
pajėgumą ir toliau išdėstytus pranašumus. 

1.5.2.1. Tam tikroms programos dalims įgyvendinti pasiūlymą teikiančios organizacijos 
gali naudotis nuosavais ištekliais, jeigu: 

a)  įgyvendinimo pasiūlymas atitinka Reglamento (EB) Nr. 3/2008 11 
straipsnį; 

b)  pasiūlymą teikianti organizacija turi bent penkerių metų patirtį 
įgyvendinant tokias priemones (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 13 
straipsnis); 

c)  programos daliai, kurią atlieka pasiūlymą teikianti organizacija, tenka ne 
daugiau kaip 50 % bendrų išlaidų, išskyrus tinkamai pagrįstus išimtinius 
atvejus, kuriems turi būti gautas raštiškas Komisijos leidimas; 

d)  pasiūlymą teikianti organizacija užtikrina, kad priemonės, kurią ji planuoja 
įgyvendinti pati, išlaidos nebūtų didesnės negu įprasta rinkoje. 

 Kompetentinga institucija tikrina, ar šios sąlygos įvykdytos.  

1.5.2.2. Bendrosios vykdomųjų institucijų tinkamumo sąlygos 

 Pasiūlymą teikiančių organizacijų pasirinktos vykdomosios institucijos privalo 
pateikti informaciją, kuria būtų įrodoma, kad jų įmonė turi tvirtą finansinį 
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pagrindą ir kad jos turi ir reikiamą infrastruktūrą, ir darbuotojų, turinčių 
priemonėms įgyvendinti tinkamos patirties. 

1.5.2.3. Finansinis ir ekonominis pajėgumas 

 Finansinis ir ekonominis vykdomosios (-ųjų) institucijos (-ų) pajėgumas įrodomas 
šiais dokumentais: 

  a) trumpu įmonės ūkinės veiklos, susijusios su paslaugomis, už kurias ji bus 
atsakinga pagal siūlomą programą, aprašymu; 

  b) balansais arba balansų išrašais, kai skelbti balansus reikalaujama pagal 
šalies, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, įmonių teisės aktus. 

1.5.2.4. Techninis pajėgumas ir darbuotojų kvalifikacija 

 Vykdomosios institucijos turi pateikti šią informaciją: 

a) savo darbuotojų profesinės kvalifikacijos aprašymą; 

b) žinių apie pagrindines praeityje teiktas paslaugas; 

c) žinių apie konkretaus, su programa susijusio sektoriaus padėtį šalyje (-yse), 
kuriai (-oms) skirta ši programa;  

d) bendrų žinių apie atitinkamus produktus arba temas ir darbo su kitomis  

    šakinėmis arba tarpšakinėmis organizacijomis ir (arba) žemės ūkio ar žemės  

     ūkio ir maisto pramonės sektorių įmonėmis ir (arba) viešojo sektoriaus 
institucijomis patirtį. 

1.5.2.5. Vykdomųjų institucijų atmetimo kriterijai 

 Pasiūlymą teikiančios organizacijos vykdomąsias institucijas automatiškai 
diskvalifikuoja, jeigu tinka bent viena iš nurodytų sąlygų: 

 a) vykdomosios institucijos bankrutuoja, yra likviduojamos, nutraukė arba                

       sustabdė veiklą, jų veiklą administruoja teismai, jos sudarė susitarimą arba  

       taikos sutartį su kreditoriais (arba taiko panašias priemones) arba joms          

        taikomos kitos šio tipo procedūros; 

 b) nustatyta, kad jos padarė pažeidimą; 

 c) jos yra nesumokėjusios socialinio draudimo įmokų, mokesčių ir rinkliavų. 

1.5.3. Kompetentingoms institucijoms perduotina informacija 

 Siekdamos atlikti Reglamento (EB) Nr. 501/2008 25 straipsnyje numatytus tikrinimus, 
pasiūlymą teikiančios organizacijos saugo visus dokumentus, kuriais pagrindžiamas jų 
sprendimas pasirinkti konkrečią (-ias) vykdomąją (-ąsias) instituciją (-as). 

 

1.6. Programų prioritetiškumas 
Pirmenybė teikiama programoms, kurias pateikė daugiau negu viena valstybė narė arba kurios 
apima priemones, įgyvendintinas daugiau negu vienoje valstybėje narėje arba daugiau negu 
vienoje trečiojoje šalyje (Reglamento (EB) Nr. 3/2008 8 straipsnis). 
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1.7. Sutarčių sudarymas ir užstato pateikimas 
Remdamosi Reglamento (EB) Nr. 501/2008 16 straipsniu, per 90 kalendorinių dienų nuo 
pranešimo apie Komisijos sprendimą valstybės narės su pasirinktomis atstovaujančiomis 
šakinėmis organizacijomis sudaro sutartis. 

Šiuo tikslu valstybės narės naudoja standartines Komisijos pateiktas sutarčių formas. 

Rengiant sutartį reikėtų remtis biudžeto sumomis, pateikiamomis Komisijos sprendimo dėl 
bendro finansavimo programų patvirtinimo priede. 

Prieš sudarant sutartį nacionalinėms institucijoms (mokėjimų agentūrai) pasiūlymą teikianti 
organizacija pateikia įvykdymą užtikrinantį užstatą, atitinkantį 15 % didžiausio metinio 
Europos Sąjungos ir valstybės narės finansinio įnašo. Viešosios teisės reglamentuojamai 
sutartį vykdančiajai organizacijai leidžiama pateikti raštišką priežiūros institucijos garantiją. 

Jeigu prisiimti įsipareigojimai vykdomi netinkamai, žr. Reglamento (EEB) Nr. 2220/85 20 
straipsnį, kuriame apibrėžiamas „pagrindinis reikalavimas“. 

 

1.8. Finansiniai įnašai 
Europos Sąjungos finansinis įnašas negali viršyti 50 % bendrų programos išlaidų. Pasiūlymą 
teikiančios organizacijos finansuoja ne mažiau kaip 20 % faktinių programos išlaidų. Likusias 
išlaidas padengia valstybė(s) narė(s). (Reglamento (EB) Nr. 3/2008 13 straipsnis). 

Konvertuojant išlaidas – kurias prieš deklaruodamos Komisijai patyrė vykdomosios 
institucijos, sutartį vykdančioji įstaiga arba nacionalinė kompetentinga institucija – 
kompetentinga institucija nustato taikytiną valiutos keitimo kursą remdamasi nacionalinėmis 
taisyklėmis ir laikydamasi maksimalių sumų, kaip nustatyta 3 straipsnyje.  

 

1.9. Išankstiniai ir tarpiniai mokėjimai 
Per 30 dienų nuo kiekvieno 12 mėnesių laikotarpio pradžios galima prašyti atlikti iki 30 % 
bendro įnašo, kurį turi padaryti Europos Sąjunga ir valstybė narė, dydžio išankstinį mokėjimą. 

Išankstinis mokėjimas atliekamas, jeigu sutartį vykdančioji organizacija tai valstybei narei 
pateikia užstatą, lygų 110 % išankstinio mokėjimo sumos. 

Tarpinių mokėjimų paraiškas galima pateikti iki pabaigos kalendorinio mėnesio, einančio po 
kiekvieno trijų mėnesių laikotarpio, apskaičiuoto nuo sutarties pasirašymo datos (Reglamento 
(EB) Nr. 501/2008 18 straipsnis). 

Mokėjimai atliekami per 60 dienų. Tačiau šį terminą galima atidėti daugiausia 30 dienų, jeigu 
iš sutartį vykdančiosios organizacijos reikia prašyti papildomos informacijos. (Reglamento 
(EB) Nr. 501/2008 20 straipsnis). 

 

1.10. Likučio mokėjimas 
Paraiškas dėl likučio išmokėjimo pasiūlymą teikianti organizacija pateikia per keturis 
mėnesius nuo metinių priemonių įvykdymo. 

Prie paraiškos pridedama ataskaita, kurioje pateikiama: 

a) atlikto darbo santrauka; 

b) rezultatų įvertinimas; 
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c) trumpa finansinė numatytų ir patirtų išlaidų ataskaita; 

d) dokumentai, kuriais pagrindžiami atlikti mokėjimai ir kuriuos prieš išmokant likutį 
būtina visapusiškai patikrinti. 

 (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 19 straipsnis). 

 

1.11. Priežiūros grupė 
Priežiūros grupę sudaro Komisijos, atitinkamų valstybių narių ir pasiūlymą teikiančių 
organizacijų atstovai. 

Ji prižiūri, kad programos būtų tinkamai įgyvendinamos, kontroliuodama: 

 

a) programas ir priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį; 

b) mokėjimus; 

c) informavimo ir pardavimo skatinimo medžiagos atitiktį; 

d) ketvirtines ir metines ataskaitas; 

e) atliktų tikrinimų rezultatus; 

f) tarpinėse ir galutinėse vertinimo ataskaitose pateiktas rekomendacijas, jeigu programą 
ketinama pratęsti dar vienam trejų metų laikotarpiui. (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 
24 straipsnis); 

g) kiekvienai programai turėtų būti parengtas ir visiems dalyviams (t. y. valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms, Komisijai ir pasiūlymą teikiančioms organizacijoms) 
perduotas kiekvienos priežiūros grupės proceso protokolas. Šiuos protokolus turėtų 
parengti grupę sudariusi valstybės narės kompetentinga institucija (daugiašalių 
programų atveju tai yra koordinatorė); 

h) kiekvienos programos priežiūros grupė turėtų būti sudaroma bent kartą per metus. 

1.12. Tikrinimai 
Valstybė narė kasmet atlieka tikrinimus. Programos šiems tikrinimams atrenkamos remiantis 
rizikos vertinimais. 

Šie tikrinimai atliekami sutartį vykdančiosios organizacijos ir vykdomosios institucijos 
patalpose, siekiant patikrinti ir patvirtinti, ar: 

a) pateikta informacija ir patvirtinamieji dokumentai yra tikslūs; 

b) įvykdyti visi sutartyje nustatyti įsipareigojimai. 

 

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1848/2006, Komisijai pranešama apie visus pažeidimus. 

Komisija tikrinimuose gali dalyvauti bet kuriuo metu. Iki tikrinimų likus ne mažiau kaip 30 
dienų, nacionalinės kompetentingos institucijos Komisijai nusiunčia numatomų tikrinimų 
planą. (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 25 straipsnis). 
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1.13. Mokėjimų mažinimas, išieškojimas ir sankcijos 
Kai likučio tarpinio mokėjimo paraiška pateikiama pavėluotai, likutis už kiekvieną pavėluotą 
mėnesį mažinamas 3 % (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 18 ir 19 straipsniai). 

Jeigu lėšos išmokamos nepagrįstai, tų lėšų gavėjas privalo jas grąžinti ir sumokėti palūkanas 
už laikotarpį nuo išmokėjimo iki grąžinimo (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 26 straipsnis). 

Sukčiavimo ar didelio aplaidumo atveju pasiūlymą teikianti organizacija grąžina dvigubą 
išmokėtos ir mokėtinos sumų skirtumą (Reglamento (EB) Nr. 501/2008 27 straipsnis).  

 

2. PARAIŠKOS PARENGIMAS 

2.1. Programos pavadinimas 

Nurodykite programos pavadinimą 

2.2. Pasiūlymą teikianti (-čios) organizacija (-os): 

Pateikite informaciją, kam pasiūlymą teikiančios organizacijos atstovauja nacionaliniu ir 
(arba) Europos lygmeniu (pvz., rinkos daliai, produktams ir (arba) regionams). 

Patvirtinkite, kad kiekviena organizacija turi reikiamų techninių ir finansinių išteklių 
priemonėms veiksmingai įgyvendinti. Valstybė narė paprašo pateikti dokumentus, kuriuos ji 
šiuo tikslu laiko tinkamiausiais, pvz., finansinių ataskaitų kopijas ir (arba) metines pastarųjų 
trejų metų ataskaitas. Aprašykite ankstesnę panašių nacionalinių arba regioninių programų 
įgyvendinimo patirtį. 

2.3. Vykdomoji (-sios) institucija (-os) 

Jeigu vykdomoji institucija pasirinkta 
Išsamiai aprašykite, kaip vyko konkursas, ir nurodykite priežastis, kodėl buvo pasirinkta (-os) 
siūloma (-os) institucija(-os). Prie paraiškos formos pridėkite pasirinktos institucijos 
pasiūlymą. 

N.B. Vykdomoji (-osios) institucija (-os) turi nepriklausyti nuo pasiūlymą teikiančios (-ių) 
organizacijos (-ų). 

Pateikite įrodymų, kad pasirinkta (-os) vykdomoji (-sios) institucija (-os) turi techninių ir 
finansinių pajėgumų, reikalingų atitinkamam darbui atlikti, įskaitant finansinius išteklius, 
proporcingus programos mastui. Jeigu numatoma partnerystė, paminėkite jos apimtį ir pobūdį. 

Jeigu vykdomoji institucija dar nepasirinkta 

Pateikite negalutinį tvarkaraštį ir nurodykite atrankos konkurso tvarką. Bet kuriuo atveju 
atranka turi būti atlikta prieš pasirašant sutartį. Pasirinkus vykdomąją instituciją turi būti 
nedelsiant pateikta paraiškos formos 3.2 ir 3.3 punktuose nurodyta informacija. 

Jeigu pasiūlymą teikianti organizacija nusprendžia įgyvendinti tam tikrą programos 
dalį 
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Pasiūlymą teikianti organizacija gali įgyvendinti tam tikras programos dalis, jeigu įvykdomos 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 501/20081 13 straipsnyje išdėstytos sąlygos. 

2.4. Informacija apie programą 

Tinkami produktai išvardyti Reglamento (EB) Nr. 501/2008 I priedo A dalyje ir II priede. 
Konkretiems registruotiesiems prekės pavadinimams skatinti dalinis ES finansavimas 
neskiriamas. Bet kokia nuoroda į produktų kilmę turi tik papildyti pagrindinę informaciją, 
tačiau produktų kilmę galima paminėti, jeigu pavadinimas suteiktas pagal ES teisės aktus 
(PDO, PGI, TSG arba RUP). 

Skatinami produktai turėtų būti apibrėžti, kad būtų išvengta bet kokios galimybės juos 
supainioti su kitais panašiais produktais. Šių apibrėžčių turėtų būti laikomasi atliekant rinkos 
tyrimus. 

Nurodykite, ar programa daugiausia skirta informavimui, ar pardavimo skatinimui, ar abiem 
šiems aspektams. 

Jeigu programą kartu teikia kelios organizacijos daugiau negu vienoje valstybėje narėje, 
atitinkamai programos daliai turi būti gautas kiekvienos dalyvaujančios valstybės narės 
sutikimas. 

Reglamento (EB) Nr. 501/2008 II priedo B dalyje pateiktas trečiųjų šalių programoms 
tinkamų rinkų sąrašas. Vidaus rinkos programų atveju tikslinės šalys gali būti tik ES valstybės 
narės. 

Mažiausia programos trukmė yra 12 mėnesių, didžiausia – 36 mėnesiai (kiaušinių ir 
paukštienos atveju – 24 mėnesiai). Programa turi būti suskirstyta į dvylikos mėnesių etapus. 

Jeigu pasiūlymas yra vienos ar daugiau ankstesnių programų tąsa arba jeigu jau 
įgyvendinamos ar neseniai baigtos įgyvendinti panašios programos, nurodykite: 

a) ankstesnių programų pavadinimus, trukmę ir tikslines rinkas, 

b) pasiektus rezultatus, jeigu jie žinomi tuo metu, kai teikiama programa.  

Kalbant apie vykdomos programos pratęsimą, Komisijos tarnyboms šiuo tikslu vertinant 
pasiūlymą ir siekiant sudaryti sąlygas įvertinti jos sąnaudų ir naudos santykį, svarbu, kad 
kartu su tokiu pasiūlymu būtų pateiktas patikimas ankstesnės (-ių) programos (-ų) poveikio 
vertinimas, atitinkami rinkos tyrimai, išsami informacija apie investicijų grąžą skatinimo 
programų atveju ir pagrįstas paaiškinimas, kodėl reikia tęsti ES finansavimą. 

2.5. Programos aprašymas 

Šioje dokumento dalyje pateikiama reikalinga informacija, kaip parengti pardavimo skatinimo 
programą. Joje reprezentatyviosioms šakinėms organizacijoms pateikiama naudingų patarimų 
ir siūlymų, kaip parengti savo skatinimo programas. Pirmiausia joje galima rasti metodinės 
pagalbos, kaip rengti, planuoti, įgyvendinti programų pasiūlymus, pateiktus valstybėms 
narėms, o vėliau – Komisijai, ir kaip juos įgyvendinus imtis tolesnių veiksmų. 

Toliau išvardytuose punktuose išdėstyti pagrindiniai klausimai, į kuriuos reikia atsižvelgti ir 
kuriuos atitinka šie penki kriterijai: 

a) įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų suderinamumas; 
                                                 
 
1 OL L 147, 2008 6 6, p. 34. 
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b) atliekami veiksmai, naudojami informavimo kanalai ir ekonominis jų efektyvumas; 

c) programų aprėptis ir turinys; 

d) priemonių poveikis ir veiksmingumas; 

e) valstybių narių pateiktų programų ir šakinių organizacijų pateiktų programų tarpusavio 
papildomumas. 

Kiekvienam minėtajam kriterijui pateikti klausimai ir siūlomos mąstymo kryptys, kuriomis 
vadovaujantis galima parengti skatinimo programą. Į šiuos klausimus ir siūlymus neatsakoma 
„taip“ arba „ne“, jie yra veikiau pagalba pradedant rengti skatinimo programą. 

2.5.1. Bendrosios aplinkybės – padėtis rinkoje ir paklausa 

Aprašykite pasiūlymo pateikimo priežastis, pavyzdžiui, pagal programą skatinamo produkto 
padėtį rinkoje arba paklausą, arba poreikį skleisti informaciją programomis priemonėmis. 
Naudokitės naujausiais statistiniais duomenimis, vadovaudamiesi skatinamų pardavimo 
produktų apibrėžtimis (taip pat žr. 4 punktą).  

Pavyzdžiui, priežastys galėtų būti: 

a) mažėjantis vartojimas (vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse); 

b) didėjančios vartojimo galimybės (ypač trečiosiose šalyse); 

c) perteklinė gamyba + didėjančios vartojimo galimybės; 

d) nepakankamas produkto įsisavinimas; 

e) nepakankamas vartotojų sąmoningumas. 

 

Atsižvelgti reikia ir į šiuos dalykus: 

– Įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų derėjimo klausimu 
a) Kaip siūlomos priemonės atitinka reglamento tikslus ir kaip jomis sprendžiamas 

pranašumų, trūkumų, galimybių ir pavojų klausimas? 

b) Ar aiškiai nurodyta, kad programa neskirta konkretiems registruotiesiems prekės 
pavadinimams skatinti ir ja nesiekiama skatinti produktų vartojimo dėl konkrečios jų 
kilmės? 

c) Kokios struktūrinės problemos sprendžiamos skatinant produktą? 

– Programų aprėpties ir turinio klausimu 
a) Kaip programoje atsižvelgta į tikslinių rinkų ypatumus: artumą, dydį, apribojimus, 

konkurenciją, galimą produkto pozicijos nustatymą? 

– Priemonių poveikio ir veiksmingumo klausimu 
a) Ar pagal programos struktūrą įmanoma pasiekti užsibrėžtų tikslų – ar joje tinkamai 

įvardyti tikslinių grupių ir (arba) šalių poreikiai? Kodėl? 

b) Ar pateikti statistiniai duomenys apie atitinkamo produkto paklausos ir (arba) 
pardavimo ir (arba) vartojimo raidą šalyse, kurioms taikoma programa? 

5.2–5.7 papunkčių atveju reikėtų nepamiršti šių dalykų: programos tikslai, tikslinės grupės, 
temos ir perduotina informacija turi sudaryti darnią visumą. 
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2.5.2. Tikslai 

Nurodykite programos tikslus – konkrečius, kiekybinius tikslinius rodiklius. Reikiamais 
atvejais išskirkite tikslines grupes ir (arba) tikslines rinkas. Įgyvendinamų priemonių ir 
reglamento tikslų tarpusavio darnos klausimu reikėtų atsižvelgti ir į šiuos aspektus: 

– Ar programų tikslai suderinami su reglamento tikslais? 

– Ar tikslai pasirinkti remiantis ankstesne programa? 

– Ar tikslai pritaikyti tikslinių grupių ir (arba) tikslinių šalių poreikiams? 

– Ar tikslai yra SMART (konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir per nustatytą 
laiką įvykdytini): 

a) konkretūs: tikslai turi būti tiksliai suformuluoti, kad jie būtų aiškiai suprantami 

b) išmatuojami: tikslus turi būti įmanoma pasiekti remiantis rodikliais;  

c) pasiekiami: tikslai turi būti realistiški;  

d) aktualūs: tikslai turi atitikti programoje nurodytas užduotis; 

e) per nustatytą laiką įvykdytini: tikslus turi būti įmanoma pasiekti per programoje 
numatytą laikotarpį. 

2.5.3. Programos strategija 

Programose turėtų būti pristatyti ir įvertinti šie klausimai: 

a) finansuojamų priemonių derėjimas su jų tikslais. Nebūtina aprėpti visų tikslų, 
išvardytų Reglamento (EB) Nr. 501/2008 I priede išdėstytose gairėse. Veikiau turėtų 
būti pasirinkti tinkami tikslai, kad būtų galima sudaryti ekonomišką ir veiksmingą 
skatinimo strategiją; 

b) prieš rengiant skatinimo programas turi būti atlikti išsamūs rinkos tyrimai, kad 
siūlomą iniciatyvą būtų galima pagrįsti. Tada bus galima iš anksto nustatyti tikslines 
grupes, vietovę, kurioje bus įgyvendinamos priemonės, įvairią medžiagą, kuri bus 
naudojama programose, ir suformuoti sistemingą metodiką; 

c) siekiant padidinti įvairių programų sąveiką ir užtikrinti, kad jos veiksmingai 
sustiprintų viena kitos poveikį, reikėtų išsiaiškinti, kaip valstybių narių finansuojamos 
programos, privačiojo sektoriaus programos ir Europos Sąjungos iš dalies 
finansuojamos programos viena kitą papildo. 

Vidaus rinkos pasiūlymų atveju užtikrinkite, kad programos strategija, pagrindiniai veiksmai 
ir priemonės atitiktų Reglamente (EB) Nr. 501/2008 nustatytas gaires. Visuose pasiūlymuose 
reikia atkreipti dėmesį į šį aspektą: 

– Įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų derėjimo klausimu 
a) Ar į programą įtraukta aiški strategija, parengta atsižvelgiant į tikslus, spręstinas 

problemas, skatinimo trukmę ir esamus žmogiškuosius bei finansinius išteklius?  

Programos tikslai, strategija ir tikslinės grupės turi sudaryti darnią visumą. Dėl vidaus rinkai 
skirtų programų Reglamento (EB) Nr. 501/2008 I priede išdėstytose gairėse pateikiama 
informacija apie įvairiems sektoriams rekomenduojamas tikslines grupes (Reglamento (EB) 
Nr. 501/2008 1, 8 ir 9 straipsniai).  
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2.5.4. Tikslinė(s) grupė(s) 

Dėl vidaus rinkai skirtų programų prie Reglamento (EB) Nr. 501/2008 pridėtose gairėse 
pateikiama informacija apie įvairiems sektoriams rekomenduojamas tikslines grupes. 
Atsižvelgti reikia ir į šiuos dalykus: 

– Įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų derėjimo klausimu 
a) Kaip pasirinktos šalys ar geografiniai regionai, kuriems skirta programa? 

b) Kuo remiantis pasirinktos tikslinės grupės? 

– Priemonių poveikio ir veiksmingumo klausimu 
a) Ar prieš įgyvendinant priemonę pakankamai tiksliai kiekybiškai nustatytos grupės ir 

(arba) šalys, kuriomis skirta priemonė? 

b) Ar atsižvelgta į vietos praktiką arba apribojimus? 

c) Kokia produkto padėtis rinkoje: lyderis, atsilikėlis ar naujokas? 

2.5.5. Aptartinos temos ir perduotina informacija 

Įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų tarpusavio darnos klausimu reikėtų atsižvelgti į 
šiuos aspektus: 

a) Kokios temos, perduotina informacija ir kanalai daugiausiai naudojami?  

b) Ar atsižvelgiant į tikslus apdairiai apsvarstytas informavimo kanalų, perduotinos 
informacijos bei tikslinių grupių ir (arba) šalių derinys? Paaiškinkite. 

Kai minimas produktų vartojimo poveikis sveikatai ar maistinė vertė, reikia nurodyti šių 
teiginių mokslinį pagrindą. Visos šios nuorodos turi atitikti ir nacionalinius, ir ES sveikatos 
teisės aktus. Vidaus rinkos programų medžiagą, kurioje pateikiami teiginiai apie sveikatą, turi 
patvirtinti nacionalinės kompetentingos institucijos. 

Jeigu minima produkto kilmės šalis ar regionas, tai turi tik papildyti pagrindinę informaciją, 
kuria pabrėžiamos produkto savybės ir pranašumai. 

Trečiųjų šalių programų atveju pasiūlymą teikianti organizacija turi patvirtinti, kad 
informavimo ir (arba) skatinimo programų informacija, perduotina vartotojams ir kitoms 
tikslinėms grupėms, atitiktų tikslinėse šalyse taikomus teisės aktus. 

Svarbu pristatyti europinį programos matmenį. Šis programos kriterijus laikomas svarbiu jos 
pranašumu. 

2.5.6. Veiksmai 

Pažymėtina, kad „programa“ reiškia darnų veiksmų derinį (t. y. daugiau negu vieną konkretų 
veiksmą). Pateikite pakankamai informacijos apie veiksmus ir apie priemones, kuriomis jie 
bus įgyvendinami, įskaitant jų skaičių, apimtį ir (arba) mastą ir planuojamas vieneto sąnaudas, 
kad būtų pagrįstas siūlomas biudžetas. Veiksmai turi atitikti reglamento tikslus. 

Būtina pateikti aiškų į programą įtrauktų veiksmų įvairių išlaidų sudėties aprašymą. 
Pavyzdžiui, 

Veiksmas X. „Dalyvavimas parodoje AAA“ 

Ploto nuoma EUR/m² Iš viso 
išlaidų 
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Stendo įrengimas EUR/m² Iš viso 
išlaidų 

Stendo darbuotojai EUR vienam 
asmeniui per dieną 

Iš viso 
išlaidų 

Kitos išlaidos (nurodykite išlaidas maitinimui, 
transportui ir kt.) 

EUR vienam 
dalyviui 

Iš viso 
išlaidų 

… … … 

 

Tačiau jeigu planuojama daug panašių veiksmų (pvz., pardavimo vietų), pakanka aprašyti 
vieno iš jų išlaidų struktūrą. 

Veiksmai turi atspindėti planuotas temas, jais turi būti perduodama planuota informacija ir 
pasiekiami užsibrėžti tikslai. Jie turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 3/2008 2 straipsnį ir 
Reglamento (EB) Nr. 501/2008 I priede išdėstytas gaires. 

Įsidėmėkite, kad bet kokia nuoroda į produktų kilmę (kilmės šalį ar regioną) turi tik papildyti 
pagrindinę kampanijos informaciją (savybes ir produktui būdingus pranašumus). 

Į pasiūlymą turi būti įtrauktas negalutinis įvairių veiksmų įgyvendinimo tvarkaraštis. Turi būti 
nurodytos vietovės, kur bus atliekama veikla (nurodykite miestelius arba miestus, arba, 
išimtiniais atvejais, regionus; pavyzdžiui, formuluotė „Jungtinės Valstijos“ nėra pakankamai 
tiksli). Jeigu siūlomi žiniasklaidos veiksmai, turi būti pridėtas negalutinis žiniasklaidos 
veiksmų planas. 

Eterio laiko ir (arba) reklamos ploto išlaidos pateikiamos atskirai. 

Veiksmai turi būti aprašomi pagal tą pačią struktūrą (pavadinimus, kategorijas) ir tvarką 
(numeraciją), kuria išdėstyta biudžeto lentelė (žr. toliau esantį 8 punktą). Pasiūlymuose turi 
būti atsižvelgta ir į šiuos dalykus: 

Atliekamų veiksmų efektyvumo ir naudojamų informavimo kanalų santykio klausimu 
a) Kokiais veiksmais geriausiai informuojama apie atitinkamą sektorių ir kokiais 

veiksmais geriausia jį skatinti? 

b) Ar programoje pateikiama pakankamai informacijos apie kiekvieną pasirinktą 
veiksmą?  

– Programų aprėpties ir turinio klausimu 
a) Kuo remiantis pasirinkti veiksmai siekiant kuo labiau sumažinti jiems skirtas išlaidas 

ir kuo labiau padidinti jų poveikį? 

b) Ar veiksmai skirti įvairioms tikslinėms grupėms ir (arba) šalims bei parengti 
atsižvelgiant į konkrečius šių grupių ir (arba) šalių ypatumus? 

c) Ar apytikriai įvertintas veiksmams skirtų išlaidų ir tikėtino veiksmų poveikio 
pasirinktoms tikslinėms grupėms ir (arba) šalims santykis? 

– Priemonių poveikio ir veiksmingumo klausimu 
a) Ar rinkos tyrimas ir (arba) padėtis rinkoje, kuriais grindžiamas pasiūlymas, yra 

patikimas pagrindas vertinti SMART tikslus? 



17 
 

b) Ar esama statistinių duomenų apie atitinkamo produkto paklausos ir pardavimo ir 
(arba) vartojimo raidą šalyse, kurioms taikoma programa?  

c) Kokiais įrodymais remiantis bus įmanoma nustatyti, kad programa veiksminga? 

2.6. Numatomas poveikis ir (arba) vertinimas 

Nurodykite numatomą programos poveikį produkto paklausai, jo žinomumui ir (arba) jo 
įvaizdžiui ir (arba) bet kokiam kitam su tikslais susijusiam aspektui. Pateikite kuo tikslesnę 
kiekybinę numatomų programos įgyvendinimo rezultatų išraišką. 

Aprašykite metodus, kuriais kasmet bus nustatomas poveikis. Vertinimas turėtų būti kuo 
geriau išreikštas kiekybiškai ir kokybiškai. Vertinama ne tai, kaip gerai įgyvendinti veiksmai, 
o kaip pavyko įgyvendinti SMART tikslus. Nurodykite, kada bus atliekamas vertinimas. 
Kiekvieno etapo pabaigoje? Programos pabaigoje? 

2.7. Programos ES matmuo 

Aprašykite būsimą programos naudą ES lygmeniu, taip pagrįsdami dalinį ES finansavimą.  

Koks yra programos ES matmuo: Europos gamybos standartų sklaida, organizacijų ir valdžios 
institucijų sąveika daugiau negu vienoje valstybėje narėje, Europos produktų įvaizdžio 
skatinimas tarptautinėse rinkose, Europos maisto produktų kokybė ir sauga, informuotumo 
apie Europos produktus didinimas plačiojoje visuomenėje ir prekybininkų sluoksniuose, 
Europos mitybos praktikos ir kultūros sklaida ir kt.  

 

2.8. Biudžetas 

Biudžetas turi būti pateiktas kaip apibendrinta lentelė, kurioje būtų išvardytos visos pagal 
programą planuojamos priemonės ir nurodytos jų metinės ir bendros išlaidos. Išlaidos turi būti 
suskirstytos pagal veiksmus, metus ir tikslinę šalį. Turi būti užtikrinta, kad veiksmų išlaidos 
nebūtų didesnės negu įprasta rinkoje. Jeigu programoje dalyvauja daugiau nei viena šalis ir 
(arba) pasiūlymą teikianti organizacija, turi būti pateiktas vienas bendras koordinuotas 
biudžetas, apimantis visą programą. 

Biudžetas (eurais) privalo būti tos pačios struktūros (pavadinimai, kategorijos) ir išdėstytas ta 
pačia tvarka (numeracija), kaip ir priemonių lentelė. Jeigu programa apima daugiau negu 
vieną šalį, išlaidos turi būti išdėstytos punktais pagal šalį ir pagal priemonę. Vykdomosios (-
ųjų) institucijos (-ų) imamas atlygis turi būti nurodytas atskirai. 

Jei tam tikri veiksmai yra vienodi ar labai panašūs, turėtų būti pateikta ir išsami struktūrizuota 
tokius „standartinius“ veiksmus sudarančių elementų biudžeto analizė. 

Jeigu vykdomosios (-ųjų) institucijos (-ų) atlygis pateikiamas kaip vienkartinė suma, 
didžiausias tarifas bus 13 % faktinių vienos valstybės narės siūlomų programų veiksmų 
įgyvendinimo išlaidų ir 15 % faktinių daugiau negu vienos valstybės narės siūlomų programų 
veiksmų įgyvendinimo išlaidų. Jeigu vykdomosios (-ųjų) institucijos (-ų) atlygio sąskaitą 
faktūrą planuojama išrašyti pagal faktiškai atliktą darbą, į pasiūlymą turi būti įtraukta darbui 
reikalingų valandų skaičiaus sąmata ir laiko vieneto kaina. 

Vykdomosios institucijos mokesčiai, sumokami už žiniasklaidos priemonių pirkimą (šių 
priemonių ploto ir laiko žiniasklaidos priemonėse pirkimas tinkamiausioje vietoje ir 
tinkamiausia kaina radijuje, internete, TV, spaudiniuose ir t. t.), neturi viršyti 5 % bendrųjų 
eterio trukmės pirkimo laiko ir (arba) reklamos ploto išlaidų, biudžeto eilutė (1A). 
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Ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į išlaidas, kurių dalies ES nefinansuoja (žr. pavyzdinės 
sutarties III priedą). 

Apibendrinta biudžeto eurais (EUR) lentelė: šias lenteles galima pritaikyti konkrečiai 
programai, atsižvelgiant į įvairių veiksmų pobūdį ir atitinkamų valstybių narių reikalaujamą 
analizės lygį. 

Biudžeto sumos turėtų būti pateikiamos sveikaisiais skaičiais.
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VEIKSMAI 

(kiekvienai tikslinei šaliai) 
1 METAI 2 METAI 3 METAI IŠ VISO

1 veiksmas*     
2 veiksmas*     
N veiksmas* 
 

    

Bendros eterio laiko ir (arba) 
reklamos ploto išlaidos (1A) 

    

Bendros veiksmų išlaidos, 
įskaitant eterio laiko ir (arba) 
reklamos ploto išlaidas (1B) 

    

Bendra veiksmams skiriama suma 
(1)** 

    

Įgyvendinimo garantijos išlaidos     
Vykdomosios institucijos išlaidos 
žiniasklaidai (ne daugiau kaip 5 % 
(1A) sumos, sutarties III priedo 
B.1.2 punktas) 

    

Vykdomosios institucijos išlaidos 
(ne daugiau kaip 13/15 % (1B) 
sumos, sutarties III priedo B.1.2 
punktas) 

    

Veiksmų poveikio vertinimas (ne 
daugiau kaip 3 % (1) sumos, 
sutarties III priedo C.5 punktas)*** 

    

Bendros tiesioginės programos 
išlaidos (2) 

    

Pridėtinės išlaidos (daugiausia [3-
5 % vidaus rinkoje] [4-6 % 
trečiosioms šalims] (2) sumos, 
sutarties III priedo A.2 punktas) 

    

BENDRA PROGRAMAI 
SKIRIAMA SUMA 

    

 
* Įskaitant atlygį, kurio sąskaita faktūra išrašoma pagal valandinį tarifą (sutarties III 
priedo B.1.1 punktas). 
** Pildoma tik jei mokestis skaičiuojamas pagal fiksuoto dydžio sumą. 
***3 % metinio vertinimo atveju, 5 % galutinio etapo vertinimo atveju, įskaitant visos 
programos vertinimą. 
 

 

 

Ekonominis efektyvumas  

1. Ekonominis efektyvumas vertinamas remiantis pateiktu biudžetu. Biudžetas turi būti 
pakankamai išsamus, kad siūlomą programą būtų galima išskirti, stebėti ir tikrinti. 

2. Ekonominį programos efektyvumą, inter alia, lemia: 

a) jos bendros išlaidos; 

b) deklaruojamos kiekvieno punkto ir papunkčio išlaidos; 
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c) įvairių išlaidų punktų pusiausvyra; 

d) tikslinių grupių aprėptis (procentais); 

e) specialistų ir tarpininkų dalyvavimas; 

f) skatinamų produktų suvokimo pagerėjimas; 

g) vartotojų informuotumo pagerėjimas; 

h) naujų prekybos kanalų sukūrimas; 

i) kokybinė ir kiekybinė rinkos plėtra; 

j) mažesnės išlaidos ir (arba) trumpesni terminai. 

 

  

Jeigu tam tikrą programos dalį planuoja įgyvendinti pasiūlymą teikianti organizacija, 
atitinkamos išlaidos turi būti pateiktos taip:  

VEIKSMAI 
(kiekvienai tikslinei šaliai) 

1 metai 2 metai 3 metai Iš viso 

1 veiksmas*     

2 veiksmas*     

N veiksmas*     

Bendra veiksmams skiriama suma     

Bendra programai skiriama suma     

Pasiūlymą teikiančios 
organizacijos finansuojama dalis 
(%) 

    

* Įskaitant atlygį, kurio sąskaita faktūra išrašoma pagal valandinį tarifą (sutarties III 
priedo B.1.1 punktas). 

Įgyvendinamų priemonių ir reglamento tikslų tarpusavio darnos klausimu reikės atsižvelgti į 
šiuos aspektus: 

a) Ar biudžetas išdėstytas pagal metus ir pagal šalį?  

b) Ar išlaidos išdėstytos pagal veiksmus? 

c) Ar patikrintos kiekvieno veiksmo vieneto kainos?  

d) Ar informavimo ir pardavimo skatinimo programa būtų buvusi įgyvendinta be ES 
finansavimo? Jei taip, kodėl? Kaip? 

e) Ar daliniu ES finansavimu informavimo ir pardavimo skatinimo programai suteikiama 
papildomos naudos? Kaip? Kodėl? 
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2.9. Finansavimo planas 

ES įnašas negali viršyti 50 % kiekvienų metų faktinių programų išlaidų. Pasiūlymą teikianti 
organizacija turi finansuoti bent 20 % faktinių programos išlaidų, o likusią dalį turi padengti 
atitinkama valstybė narė... Valstybės narės įnašas gali siekti nuo 0 % iki 30 %, bet net ir tuo 
atveju, kai valstybė narė neprisideda prie programos finansavimo, ji turi programą patvirtinti 
ir pateikti Komisijai. Finansinis šakinių organizacijų ir valstybių narių įnašas gali būti gautas 
iš mokesčių pajamų ar privalomų įnašų. 

Vaisių ir daržovių, tiesiogiai skirtų vaikams ES mokyklose, pardavimo skatinimo priemonių 
atveju pirmoje dalyje paminėtas ES įnašas yra 60 %. Iš šios pirmoje dalyje nurodytos 
procentinės dalies 60 % skiriama informavimo apie atsakingą alkoholio vartojimą ir 
piktnaudžiavimo alkoholiu pavojus priemonėms, įgyvendinamoms Europos Sąjungoje. 

Kai programas kartu teikia daugiau negu viena šakinė organizacija ir valstybė narė, prieš 
teikiant programą Komisijai turi būti aiškiai apibrėžti atitinkami finansiniai įnašai. 

1 METAI 2 METAI 3 METAI IŠ VISO  FINANSINIS 
ĮNAŠAS € % € % € % € % 

Europos Sąjunga 
(ne daugiau kaip 50 % arba 
60 %) 
 

        

Valstybė narė 
(iki 30 %) 

        

Pasiūlymą teikianti 
organizacija 
(bent 20 %) 

        

IŠ VISO  100  100  100  100 
 
 

 

Informavimo ir skatinimo veiksmams, kuriems parama skiriama pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1698/2005, dalinis finansavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 501/2008 neskiriamas 
(Reglamento (EB) Nr. 501/2008 15 straipsnis). 

 

2.10. Kita aktuali informacija 

Į šį punktą galima įtraukti bet kurią kitą informaciją, kurios prašo valstybė narė arba kurią 
pasiūlymą teikianti organizacija laiko aktualia. 

http://ec.europa.eu/comm/agriculture/prom/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/comm/agriculture/prom/index_en.htm
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3. DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS PROGRAMŲ ATMETIMO PRIEŽASTYS  
1) Programos tikslai nėra konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, aktualūs ir įvykdytini per 

nustatytą terminą (angl. SMART). Programos tikslai turėtų šiuos kriterijus atitikti. 

2) Pasiūlymą teikianti organizacija nėra reprezentatyvi: kartais pasiūlymą teikiančios 
organizacijos atstovauja tik labai mažai sektoriaus daliai arba jų narystė jame yra 
ribota. Vienas iš to įrodymų – kitų tiems patiems sektoriams tinkamai atstovaujančių 
organizacijų buvimas. Padėtis gali būti įvairi ir priklauso nuo produkto ir bendro 
nacionalinių rinkų organizavimo. Prieš siųsdamos programą Komisijai, valstybės 
narės turėtų patikrinti organizacijų reprezentatyvumą. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 3/2008 6 straipsnio 1 dalyje ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 
straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje reikalaujama, kad pasiūlymą teikiančios 
šakinės ar tarpšakinės organizacijos atstovautų kampanijoje skatinamo produkto 
sektoriui.  

3) Nėra aktualaus ir (arba) tikslaus rinkos tyrimo: rinkos tyrimas turėtų patikimai 
pagrįsti investicijas į kampaniją.  Siekiant pagrįsti, kodėl kampanijai skiriama 
finansinė parama turėtų būti patvirtinta, rinkos tyrime turėtų būti nurodytas poreikis 
surengti siūlomą kampaniją. 

4) Veiksmai nesudaro nuoseklaus derinio: remiantis Reglamento (EB) Nr. 501/2008 1 
straipsnio 2 dalimi, „programa“ yra nuoseklus pakankamos apimties priemonių 
rinkinys, kuriuo sudaromos sąlygos paskatinti geresnį informavimą apie atitinkamus 
produktus ir jų pardavimą. Pasirinktų veiksmų derinys turėtų atitikti programos 
tikslus, tikslines grupes, produkto tipą, o toje pačioje tikslinėse rinkoje atliekami 
veiksmai turėtų kuo geriau vieni kitus papildyti. 

5) Veiksmai nesusiję su tikslinėmis grupėmis: veiksmai nelaikomi nuosekliais, kai jais 
bandoma pasiekti tikslines grupes, kurioms programa nėra skirta. Pavyzdžiui, 
vartotojams skirta programa negali apimti dalyvavimo renginiuose, kuriuose 
dalyvauja tik prekybos atstovai, kai nėra jokio kito ryšio su vartotojais ir nėra 
panašaus paaiškinimo. 

6) Programa skirta tik vienam miestui: reikia, kad veiksmai vienoje rinkoje apimtų 
didelę tikslinės rinkos dalį, o ne vien labai ribotą tos rinkos dalį. Pavyzdžiui, 
programos veiksmai skirti ne visai šaliai ir jos gyventojams, o tik vienam mažam 
miestui.  

7) Nepakankamai išsamiai aprašyti veiksmai: siekiant, kad programa būtų patvirtinta, 
turėtų būti geriau apibrėžti joje numatyti veiksmai, paaiškintos ir pagrįstos įvairios 
atitinkamos išlaidos. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 straipsnio 2 dalies 
c punktu, programos turi būti pakankamai išsamios, kad būtų galima įvertinti jų 
atitiktį taikytinoms taisyklėms ir jų sąnaudų ir naudos santykį. 

8) Programos veiksmai nepakankamai ekonomiški: reikia, kad pateiktos išlaidos būtų 
realistiškos, ekonomiškos, pateisintų įdedamas sąnaudas. Remdamosi Tarybos 
reglamento 3/2008 7 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu, atitinkamos valstybės narės 
patikrina, ar programa teikia gerą ekonominę vertę. Be to, Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 3/2008 7 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Komisijos tarnybos turi turėti 
galimybę patikrinti, ar siūloma programa teikia ekonominę vertę. Pavyzdžiui, 
reklamoje turėtų būti nurodytos realistiškos kainos ir turėtų būti atsižvelgiama į 
nuolaidas. 
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9) Nėra ankstesnės programos įvertinimo (kai taikytina): svarbu įvertinimui pateikti 
organizacijos vykdytos ir užbaigtos programos rezultatus. Pavyzdžiui, kampaniją, 
kurioje dėl įvairių trūkumų kyla problemų, vykdanti organizacija bus už šiuos 
trūkumus atsakinga. Bus atsižvelgiama į šiuos trūkumus ir į efektyvumą. 

10) Vykdomosios institucijos atrankos procedūra turi trūkumų: svarbu, kad vykdomoji 
institucija būtų pasirinkta valstybės narės patikrintame konkurse. Remdamasi 8 
straipsnio 3 dalimi, programoms įgyvendinti kiekviena pasiūlymą teikianti 
organizacija atitinkamos valstybės narės patvirtinto tinkamo konkurso tvarka 
pasirenka vieną ar daugiau vykdomųjų institucijų. Remdamosi 9 straipsnio 2 dalies e 
punktu, valstybės narės patikrina techninius siūlomos vykdomosios institucijos 
pajėgumus ir siekia, kad būtų suteiktos veiksmingumo garantijos. Siekiant suteikti 
garantijas, kad minėtųjų straipsnių reikalavimai yra įvykdyti, paraiškoje visada turėtų 
būti pateiktas reikiamas dokumentacijos sąrašas. 

11) Veiksmų biudžetų analizė ir atitinkamos problemos pavyzdžiai (Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 501/2008 8 straipsnio 2 dalies c punktas). Nebuvo pateikta 
pakankamai išsami siūlomos veiklos biudžeto analizė, todėl buvo sunku įvertinti 
siūlomų veiksmų ekonominę vertę:  

a) veiksmai pristatyti neaiškiai, pateiktas tik bendras biudžetas; 

b) aprašyme trūksta pakankamai išsamios analizės, kad būtų galima tinkamai 
pagrįsti atitinkamas išlaidas, o valstybė narė ir Komisijos tarnybos galėtų jas 
įvertinti. 
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4. PRIEDAS 
Atnaujintą dokumentaciją (paraiškos formą, sutarties pavyzdį, kompetentingų institucijų 
sąrašą ir vadovą), reikalingą siekiant pateikti pardavimo skatinimo ir (arba) informavimo 
programai teikiamos finansinės paramos paraišką, galima rasti šiuo interneto adresu: 

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/procedure/index_en.htm 
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