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ĮVADAS 
Šiame tyrime analizuojamos valstyb÷s ir savivaldybių valdymo institucijų tarnautojų ir 

nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovų vertinimai ir nuomon÷s apie valdymo 

institucijų finansinę paramą NVO. Tyrimo metu buvo siekiama atskleisti bendriausias 

tendencijas, pasitenkinimą, kritiką ir pageidavimus tam, kad būtų galima kurti 

rekomendacijas d÷l geresnio ir efektyvesnio nevyriausybinių organizacijų įtraukimo į 

svarbių socialinių problemų sprendimą, didinant NVO finansin÷s paramos apimtis, plečiant 

formas ir tobulinant finansavimo teisinį reglamentavimą. 

Tyrimo struktūruotų interviu metu buvo apklausti Vyriausyb÷s, Prezidentūros, 

Socialin÷s apsaugos ir darbo, Kultūros, Užsienio reikalų ministerijų darbuotojai, betarpiškai 

susiduriantys su NVO veiklos finansavimu, sk÷tinių organizacijų vadovai ir NVO ekspertai. 

Be to, elektroniniu paštu buvo išplatintas klausimynas apie valdymo institucijų 

bendradarbiavimą su NVO ir paramą. Jis buvo adresuotas beveik 1000 nevyriausybinių 

organizacijų, duomenis pasirenkant iš NVO duomenų baz÷s (www.labdara-parama.lt), 

Eurodesk portalo (www.eurodesk.lt), socialinių paslaugų vilniečiams katalogo 

(http://www.viltis.lt/lt/leidiniai/book/detail.php?ID=1167). Nevyriausybin÷s organizacijos 

buvo pasirinktos atsižvelgiant į juridinių asmenų, sektorinio, geografinio ir veiklos apimties 

kiekybinius rodiklius. Nevyriausybin÷s organizacijos buvo apklaustos siekiant gauti 

platesnius tyrimo užsakovo iškeltų hipotezių įvertinimus ir plačiau išanalizuoti 

suformuluotas bendradarbiavimo ir r÷mimo problemas.   

Atsakymus pateik÷ 46 organizacijos – 31 asociacija, 11 viešųjų įstaigų, 2 labdaros ir 

paramos fondai ir 2 kiti juridiniai asmenys. 23 atsakiusios organizacijos  veikia 

nacionaliniame lygmenyje, 8 – vietiniame; anketas užpild÷ 3 nacionalinių organizacijų 

skyriai, 10 organizacijų nurod÷ kitą lygmenį, 2 nepateik÷ atsakymo. 25 organizacijų būstin÷ 

yra Vilniuje, 15 – Kaune ir kituose didmiesčiuose, 3 – kituose apskričių centruose, 3 – 

rajonų centruose, 8 – kituose miestuose ar gyvenviet÷se. 8 respondentų metin÷s apyvartos 

yra iki 20000 lt, 10 – iki 100000, 17 – iki 250000 lt, 10 – iki 1 mln. Lt; vienos organizacijos 

metinis biudžetas viršija 1 mln. Lt. 11 respondentų neturi n÷ vieno samdomo darbuotojo, 13 

dirba 1-3 asmenys, 11 – 3-10 darbuotojų, iki 50 darbuotojų turi 12 organizacijų. 

 

 

 



 4 

 

 

Tyrimo metu buvo gilinamasi į nevyriausybinių organizacijų projektų r÷mimo, 

tikslinio (programinio) finansavimo, viešųjų pirkimų problematiką. Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų, rezervo l÷šų klausimai specialiai nebuvo keliami, tačiau kai kuriuose 

atsakymuose į klausimus buvo pateiktos ir su šia sritimi susijusios pastabos.  

Tyrimo pirmąją dalį – Lietuvos nevyriausybinių organizacijų finansavimo galimybių 

situacijos analizę atliko nevyriausybinių organizacijų ekspertas Vaidotas Ilgius. Tyrimo 

antrąją dalį – Lietuvoje veikiantys galimi NVO finansiniai šaltiniai atliko Vš. į. „Socialin÷s ir 

ekonomin÷s pl÷tros centras“.  
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LIETUVOS NVO FINANSAVIMO GALIMYBIŲ SITUACIJOS 

ANALIZö 

1. Nevyriausybinių organizacijų finansavimo formos  

Nagrin÷jant nevyriausybinių organizacijų ir valdymo institucijų finansinių santykių 

klausimus, remtasi į prielaidas, kad ženkliai sumaž÷jus užsienio paramai, kuri, kaip 

manoma, pastaruosius dešimt metų buvo pagrindinis nevyriausybinių organizacijų pajamų 

šaltinis, o kitų praradimus galinčių kompensuoti finansavimo šaltinių neatsiranda. Šis 

nevyriausybinių organizacijų priekaištas pirmiausiai taikomas valstyb÷s ir savivaldybių 

valdymo institucijoms. NVO vadovai valdininkus kaltina per mažu dom÷jimusi NVO 

galimyb÷mis, arogancija ar ignoravimus svarstant pasiūlymus bendradarbiauti, teikti naujas 

paslaugas. NVO lyderiai dažnai pabr÷žia, kad valdymo institucijos kaip pagrindinį (jei ne 

išimtinį) finansinių santykių su NVO būdą – vieną kartą per metus skelbiamus konkursus 

paramai gauti. Tokių konkursų metu NVO paprastai gali pretenduoti tik į dalinę paramą, 

dažnai negali gauti reikalingų l÷šų darbuotojams samdyti, pirkti pagrindin÷ms priemon÷ms, 

d÷l to labai stipriai kenčia projektų ir paslaugų kokyb÷, praktiškai neįmanoma ryškesn÷ jų 

pl÷tra.  

Valdymo institucijos dažniausiai traktuoja nevyriausybines organizacijas kaip 

savanaudes, gerai išmokusias pateikti projektų pasiūlymus, bet tikrov÷je nesirūpinančias (ar 

nesugebančias) užtikrinti ilgalaikių ir kokybiškų paslaugų teikimą. Ministerijų darbuotojai 

dažnai glob÷jiškai, kaip m÷g÷jiškais globos įstaigų klientų rankdarbiais, stebi ir džiaugiasi 

nevyriausybinių organizacijų įgyvendinamais projektais, tačiau skundžiasi, kad ministerijų 

biudžetai neleidžia ženkliau kasmet didinti l÷šų, skirtų NVO veiklai finansuoti. 

Apklausos rezultatai patvirtina, kad dažniausia finansavimo forma – dalyvavimas 

finansin÷s paramos konkursuose. Tokį būdą nurodo 33 iš 46 respondentų. Prašymus 

finansinei paramai teik÷ kone pus÷ apklaustųjų (25), dar 24 organizacijos praš÷ paramos 

natūra (patalpomis, transportu ir pan.). 17 organizacijų nurod÷ siūliusios savo paslaugas, 16 

dalyvavo viešųjų pirkimų konkursuose. Tik 14 organizacijų nurod÷ dalyvavusios 

konkursuose Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti. 
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Finansin÷s paramos būdai. Pav. 1. 
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NVO ir valdymo institucijų tyrimas parod÷, kad nevyriausybin÷s organizacijos 

dažniausiai bendradarbiauja su savivaldyb÷mis. Tod÷l nenuostabu, kad NVO apklausa rodo, 

jog ir d÷l finansavimo dažniausiai kreipiamasi į savivaldyb÷s – taip dariusios nurodo 31 iš 46 

organizacijų. Antrą-trečią vietas dalinasi Socialin÷s apsaugos ir darbo bei Švietimo ir mokslo 

ministerijos (21 ir 20 atitinkamai). Beveik ketvirtadalis organizacijų paramos kreip÷si į 

Kultūros ministeriją (10). Tuo tarpu besikreipiančių finansavimo į kitas ministerijas 

apklaustųjų tarpe buvo nedaug.  
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Pagrindiniai finansavimo šaltiniai. Pav.2. 
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Trumpiniai: SADM (Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija), ŠMM (Švietimo ir mokslo ministerija), KM 
(Kultūros ministerija), SAM (Sveikatos apsaugos ministerija), AM (Aplinkos ministerija), URM (Užsienio 
reikalų ministerija), VRM (Vidaus reikalų ministerija), ŽŪM (Žem÷s ūkio ministerija), KAM (Krašto apsaugos 
ministerija), FM (Finansų ministerija), TM (Teisingumo ministerija), ŪK (Ūkio ministerija), SM (Susisiekimo 
ministerija.  

 

Tokią situaciją iš dalies galima paaiškinti didele nevyriausybinių organizacijų įvairove. 

Pavyzdžiui, Užsienio reikalų ministerija gali tur÷ti reikalų su 50 nevyriausybinių 

organizacijų, tačiau toks kiekis ištirpsta bendroje nevyriausybinių organizacijų mas÷je, jei 

pasikliausime teiginiais, kad Lietuvoje gali būti registruota 12 ar net 15 tūkstančių ne pelno 

subjektų.   

 

2. Finansavimo konkursai ir pagrindiniai finansiniai šaltiniai Lietuvoje  

Nedidelis besikreipiančiųjų skaičius finansavimui gauti, greičiausia liudija ir nedideles 

ministerijų pastangas informuoti potencialias gav÷jų grupes apie savo teikiamos paramos 

galimybes. Daugelis ministerijų apsiriboja pasyvesn÷mis informavimo formomis, pranešimus 

apie konkursus talpindama savo interneto svetain÷se arba apie konkursus informaciją 

platindama tik atskiroms, pačių pasirinktoms organizacijoms. Sk÷tin÷s nevyriausybinių 
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organizacijų asociacijos ar NVO informacijos centrai atlieka tolesnį darbą, šią informaciją 

išplatindami didesniam suinteresuotų organizacijų ratui. Apklaustų ministerijų tarnautojai 

tvirtino, kad ministerijos sistemiškai nekaupia duomenų apie paramos gav÷jus, tod÷l neturi 

galimybių pranešimus siųsti sąrašui potencialių gav÷jų sąrašui.  

Keletą metų iš eil÷s skelbiamų konkursų dalyviams tokia tradicija nekelia didesnių 

keblumų, mat apytikriai žinomas ir laikas, kada galima ruoštis konkurso paskelbimui, ir 

paraiškų pateikimo terminai bei kito specialiosios sąlygos. Tačiau atsiranda vis naujų 

konkursų, kurių nuostatai skelbiami teis÷s aktų duomenų baz÷je (www.lrs.lt) ir „Valstyb÷s 

žiniose“ – tai sudaro prielaidas potencialiai suinteresuotoms organizacijoms atkreipti į tokius 

konkursus d÷mesį.  

Jei informacija apie konkursą paskelbiama tik internete ir paraiškų pateikimui 

numatomos kelios savait÷s, atsiranda tikimyb÷ suinteresuotoms organizacijoms tokį konkursą 

„pražiopsoti“. Tod÷l, nor÷damos maksimaliai išnaudoti finansavimo galimybes, 

nevyriausybin÷s organizacijos turi dažnai dom÷tis aktualijomis, lankytis ministerijų 

tinklalapiuose, palaikyti glaudžius ryšius su atsakingais specialistais. Tokie papildomi 

veiksmai atima brangius išteklius ir kelia gr÷smę galimai korupcijai arba tik pažįstamų 

organizacijų protegavimui, favoritizmui, palankesnių sąlygų sudarymui vieniems subjektams, 

o ne vienodų visiems.   

Šią problemą gal÷tų išspręsti valstyb÷s subsidijuojamas tinklalapis internete, kur būtų 

visa su finansin÷s paramos ir nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų bei su darbų 

atlikimo konkursais susijusi informacija – konkursų nuostatai (apimantys informavimą, 

atranką, vertinimą, sutarčių sudarymą ir kontrolę), pranešimai apie konkursus, jų rezultatus, 

bei ankstesnių pranešimų archyvas. Tai individualioms organizacijoms palengvintų 

informacijos paieškas, leistų efektyviau pasinaudoti teikiamomis galimyb÷mis, suteiktų 

galimybes geriau planuoti savo veiklą. 2002 metais užsienio donorų remtas filantropijos 

portalas www.labdara-parama.lt, kadangi trūksta l÷šų nuolatiniam duomenų atnaujinimui, 

papildymui ir sisteminimui. Analogišką valstyb÷s ir savivaldybių finansin÷s paramos portalą 

gal÷tų sukurti ir administruoti tiek paskirta valstyb÷s valdymo institucija ar įstaiga, ar atrinka 

NVO tarpininkavimo paslaugas teikianti institucija (pvz., min÷tą filantropijos portalą 

administruojantis NVO informacijos ir paramos centras). 

Tiriant, į kurias institucijas ir įstaigas dažniausiai paramos kreip÷si nevyriausybin÷s 

organizacijos, galima aptikti ryšį ir su tų institucijų įstaigų vertinimu.  
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Apklausoje dalyvavusios organizacijos pateik÷ santykių su valdymo institucijomis 

vertinimus, kurių eiliškumą nurodo žemiau pateiktos lentel÷s dešinysis stulpelis. Tuo tarpu 

kairys stulpelis nurodo, į kurias institucijas nevyriausybin÷s organizacijos dažniausiai 

kreip÷si paramos.  

 

Vieta Institucija  Vieta 
1 Savivaldyb÷s 2 
2 Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerija 1 
3 Švietimo ir mokslo ministerija 3 
4 Kultūros ministerija 8 
5 Kitos įstaigos - 
6 Apskritys 9 
7 Sveikatos apsaugos ministerija 6 
8 Aplinkos ministerija 11 
9 Prezidentūra 7 
10 Seimas 4 
11 Užsienio reikalų ministerija 10 
12-14 Krašto apsaugos ministerija 13 
 Vidaus reikalų ministerija 15 
 Žem÷s ūkio ministerija 16 
15 Finansų ministerija 12 
16-17 Teisingumo ministerija 14 
 Ūkio ministerija 17 
18 Susisiekimo ministerija 18 
- Vyriausyb÷ 5 

 

Iš šios lentel÷s matyti, kad tos institucijos, su kuriomis nevyriausybin÷s organizacijos 

turi mažiausiai reikalų (tame tarpe kreipiantis paramos), yra vertinamos prasčiausiai. 

Socialin÷s apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerija bei savivaldyb÷s yra dažniausiai 

„atakuojamos“ finansin÷s paramos prašytojų, bet ir palankiausiai vertinamos. Tam tikrą 

susirūpinimą kelia Kultūros, Aplinkos ministerijų ir apskričių „pasitik÷jimo“ vertinimo 

neatitikimas su „pareikalavimo“ indikatoriumi. Galima manyti, kad tiek paramos prašiusios, 

tiek kitokius kontaktus su šiomis įstaigomis tur÷jusios  nevyriausybin÷s organizacijos patyr÷ 

frustraciją ir nepasitenkinimą. Tai gali būti susiję su tuo, kad pakankamai didel÷ dalis 

respondentų negavo to, ko tik÷josi – finansin÷s paramos, patarimo, palankaus vertinimo ar 

pan. Tuo tarpu Finansų ministerija (jau nekalbant apie Seimą ir Prezidentūrą) yra vertinama 

palankiau. 

Nevyriausybin÷s organizacijos buvo paprašytos pateikti nuomonę ir vertinimą apie tai, 

kiek pakito finansavimo apimtys, lyginant įvairius finansavimo šaltinius. Apklausa rodo, 

kad praktiškai visose l÷šų paieškos srityse negalima kalb÷ti apie sumaž÷jusias galimybes. 
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Apskaičiavus pastarųjų metų pokytį (dvigubinant kraštutines „-2“ ir „2“ vertes), 

matyti, kad nedidelis skiriamų l÷šų sumaž÷jimas, pasak nevyriausybinių organizacijų, įvyko 

valstybinių fondų paramos srityje (-2). Mūsų šalyje veikiančių paramos fondų bei užsienio 

ambasadų paramos apimtys išliko praktiškai nepakitusios (0 ir +1 atitinkamai). Nežymiai 

padid÷jo nevyriausybinių organizacijų pajamos iš mokesčių, surenkamų iš narių ar dalyvių 

(+6), taip pat užsienio valstybių fondų parama (+6), bei savivaldybių finansin÷ parama (+6). 

Šiek tiek labiau išaugo ministerijų teikiamas finansavimas (+9) bei pajamos iš komercin÷s 

veiklos, pardavimų (+9). Nevyriausybinių organizacijų manymu, gana smarkiai išaugo 

pajamos iš valstybei bei savivaldyb÷ms parduodamų paslaugų ir užsakomų darbų vykdymo 

bei gyventojų pervedama pajamų mokesčio dalis (+13). Dar didesnį pokytį apklaustos NVO 

teigia esant buvus fizinių asmenų filantropijos (+15) ir įmonių paramos srityse (+20). Tačiau 

didžiausią finansavimo išteklių padid÷jimą nevyriausybin÷s organizacijos regi iš Europos 

Sąjungos struktūrin÷s ir kitokios paramos. 

 
Nevyriausybinių organizacijų finansavimo šaltiniai. Pav. 3 
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Taigi, galima manyti, kad nevyriausybin÷ms organizacijoms įprasta skųstis ir reikšti 

nepasitenkinimą d÷l mažo, nepakankamo finansavimo. Žinoma, būtina atsižvelgti ir į tai, 
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kad į šio tyrimo klausimus atsak÷ didžiausios, stipriausios, turbūt geriausiais geb÷jimais ir 

ištekliais pasižyminčios organizacijos. Jei vertintume gana aukštus veiklos rodiklius tarp 

atsakiusiųjų į klausimus demonstravusių organizacijų lyginamąjį svorį, tarp visų 12/15.000 

ne pelno organizacijų, galime manyti, kad mažesn÷s, silpnesn÷s organizacijos gal÷tų būti 

mažiau patenkintos augančia finansin÷s paramos pasiūla. Bet kuriuo atveju, apklausos 

duomenys pakankamai koreliuoja su valdymo institucijų atsakymais į struktūruotų interviu 

klausimus – kone visų apklaustų ministerijų ir savivaldybių pareigūnai teigia, kad l÷šų 

kiekis kasmet auga, nors ir pripažįsta, kad nevyriausybinių organizacijų r÷mimui skirti 

did÷jantys biudžetai ne visada auga proporcingai, lyginant su bendru biudžetų asignavimų 

augimu. 

3. Esmin÷s nevyriausybinių organizacijų finansavimo problemos  

Nevyriausybinių organizacijų kritika institucijų atžvilgiu daugiausiai paremta tuo, kad 

ministerijos ir savivaldyb÷s skelbia konkursus, nesistengiant prisitaikyti prie objektyvių 

nevyriausybinių organizacijų ir jų vykdomų projektų poreikių. Teikdamos dalinį, 

nepakankamą finansavimą, neleisdamos dengti darbo užmokesčio, administravimo išlaidų, 

įsigyti būtinų priemonių (dažnai besivadovaudamos prietaringu manymu, kad 

nevyriausybin÷s organizacijos „lobsta“ iš valstyb÷s paramos1), institucijos pačios sukuria 

prielaidas tam, kad būtų įgyvendinti epizodiniai, daliniai projektų rezultatai. Tokiu būdu prie 

tokių reikalavimų nevyriausybin÷s organizacijos  yra verčiamos prisitaikyti teikti projektus, 

kurie yra vienkartinio, trumpalaikio pobūdžio, vengiant įsipareigojimų teikti ilgalaikes 

paslaugas bendruomenei. Valdymo institucijos tur÷tų peržiūr÷ti finansavimo nuostatus ir 

panaikinti nepagrįstus apribojimus, sulyginti biudžetinių įstaigų ir paslaugas teikiančių NVO 

finansines galimybes.  

Ministerijų ir savivaldybių tarnautojai pažymi pastebimai išaugusius organizacijų 

geb÷jimus pateikti tinkamas paraiškas. Tam tikrą dilemą kelia samdomų verslo konsultantų 

įtaka geresnei paraiškų kokybei. Ministerijų pareigūnai pažymi, kad geresni įgūdžiai pateikti 

paraiškas nedažnai yra lydimi išaugusia projektų įgyvendinimo kokybe, geresniais 

pasiekiamais rezultatais. Pasak jų, samdomi konsultantai n÷ra pakankamai motyvuoti ir 

suinteresuoti siekti ilgalaikių, tvarių rezultatų, organizacijos yra priverstos dalyvauti 

nesibaigiančiose lenktyn÷se v÷l ir v÷l skelbiamuose konkursuose, d÷mesį kreipdamos ne tiek 

į pasiektų rezultatų užtvirtinimą ir išsaugojimą, kiek į naujų produktų ir paslaugų pasiūlos 

                                                 
1 Pagrįsdamos tokius kaltinimus, valdininkai dažnai su pavydu užsimena apie gerokai didesnes 
nevyriausybininkų algas, ar NVO turimą geresnę ar naujesnę biuro techniką. Problemas čia išspręstų ne 
bendras tam tikrų kategorijų išlaidų r÷mimo draudimas, bet geresn÷ praktika, vertinant projektų išteklių 
poreikį, išlaidas pririšant prie norimų pasiekti rezultatų, atliekant lyginamąją rinkos kainų analizę.   
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kūrimą bei finansinių ateities srautų užtikrinimą. Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijos 

pareigūnas siūl÷ nevyriausybinių organizacijų asocijuotoms struktūroms labiau kontroliuoti 

ir vertinti konsultantų įmones, galbūt išduodant socialiai atsakingo, jautraus nevyriausybinių 

organizacijų darbo specifikai konsultanto „pažym÷jimą“, tokiu būdu apsaugant organizacijas 

nuo vien trumpalaikio pelno siekiančių „s÷km÷s džentelmenų“. Pačios organizacijos yra 

raginamos ugdyti ir išlaikyti savo darbuotojus, gebančius rengti ir įgyvendinti projektus, 

ypač tokius, kurių (iš ES ir panašių šaltinių) finansavimui taikomos sud÷tingos taisykl÷s. 

Taip pat pažym÷tina, kad vis daugiau ministerijų ir savivaldybių taiko tikslinio 

programinio finansavimo principą, siekiant spręsti problemas vienoje ar kitoje prioritetin÷je 

srityje. Tokiu atveju, konkurse dalyvauti kviečiamos specializuotos, didelę patirtį turinčios 

organizacijos ir įstaigos. Nevyriausybin÷s organizacijos yra raginamos aktyviau pristatin÷ti 

aštrius socialinius ar bendruomeninius poreikius, teikti pasiūlymus šias problemas spręsti 

kompleksiškai. Paprastai naujų programų (ir l÷šų joms) atsiradimas yra nemažai laiko ir 

pastangų atimantis procesas, nes reikia įtikinti ne vien specialią sritį kuruojančius valstyb÷s 

tarnautojus, bet ir išteklius planuojančius ir skirstančius pareigūnus bei politikus. Tokiu 

būdu nevyriausybin÷s organizacijos turi pademonstruoti aktyvią poziciją, atsiliepti į 

valstyb÷s vadovų ir kitų institucijų raginimus prisid÷ti bendradarbiaujant su savivaldybių 

institucijomis ir kitomis įstaigomis, nesitikint, kad valstyb÷s institucijos iniciatyvą rodys 

pirmosios.  

Daugelis apklaustų valdymo institucijų nurod÷ žmoniškųjų išteklių trūkumą, 

neleidžiantį pakankamai laiko skirti poreikių ir galimybių analizei, lankytis nevyriausybinių 

organizacijų projektų veiklos pristatymuose, analizuoti NVO veiklą, vertinti pasiektus 

rezultatus. Tam trukdo ne tik nepakankamai didelis darbuotojų kiekis, bet ir nedideli, 

neskatinantys siekti geresnių rezultatų atlyginimai, konservatyvi organizacin÷ kultūra, 

palaikanti rutininį ir ne visada efektyvaus ir būtino darbo krūvį.  

LR Vyriausyb÷s nutarime D÷l viešojo administravimo pl÷tros iki 2010 metų strategijos 

patvirtinimo nurodoma nepakankama institucijų orientacija į veiklos rezultatus, 

nepakankamas strateginio planavimo įdiegimas, kliudantis naujų bendradarbiavimo ir 

strateginių partnerysčių formų atsiradimui. Pažymima, kad nepakankamai užtikrintas pačių 

viešojo administravimo institucijų ir valstyb÷s tarnautojų bendradarbiavimas bei skirtingų 

administracijos grandžių (veiklos, išteklių planavimo, organizavimo ir vertinimo) 

koordinavimas. Tod÷l nevyriausybin÷s organizacijos pačios turi pateikti įtikinamus 

argumentus ir profesionaliai suformuluotus pasiūlymus, nor÷damos dar labiau padidinti 

potencialiai pasiekiamus finansavimo šaltinius. 
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IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS 

1. Nevyriausybin÷s organizacijos finansin÷s paramos dažniausiai ieško dalyvaudamos 

paramos konkursuose, tačiau valstyb÷s ir savivaldybių perkamų paslaugų pasiūla ir 

apimtys did÷ja. Nevyriausybin÷s organizacijos gal÷tų daugiau dom÷tis pirkimų 

sąlygomis ir reikalavimais bei teikti pasiūlymus parduoti savo paslaugas, inicijuoti 

naujas veiklos programas. 

2. Nevyriausybin÷s organizacijos dažniausiai sąveikauja su savivaldyb÷mis, 

bendradarbiauja įgyvendindamos projektus ir teikdamos paslaugas socialin÷s apsaugos, 

švietimo, kultūros, sveikatos ir aplinkos apsaugos srityse. Kitose srityse 

nevyriausybin÷ms organizacijoms prieinamos finansin÷s galimyb÷s yra mažiau žinomos 

ir naudojamos. Tod÷l tiek valdymo institucijos, tai tarpininkavimo paslaugas teikiančios 

sk÷tin÷s struktūros bei NVO centrai tur÷tų aktyviau informuoti ir mokyti potencialius 

paslaugų teik÷jus. Sveikintina priemon÷ būti valstyb÷s biudžeto subsidijuojamo 

tinklalapio sukūrimas, kuriame suinteresuotos organizacijos gal÷tų rasti informaciją apie 

visų valdymo institucijų ir įstaigų skelbiamus konkursus bei pirkimus, jų sąlygas ir 

rezultatus. 

3. Tyrimo rezultatai neleidžia kalb÷ti apie reikšmingą finansin÷s paramos pasiūlos 

sumaž÷jimą. Tod÷l nevyriausybin÷s organizacijos tur÷tų rasti būdų perorientuoti savo 

veiklą ir išmokti panaudoti naujai atsiradusius ir augančius finansavimo šaltinius. Tokius 

mokymus gal÷tų remti valstybin÷ ir savivaldybių NVO pl÷tros programos, o tam gal÷tų 

būti naudojama ES struktūrin÷, EEE ir Norvegijos finansinių instrumentų parama. 

4. Pažymimi išaugę nevyriausybinių organizacijų geb÷jimai teikti paraiškas, tačiau 

nevyriausybin÷s organizacijos tur÷tų geriau užtikrinti sukurtų paslaugų ir rezultatų tvarią 

pl÷trą. Atkreipiamas d÷mesys į verslo konsultantų vaidmenį, nevyriausybin÷ms 

organizacijoms padedant rengti ir administruoti remiamus projektus. Nevyriausybin÷s 

organizacijos tur÷tų  atidžiau rinktis konsultacines įmones, remtis tokiai pagalbininkais, 

kurie įgalina ne tik išpildyti projektų techninius reikalavimus, bet ir pilnai įgyvendinti 

iškeltus tikslus bei uždavinius. 

5. Nurodoma, kad valdymo institucijos dažnai finansinę paramą teikia numatydamos tik 

dalinį projektų finansavimą, neleisdamos dengti darbo užmokesčio, administravimo 

išlaidų, įsigyti būtinų priemonių, tokiu būdu avansu apribodamos galimus pasiekti 

veiklos rezultatus. Valdymo institucijos tur÷tų peržiūr÷ti nevyriausybin÷ms 

organizacijoms teikiamo finansavimo nuostatus ir panaikinti nepagrįstus apribojimus, 

sulyginant biudžetinių įstaigų ir paslaugas teikiančių NVO finansines galimybes.  
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6. Valstyb÷s institucijoms trūksta žmoniškųjų išteklių analizuoti poreikius, NVO teikiamas 

galimybes tenkinti šiuos poreikius, vertinti NVO veiklos rezultatus. Valdymo institucijos 

gal÷tų pasinaudoti išor÷s konsultantų teikiamomis paslaugomis ir sąlyginai nedidel÷mis 

sąnaudomis šias žinių spragas užpildyti.    
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PRIEDAS:  

Lietuvoje veikiantys galimi NVO finansiniai šaltiniai 

1.1. CENTRINöS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PROGRAMOS 

K u l t ū r o s  m i n i s t e r i j a  
 

Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų r÷mimas 

L÷šos nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti yra numatomos 
kiekvienais metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos biudžete. 

Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali pateikti šios nevyriausybin÷s 
organizacijos:  

• asociacijos; 
• viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steig÷jai yra tik valstyb÷s 

arba savivaldybių institucijos). 

Nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų r÷mimo principai 

Parama skiriama nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams, kurie skatina: 
1. bendruomen÷s kultūrinį ir meninį savimon÷s ugdymą; 
2. tarptautinius kultūros mainus; 
3. vaikų ir jaunimo meninę saviraišką; 
4. kultūros paveldo ir jo kultūrin÷s vert÷s išsaugojimo aktualizavimą; 
5. nevyriausybinių organizacijų veiklos sklaidą; 
6. tautinių mažumų kultūros sklaidą Lietuvoje. 
Finansuojant nevyriausybinių organizacijų kultūros projektus, prioritetas teikiamas 

papildomo finansavimo šaltinius turintiems projektams. L÷šos neskiriamos pastatams 
rekonstruoti arba kapitaliai remontuoti, ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti. 

Remiamų projektų administracin÷s išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, 
patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto (ne komandiruočių 
metu) išlaidos) negali būti didesn÷s nei 15 proc. visos projekto sąmatos sumos.  

L÷šos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš ministerijos paramą gavusi 
nevyriausybin÷ organizacija neatsiskait÷ už jos panaudojimą numatyta tvarka arba buvo 
nustatyta, kad gautos l÷šos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį. 

Paraiškų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarka 
Paraiškos pagal kultūros ministro patvirtintą formą pateikiamos ministerijai spaudoje 

paskelbus nevyriausybinių organizacijų kultūros projektų r÷mimo paraiškų pri÷mimo 
terminus. Kvietimai pateikti paraiškas tur÷tų būti paskelbti rugs÷jo m÷n. pabaigoje- spalio 
m÷n. pradžioje. 

Ekspertų komisija svarsto paraiškas, teikia išvadas ir siūlo, kokią dalį prašomų l÷šų 
skirti projektui įgyvendinti. 

L÷šas nevyriausybinių organizacijų kultūros projektams remti skiria kultūros 
ministras, atsižvelgdamas į Ekspertų komisijos rekomendacijas. 

L÷šų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka 
Ministerija ir kultūros projektą pateikusi nevyriausybin÷ organizacija, kuriai yra 

skiriamos l÷šos, sudaro sutartį. 
Skiriamos l÷šos negali būti naudojamos kitiems projektams įgyvendinti. 
Nevyriausybin÷s organizacijos už gautas l÷šas atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka. 
Paskirtos l÷šos pervedamos į nevyriausybinių organizacijų biudžetinę sąskaitą. 
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Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programų ir projektų dalinio 
finansavimo programa 

Dalinio tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimo tikslas – pl÷toti 
tarptautinius kultūros mainus, skleisti ir pristatyti nacionalinę kultūrą užsienyje, prisid÷ti 
formuojant ir įtvirtinant patrauklų Lietuvos valstyb÷s įvaizdį. 

L÷šos daliniam tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimui kiekvienais 
metais numatomos Kultūros ministerijai skirtuose valstyb÷s biudžeto asignavimuose. 

Paraiškos d÷l dalinio tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimo 
teikiamos Kultūros ministerijai. 

Paraiškas d÷l dalinio tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimo svarsto 
kultūros ministro įsakymu sudaryta komisija. Komisija, svarstydama paraiškas d÷l dalinio 
tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimo, atsižvelgia į bendradarbiavimo su 
šalimi, su kuria vykdomos tarptautin÷s kultūros programos ir projektai, politinį aktualumą, 
tradicijas, įvertina jų vertę pl÷tojant tarptautinius santykius, siekiant kultūrų dialogo bei 
formuojant teigiamą Lietuvos įvaizdį.  

Prioritetas teikiamas:  
• programoms ir projektams, vykdomiems įgyvendinant Lietuvos Respublikos 

Vyriausyb÷s programos priemones; 
• programoms ir projektams, vykdomiems įgyvendinant tarptautinių dvišalio ir 

daugiašalio bendradarbiavimo tarpvyriausybinių ir tarpžinybinių sutarčių, programų ir 
protokolų nuostatas; 

• programoms ir projektams, vykdomiems įgyvendinant daugiašalio kultūrinio 
bendradarbiavimo programų ir projektų, inicijuotų  tarptautinių organizacijų, kurių nar÷ yra 
Lietuva (UNESCO, Europos Taryba, Baltijos valstybių Ministrų Taryba, Baltijos jūros 
valstybių kultūros ministrų forumas, Ars Baltica ir kt.), nuostatas; 

• programoms ir projektams, kuriems inicijuojančios šalies institucija arba 
organizacija yra pateikusi oficialų iškvietimą pasirinktai Lietuvos organizacijai, kultūros ir 
meno kūr÷jui ar kolektyvui. 

Reprezentacin÷s, komandiruočių ir vertimų išlaidos komisijos nesvarstomos, o 
tvirtinamos atskira sąmata, kurią parengia Tarptautinių ryšių ir Europos reikalų skyrius. 

L÷šos d÷l dalinio tarptautinių kultūros programų ir projektų finansavimo, 
atsižvelgiant į komisijos rekomendacijas, skiriamos kultūros ministro įsakymu. Įsakyme 
nurodomas tarptautin÷s kultūros programos ar projekto pavadinimas, vykdytojas ir 
pagrindinis organizatorius bei kiekvienai tarptautinei kultūros programai ar projektui 
skiriama suma.  

Kultūros ministerija užtikrina Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos kultūros ir 
audiovizuoalin÷s srities programose per viešąsias įstaigas „Europos kultūros programų 
centras“ ir „Europos MEDIA programų biuras“, skirdama l÷šų pagal kofinansavimo su 
Europos Komisija principą šių viešųjų įstaigų metin÷s veiklos programos vykdymui. Dalinis 
šių viešųjų įstaigų metin÷s veiklos programos vykdymo finansavimas tvirtinamas kultūros 
ministro įsakymu pagal šių viešųjų įstaigų pateiktas sąmatas, kuriomis remiantis su viešąja 
įstaiga sudaroma sutartis d÷l tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo programų dalinio 
finansavimo pagal kultūros ministro įsakymu patvirtintą formą. 

Kultūros ministerija užtikrina Lietuvos dalyvavimą kitose Tarptautin÷se programose 
(Ars Baltica, Kremerata Baltica ir kt.), sumok÷dama metinius naryst÷s mokesčius.  

Kultūros ministerija užtikrina Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos Jaunimo 
orkestro veikloje remiantis kultūros ministro 2004 m. kovo 5 d.  įsakymu ĮV-49 „D÷l 
Lietuvos dalyvavimo Europos Sąjungos Jaunimo orkestro veikloje koordinavimo“. 

Tarptautinių kultūros programų ir projektų vykdytojai d÷l programų ar projektų 
įgyvendinimo ir l÷šų panaudojimo su Kultūros ministerija sudaro sutartį d÷l tarptautinio 
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kultūrinio bendradarbiavimo programų dalinio finansavimo arba sutartį d÷l tarptautinio 
kultūrinio bendradarbiavimo projektų dalinio finansavimo. 

Tarptautin÷s kultūros programos ir (arba) projekto vykdytojas, su kuriuo sudaroma 
sutartis d÷l l÷šų panaudojimo, skirtų l÷šų neturi teis÷s naudoti kitiems tikslams nei nurodyta 
su Kultūros ministerija pasirašytoje sutartyje.  

Už panaudotas l÷šas tarptautin÷s kultūros programos ir (arba) projekto vykdytojas 
atsiskaito Kultūros ministerijai, pateikdamas ataskaitą pagal sutartyje nurodytas sąlygas ir 
terminus. 

L÷šos pervedamos į tarptautin÷s kultūros programos ir (arba) projekto vykdytojo tam 
tikslui skirtą sąskaitą. 

Etnin÷s kultūros ir regionų kultūros projektų r÷mimas iš valstyb÷s biudžeto 
l÷šų 

L÷šos etnin÷s kultūros ir regionų kultūros projektams remti yra numatomos 
kiekvienais metais Kultūros ministerijos biudžete kaip atskira programa. 

Iš Kultūros ministerijos biudžete numatytų l÷šų etninei kultūrai ir regionų kultūrai 
remti 50 proc. skiriama etnin÷s kultūros projektams ir 50 proc. regionų kultūros projektams. 

Paraiškos etnin÷s kultūros ir regionų kultūros projektams remti iš valstyb÷s biudžeto 
l÷šų priimamos kasmet rudenį, paskelbus konkursą. 

Parama skiriama etnin÷s kultūros projektams: 
1. ilgalaik÷ms programoms ir projektams, padedantiems puosel÷ti  etnin÷s kultūros 

gyvosios tradicijos tęstinumą; 
2. etnin÷s kultūros paveldo fiksavimo, kaupimo ir apsaugos ilgalaik÷ms programoms 

ir projektams; 
3. etnin÷s kultūros tyrimų ir leidybos projektams. 
Parama skiriama regionų kultūros projektams: 

1. menin÷s ir kultūrin÷s veiklos, puosel÷jančios regionų tradicijas, programoms;  
2. regionų kultūros pl÷tros strategin÷ms programoms, kultūros tyrimų projektams, 

šviet÷jiškoms (edukacin÷ms programoms); 
3. regionin÷ms vaikų ir jaunimo meninio ugdymo ir užimtumo programoms; 
4. profesionalaus meno sklaidos regionuose programoms. 
 
Finansuojant etnin÷s kultūros ir regionų kultūros projektus, prioritetas teikiamas 

papildomo finansavimo šaltinius bei atitinkamos apskrities rekomendaciją turintiems 
projektams. 

L÷šos neskiriamos rekonstruoti pastatams, kapitaliniam remontui, įsigyti ilgalaikį 
turtą arba panaudoti kitiems projektams. 

Projektų paraiškas finansinei paramai gauti gali pateikti kultūros įstaigos, turinčios 
juridinio asmens teises ir išlaikomos iš valstyb÷s ir savivaldybių biudžetų, kitos įstaigos, 
organizacijos, kurių pagrindin÷ funkcija yra puosel÷ti kultūrą. 

Paraiškos pagal patvirtintą formą pateikiamos, Kultūros ministerijai spaudoje 
paskelbus etnin÷s kultūros ir regionų kultūros projektų r÷mimo paraiškų pri÷mimo terminus.  

L÷šas etnin÷s kultūros projektams remti skiria kultūros ministras, atsižvelgdamas į 
Etnin÷s kultūros ekspertų komisijos išvadas, o regionų kultūros projektams – į Regionų 
kultūros projektų r÷mimo ekspertų komisijos išvadas. 

L÷šos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš Kultūros ministerijos paramą 
gavusi įstaiga, organizacija, neatsiskait÷ už jos panaudojimą nustatyta tvarka. 

L÷šų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarka 
Kultūros ministerija ir etnin÷s kultūros arba regionų kultūros projektą pateikusi 

įstaiga, organizacija, kuriai yra skirtos l÷šos, sudaro sutartį pagal patvirtintą formą. 
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L÷šos pervedamos į įstaigų, organizacijų, kurioms skirta parama,  biudžetinę 
sąskaitą, skirtą valstyb÷s biudžeto l÷šoms, pagal nustatytas valstyb÷s iždo taisykles. 

Meno kūr÷jų organizacijų kūrybinių programų finansavimo taisykl÷s 

L÷šos meno kūr÷jų organizacijų kūrybin÷ms programoms finansuoti yra numatomos 
kiekvienais metais Kultūros ministerijos (biudžete. 

Paraiškas finansavimui gauti, pagal kultūros ministro patvirtintą formą, gali pateikti 
organizacijos, kurioms suteiktas meno kūr÷jų organizacijos statusas. 

Paraiškos Meno kūr÷jų organizacijų kūrybin÷ms programoms remti iš valstyb÷s 
biudžeto l÷šų priimamos kasmet rudenį, paskelbus konkursą. Paraiškos (7 egzemplioriai) 
pristatomos ministerijos Profesionalaus ir m÷g÷jų meno skyriui konkurse numatytais 
terminais.  

Paraiškos  nesvarstomos, jeigu organizacija n÷ra atsiskaičiusi  su ministerija už 
anksčiau gautas l÷šas programoms įgyvendinti, arba buvo nustatyta, kad gautos l÷šos 
panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, nebuvo išlaidas pateisinančių dokumentų. 

Finansavimas organizacijų programoms skiriamas vadovaujantis šiais kriterijais: 
• programos atitiktis valstyb÷s kultūros politikos prioritetams; 
• programos svarba bendroje šalies meno raidos perspektyvoje; 
• meno tradicijų ir modernių meno tendencijų programos priemon÷mis užtikrinimas; 
• programos reikšm÷ meno sklaidai Lietuvoje ir užsienyje; 
• dalyvavimas Lietuvos  meno kūr÷jų asociacijos veikloje; 
• dalyvavimas tarptautinių  meno kūr÷jų asociacijų veikloje. 

Kultūros ministro sprendimas d÷l l÷šų skyrimo organizacijų programoms yra 
skelbiamas ministerijos internetiniame puslapyje. Ministerija ir  programą pateikusi  
organizacija, kuriai yra skiriamos l÷šos, sudaro sutartį pagal kultūros ministro patvirtintą 
formą.Skiriamos l÷šos negali būti naudojamos kitoms programoms įgyvendinti. 
Organizacijos už gautų l÷šų panaudojimą atsiskaito sutartyje nustatyta tvarka 
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K r a š t o  a p s a u g o s  m i n i s t e r i j a  

Asociacijų veiklos programų r÷mimas 

Krašto apsaugos ministerijos sudaryta komisija svarsto asociacijų parengtas veiklos 
programas ir iš jų atrenka tas, kurios geriausiai atitinka nustatytus r÷mimo tikslus.  

Šie tikslai yra: 

• formuoti visuomen÷je teigiamą kariuomen÷s įvaizdį, propaguoti Lietuvos 
kariuomenę, valstyb÷s saugumo politiką, Lietuvos kariuomen÷s vaidmenį užtikrinant šalies 
saugumą; 

• rūpintis vaikų ir jaunimo socializacija; 
• rūpintis karių kultūriniu ugdymu; 
• rūpintis Lietuvos kariniu-gynybiniu paveldu ir kultūros vertybių apsauga, iškilių 

asmenybių bei istorinių įvykių įamžinimu; 
• globoti neįgalius ir vienišus dimisijos karius, laisv÷s kovų dalyvius; 
• ugdyti, mokyti ir rengti piliečius visuotiniam pilietiniam pasipriešinimui ir 

valstyb÷s gynimui. 
Vertinant asociacijų veiklos programas atsižvelgiama į tai, ar yra papildomų 

finansavimo šaltinių. Remiami tik smulkūs projektai. 
Profesinių sąjungų, politinių partijų, sporto federacijų, gyvenamųjų namų bei butų 

savininkų bendrijų vykdomos programos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstyb÷s 
biudžeto l÷šų nefinansuojamos. L÷šos neskiriamos pastatų rekonstrukcijai, kapitaliniam 
remontui ar ilgalaikiam turtui įsigyti. 

Paraiškos gali būti teikiamos nuolat. Paraiškos forma pateikta ministerijos interneto 
puslapyje.  
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S o c i a l i n ÷ s  a p s a u g o s  i r  d a r b o  m i n i s t e r i j a  

Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programų finansavimas 

Programų finansavimo tikslas – užtikrinti neįgaliųjų socialin÷s integracijos proceso 
tolygų pl÷tojimą ir socialin÷s atskirties mažinimą šalyje bei lygias galimybes neįgaliesiems 
ir Nacionalin÷s programos priemonių įgyvendinimą į šį procesą įtraukiant neįgaliųjų 
asociacijas ir valstyb÷s institucijas. 

Paraiškų pateikimo terminai: 
Neįgaliųjų asociacijos bei valstyb÷s institucijos kasmet iki rugs÷jo 15 dienos teikia 

Neįgaliųjų reikalų departamentui programų paraiškas kitų metų finansavimui. 
Programų finansavimo skyrimo trukm÷ yra vieneri metai: 
• pradžia – sausio 1 d.; 
• pabaiga – gruodžio 31 d. 

Reikalavimai pareišk÷jams: 
Programų paraiškas gali teikti; 
1. neįgaliųjų asociacijos, kurių steig÷jai bei nariai yra neįgalieji arba neįgaliesiems 

atstovaujančios neįgaliųjų asociacijos; 
2. valstyb÷s institucijos, kurių teisin÷ forma yra biudžetin÷ įstaiga; 
3. neįgaliųjų asociacijos bei valstyb÷s institucijos savo programos veiklai vykdyti 

gali pasitelkti partnerius – savivaldybes, ne pelno siekiančias įstaigas, kitas neįgaliųjų 
asociacijas. 

Neįgaliųjų asociacijos, siekiančios gauti finansavimą iš valstyb÷s biudžeto l÷šų 
programoms vykdyti, turi atitikti visus šiuos reikalavimus: 

1. neįgaliųjų asociacijos veiklos tikslas turi būti tik atstovavimas neįgaliųjų teis÷ms ir 
jų socialin÷ integracija; 

2. vienyti asociacijos narius negalios požymiu ir nesieti su organizacijos narių 
profesine, kūrybine ar kitokia veikla; 

3. įtraukti į savo teikiamą programą ne tik savo asociacijos narius, bet ir kitus 
neįgaliuosius, kuriems d÷l negalios kylantiems poreikiams tenkinti yra reikalingos paslaugos 
bei kitos socialin÷s integracijos priemon÷s. 

 
Tikslin÷s asmenų grup÷s: 
• neįgalieji; 
• neįgaliųjų šeimos nariai – t÷vai (įt÷viai), sutuoktinis, vaikai, broliai, seserys, 

glob÷jas, rūpintojas; 
• specialistai, tiesiogiai dirbantys su neįgaliaisiais. 

Pareišk÷jų programoms neskiriamas finansavimas, jeigu: 
1. pareišk÷jas yra likviduojamas; 
2. pareišk÷jas yra neįvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mok÷jimo 

įsipareigojimų pagal Lietuvos Respublikos teis÷s aktus; 
3. pareišk÷jas paraiškoje arba jos prieduose pateik÷ klaidinančią arba melagingą 

informaciją; 
4. yra įsiteis÷jęs teismo sprendimas d÷l pareišk÷jo kitos sutarties d÷l paramos 

skyrimo iš Europos Bendrijos arba Lietuvos Respublikos valstyb÷s biudžeto l÷šų pažeidimo; 
5. yra Neįgaliųjų reikalų departamento nustatyti pra÷jusiais metais iš valstyb÷s 

biudžeto finansuotų pareišk÷jo programų tikslinio l÷šų panaudojimo ar buhalterin÷s 
apskaitos reikšmingi pažeidimai; 

6. pareišk÷jas band÷ gauti konfidencialią informaciją arba daryti įtaką Neįgaliųjų 
reikalų departamento darbuotojams, ekspertams, projektų atrankos komiteto nariams; 
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7. pareišk÷jas neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ir tinkamų administracinių 
geb÷jimų. 

Prioritetas teikiamas programoms: 
1. skirtoms neįgalių (specialiųjų poreikių) vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, kuriems iki 

2005 m. birželio 30 d. nustatyta I arba II invalidumo grup÷ arba Lietuvos Respublikos 
neįgaliųjų socialin÷s integracijos įstatymo (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) 
nustatyta tvarka nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis, arba 0–40 procentų 
darbingumo lygis, poreikiams; 

2. tolygiai pl÷tojančioms neįgaliųjų socialinę integraciją šalyje (ne mažiau kaip 5 
apskrityse arba 1/3 savivaldybių); 

3. turinčioms, be valstyb÷s biudžeto l÷šų, kitų finansavimo šaltinių l÷šų; 
4. didinančioms nuolatinių ugdymo, reabilitacijos, socialinių paslaugų prieinamumą 

bendruomen÷s lygmeniu ir gerinančioms jų kokybę; 
5 diegiančioms veiksmingus metodus ir priemones bei panaudojančioms 

informacinių technologijų galimybes; 
6. didinančioms neįgaliųjų savarankiškumą, profesinius geb÷jimus, įsidarbinimo 

galimybes, užimtumą. 
 
Reikalavimai programoms 
Pareišk÷jo teikiama programa susideda iš atskirų projektų, skirtų konkrečiai 

programos srities paprogramei. Pareišk÷jas gali teikti ne daugiau kaip vieną projektą atskirai 
paprogramei. Visos programos ir atitinkamai jas sudarantys projektai turi atitikti visus 
programoms keliamus reikalavimus: 

1. prisid÷ti prie Nacionalin÷s programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo; 
2. atitikti Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programų struktūrą;  
3. tur÷ti išliekamąją vertę ir pateiktas tęstinumo garantijas; 
4. tur÷ti argumentuotą finansavimo iš valstyb÷s biudžeto l÷šų pagrindimą, t.y. 

programos projektuose turi būti pagrįsta, kod÷l būtinas finansavimas iš valstyb÷s biudžeto; 
5. programos veiklos neturi dubliuoti teis÷s aktų nustatytos veiklos, finansuojamos iš 

valstyb÷s biudžeto bei Europos Bendrijos ar kitų paramos l÷šų. 
Reikalavimai programoms, kuriose numatomas viešosios fizin÷s aplinkos 

pritaikymas neįgaliųjų poreikiams: 
1. numatomi statybos projektavimo darbai, nustatyta tvarka suderinti su 

atitinkamomis institucijomis; 
2. pritaikomo objekto darbai planuojami ne ilgiau kaip 2 metams; 
3. pritaikomi objektai, kurie yra pareišk÷jo, valstyb÷s arba savivaldyb÷s nuosavyb÷. 

Pagal panaudos sutartį pareišk÷jui perduotų valstyb÷s ar savivaldyb÷s pritaikomų objektų 
panaudos terminas turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų nuo programos paraiškos pateikimo 
datos; 

4. turi būti užtikrintas pritaikyto objekto panaudojimo tęstinumas pagal paskirtį ne 
trumpesniam kaip 10 metų laikotarpiui nuo programos paraiškos pateikimo datos. 

Programos struktūra 
Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programų struktūra suskirstyta į 4 prioritetines 

sritis pagal žemiau pateiktą struktūrą: 
1. Reabilitacija ir socialin÷s paslaugos 
2. Aplinkos prieinamumas  
3. Ugdymas ir užimtumas 
4. Visuomen÷s švietimas  
Kiekviena sritis turi savo paprogrames. 

Programų paraiškų finansavimo dydis 
Bendra teikiamos programos paraiškos suma neturi viršyti 6000 tūkst. litų. 
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Bendra teikiamos programos paraiškos suma neturi viršyti 2000 tūkst. litų, jeigu 
programos vykdomos ir paslaugos teikiamos mažiau kaip 5 apskrityse. 

Pareišk÷jų, teikiančių Neįgaliųjų reikalų departamentui programų paraiškas pirmą 
kartą arba po vienerių ar daugiau metų pertraukos, bendra teikiamos programos paraiškos 
suma neturi viršyti 50 tūkst. litų. 

Reikalavimai teikiamiems programų projektams, kuriuose numatomas viešosios 
fizin÷s aplinkos pritaikymas neįgaliųjų poreikiams: 

1. pritaikomo objekto bendra sąmatos vert÷ neturi viršyti 300 tūkst. litų; 
2. Neįgaliųjų reikalų departamento teikimu Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai 

pritarus, gali būti finansuojami ir didesn÷s sąmatin÷s vert÷s – iki 500 tūkst. litų aplinkos 
pritaikymo projektai. 

Pareišk÷jas objekto aplinkai pritaikyti turi tur÷ti ne mažesnį kaip 20 proc. 
finansavimą iš kitų šaltinių, fondų, r÷m÷jų ir pateikti atitinkamos vietos savivaldyb÷s 
pritarimą įstaigai pritaikyti neįgaliųjų reikm÷ms. 

Programų paraiškų pateikimo tvarka 
Pareišk÷jai pateikia Neįgaliųjų reikalų departamentui parengtas programų paraiškas 

kitiems metams finansuoti iki rugs÷jo 15 dienos 15 val.  
Pareišk÷jai gali pateikti klausimus d÷l programų paraiškų pateikimo ir sąlygų bei 

paraiškos pildymo telefonu arba atvykus į Neįgaliųjų reikalų departamentą. 
Informacija pareišk÷jams teikiama iki galutin÷s paraiškų pateikimo dienos. 

Programų paraiškų vertinimo tvarka 
Paraiškų vertinimas organizuojamas dviem etapais pagal nustatytą programų 

paraiškų vertinimo tvarką ir kriterijus: 
1. programų paraiškų administracin÷s atitikties ir tinkamumo vertinimas: 
1.1. programos paraiškos administracin÷s atitikties ir tinkamumo vertinimą atlieka 

Neįgaliųjų reikalų departamento darbuotojai; 
1.2. pagal patvirtintą formą užpildoma programos paraiškos administracin÷s atitikties 

ir tinkamumo vertinimo lentel÷, kurioje vertinama atsakant į klausimus „taip/ne“; 
1.3. jeigu vertinama paraiška neatitinka bent vieno administracin÷s atitikties ir 

tinkamumo vertinimo kriterijaus, pareišk÷jui siunčiamas raštas, kuriame prašoma per 
nustatytą terminą pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. Konkretų terminą, per 
kurį būtina pateikti trūkstamą informaciją, nustato Neįgaliųjų reikalų departamentas, tačiau 
jis negali būti trumpesnis nei 48 val. Jeigu pareišk÷jas per nustatytą laiką prašomos 
informacijos nepateikia arba d÷l pateiktos informacijos atitinkamo kriterijaus vertinimas 
nepasikeičia, paraiška atmetama ir toliau nevertinama. Apie tai pareišk÷jas informuojamas 
raštu, nurodant atmetimo priežastis; 

1.4. programos paraiška, atitinkanti visus administracin÷s atitikties ir tinkamumo 
vertinimo kriterijus, yra vertinama toliau; 

2. programų projektų kokyb÷s ir atitikimo programų prioritetams vertinimas: 
2.1. projektų kokybę ir atitikimą programų prioritetams vertina nepriklausomi 

ekspertai, kurie parenkami atrankos būdu ir dirba vadovaudamiesi Ekspertų komisijos 
sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašu, kurį tvirtina Neįgaliųjų reikalų 
departamento direktorius. Kiekvienos programos projektus įvertina ne mažiau kaip 3 
ekspertai; 

2.2. kiekvienas programos projektas įvertinamas balais (aukščiausias galimas 
įvertinimas yra 100 balų). Vertinimas atliekamas pildant patvirtintos formos lentelę ir 
projektui skiriant balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus; 

2.3. užpildytas vertinimo lenteles ekspertai pateikia Neįgaliųjų reikalų 
departamentui. 
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Programų įgyvendinimo tikslinimas 
Be Neįgaliųjų reikalų departamento leidimo gali tikslinti projekto išlaidų sąmatą tuo 

atveju, jeigu n÷ra įtraukiama nauja išlaidų rūšis ir išlaidų dydžio pakeitimai neviršija 10 
procentų tikslinamos išlaidų rūšies dydžio (šis dydis netaikomas tinkamų finansuoti išlaidų 
sumaž÷jimo atveju). Kitais atvejais neįgaliųjų asociacijos arba valstyb÷s institucijos turi 
teikti Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriui prašymą tikslinti programos projektų 
vykdymą ir sąmatą bei kartu pagrįsti ir pateikti palyginamąsias tikslinamo projekto sąmatas 
ir atitinkamai suvestines sąmatas. 

Neįgaliųjų asociacijos arba valstyb÷s institucijos gali teikti prašymus tik d÷l dar 
nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumaž÷jimo atveju. 

Prašymai d÷l programų tikslinimo gali būti teikiami ne v÷liau kaip iki lapkričio 1 d. 
Programų įgyvendinimo kontrol÷ 
Programą įgyvendinančios neįgaliųjų asociacijos arba valstyb÷s institucijos vadovas 

atsako už programai skirtų valstyb÷s biudžeto l÷šų tikslinį panaudojimą. 
Neįgaliųjų reikalų departamentas kontroliuoja finansuojamų programų įgyvendinimą 

ir biudžeto l÷šų tikslinį naudojimą, t.y. tikrina einamaisiais biudžetiniais metais (programos 
įgyvendinimo metu), kaip tikslingai neįgaliųjų asociacijos arba valstyb÷s institucijos 
naudoja programoms finansuoti skirtas l÷šas. 

Neįgaliųjų reikalų departamentas kasmet iki kovo 1 d. kartu su pra÷jusių metų 
veiklos ir patvirtintų valstyb÷s biudžeto l÷šų paskirstymo ir naudojimo programos bei 
sąmatos vykdymo ataskaita teikia Socialin÷s apsaugos ir darbo ministerijai informaciją apie 
tikslinį valstyb÷s biudžeto l÷šų panaudojimą įgyvendinant neįgaliųjų socialin÷s integracijos 
programas. 

 
Detali informacija pateikti LR socialin÷s apsaugos ir darbo ministro 2006-07-20 

įsakymu Nr. A1-199patvirtintame Neįgaliųjų socialin÷s integracijos programų finansavimo 
tvarkos apraše.  
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Š v i e t i m o  i r  m o k s l o  m i n i s t e r i j a  
 
Nevyriausybinių organizacijų projektų r÷mimas iš valstyb÷s biudžeto 

l÷šų, skirtų mokslo ir studijų sistemos bendrųjų poreikių tenkinimui 
 
Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali pateikti šios nevyriausybin÷s 

organizacijos: Lietuvos katalikų mokslo akademija, Lietuvos mokslo institutų direktorių 
konferencija, mokslo ir studijų įstaigų asociacijos, Lietuvos universitetų rektorių 
konferencija (konferencijos), Lietuvos kolegijų direktorių konferencija (konferencijos), 
Lietuvos studentų atstovybių sąjunga (sąjungos), kitos aukštųjų mokyklų visuomenin÷s, ne 
pelno ir kitokios organizacijos bei asociacijos, veikiančios pagal įstatymus ir savo įstatus. 

Projektų r÷mimo principai 
Parama skiriama nevyriausybinių organizacijų projektams, kurių tikslai atitinka 

tikslus, nurodytus švietimo ir mokslo ministro įsakyme d÷l darbo grup÷s sudarymo arba 
nuolatinių komisijų nuostatuose. 

Nagrin÷jant nevyriausybinių organizacijų projektus, l÷šų skyrimo prioritetas 
teikiamas, jei projektas finansuojamas iš kelių finansavimo šaltinių. 

Darbo grup÷ arba nuolatin÷ komisija, nagrin÷janti paraišką, gali priimti sprendimą 
skirti l÷šų projekto administracin÷ms išlaidoms (administracijos darbuotojų atlyginimams, 
patalpų nuomos mokesčiui, komunaliniams patarnavimams ir transporto (ne komandiruočių 
metu) išlaidoms), bet ne daugiau kaip 15 procentų visos projekto sąmatos sumos. 

L÷šos neskiriamos: 
• ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei 

padidinti; 
• jei ankstesniems projektams iš ministerijos paramą gavusi nevyriausybin÷ 

organizacija neatsiskait÷ už jos panaudojimą sutartyje, sudarytoje su šia nevyriausybine 
organizacija, numatyta tvarka arba pagal šių nuostatų 16 punktą buvo nustatyta, kad gautos 
l÷šos panaudotos ne pagal tikslinę jų paskirtį. 

L÷šų skyrimo tvarka 
L÷šos nevyriausybinių organizacijų projektams remti yra numatomos kiekvienais 

metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos mokslo ir studijų sistemos 
bendrųjų poreikių tenkinimo programos išlaidų sąmatoje. 

Ministrui pri÷mus sprendimą skirti l÷šų nevyriausybin÷s organizacijos projektui, 
ministerija ir nevyriausybin÷ organizacija, pateikusi projektą, sudaro sutartį. Skirtos l÷šos 
negali būti naudojamos kitiems projektams įgyvendinti. 

L÷šos nevyriausybin÷ms organizacijoms pervedamos ir atsiskaitoma už jas Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka. Išsamią ataskaitą, kurioje turi atsispind÷ti 
projekte numatytų tikslų įvykdymas, projekto visuomenin÷ reikšm÷, nevyriausybin÷s 
organizacijos teikia darbo grupei arba nuolatinei komisijai, kuri nagrin÷jo projektą. 

Šiuo metu remiantis šia tvarka yra prenumeruojamos mokslinių straipsnių duomenų 
baz÷s. D÷l nepakankamo biudžeto kitų priemonių finansavimas n÷ra numatytas. 
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Ū k i o  m i n i s t e r i j a  

Ūkio ministerijai yra pavesta administruoti įvairias programas, kurioms  vykdyti 
skiriami tam tikri valstyb÷s biudžeto asignavimai. Visas programų sąrašas, jų tikslai, 
uždaviniai, numatomos vykdyti priemon÷s ir l÷šos pateikta Ūkio ministerijos internetinio 
puslapio skyriuje „Strategijos, programos, studijos“ patalpintame Ūkio ministerijos 2006-
2008 metų strateginiame veiklos plane. 

L÷šos projekto veiklai ir l÷šos kapitalui formuoti pagal min÷tas programas (išskyrus  
programas susijusias su ES struktūriniais fondais) yra skiriamos vadovaujantis Ūkio 
ministro 2006 metų balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 patvirtintomis Ūkio ministerijos 
programų l÷šų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo 
taisykl÷mis, kurios patalpintos žemiau, skyrelyje „Finansin÷s paramos skyrimo taisykl÷s“.  

Paraiškos priimamos paskelbus atitinkamą kvietimą pagal atskiras projektų grupes, 
kuriame nurodomas galutinis paraiškų pri÷mimo terminas. Informacija apie kvietimus 
talpinama skyrelyje „Kvietimai“. Žemiau pateiktipaskelbti kvietimai teikti paraiškas. 

Kvietimas teikti paraiškas pagal Informacinių reklaminių bei valstyb÷s įvaizdį 
kuriančių leidinių leidybos projektų grup÷s aprašą  

Paskelbtas Ūkio ministerijos kvietimas teikti paraiškas leidinių, skirtų 
atvykstamajam ir vietiniam turizmui bei smulkiam ir vidutiniam verslui pl÷toti, leidybos 
projektams pagal projektų grupę „Informacinių reklaminių bei valstyb÷s įvaizdį kuriančių 
leidinių leidybos skatinimas“. 

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2006 m. rugs÷jo 15 d. 16.00 val. Paraiškos 
priimamos, vertinamos ir atrenkamos pagal baigtinę procedūrą. Leidinių leidybos skatinimo 
projektams numatoma skirti iki 300 tūkst. Lt. 

Paraiškų teikimui reikalinga dokumentacija – Taisykl÷s (projektų grup÷s aprašas, 
paraiškos formos pavyzdys, projekto aprašymo formos pavyzdys, projekto veiklos ir 
kapitalo formavimo biudžeto formos pavyzdys bei kiti Taisykl÷se nurodyti ir prašomi prid÷ti 
dokumentai) – skelbiama Ūkio ministerijos ir LVPA interneto svetain÷se: 

http://www.ukmin.lt/lt/pramone_ir_verslas/Paramos_teikimas/ ir 
http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/1067/. 

 
Paraiškos priimamos LVPA, adresu: Gedimino pr. 38/2, LT-01104, Vilnius). 

Kvietimas teikti paraiškas pagal Viešųjų paslaugų verslui įstaigų (verslo informacijos 
centrų ir verslo inkubatorių) steigimo ir pl÷tros projektų grup÷s aprašą  

Paskelbtas Ūkio ministerijos kvietimas teikti paraiškas Viešųjų paslaugų verslui 
įstaigų pl÷tros projektams pagal projektų grupę „Viešųjų paslaugų verslui įstaigų (verslo 
informacijos centrų ir verslo inkubatorių) steigimas ir pl÷tra“ 

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2006 m. rugs÷jo 15 d. 15.00 val. Paraiškos 
priimamos, vertinamos ir atrenkamos pagal nuolatinę procedūrą. Viešųjų paslaugų verslui 
įstaigų pl÷tros projektams numatoma skirti apie 500 tūkst. Lt. 

Paraiškų teikimui reikalinga dokumentacija – taisykl÷s (projektų grup÷s aprašas, 
paraiškos formos pavyzdys, projekto aprašymo formos pavyzdys, projekto veiklos ir 
kapitalo formavimo biudžeto formos pavyzdys bei kiti taisykl÷se nurodyti ir prašomi prid÷ti 
dokumentai) – skelbiama Ūkio ministerijos ir LVPA interneto svetain÷se:  

http://www.ukmin.lt/lt/pramone_ir_verslas/Paramos_teikimas/  
ir  http://www.lvpa.lt/lt/content/viewitem/1067/  .  

 
Paraiškos priimamos Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo pl÷tros agentūroje, 

adresu: Gedimino pr. 38/2, LT-01104, Vilnius. 
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Kvietimas teikti paraiškas pagal Verslininkų misijų organizavimo projektų grup÷s 
aprašą  ir Užsienio specialistų atvykimo į Lietuvoje vykstančius renginius skatinimo 
projektų grup÷s aprašą  

Paskelbtas Ūkio ministerijos kvietimas teikti paraiškas pagal projektų grupę 
„Verslininkų misijų organizavimo projektai“ ir „Užsienio specialistų atvykimo į Lietuvoje 
vykstančius renginius skatinimo projektai “  

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2006 m. spalio 1 d. 16.00 val. Paraiškos priimamos, 
vertinamos ir atrenkamos pagal nuolatinę procedūrą. 

Taisykl÷s ir jų priedai (projektų grupių aprašai, paraiškos formos pavyzdys, projekto 
aprašymo formos pavyzdys, projekto veiklos ir kapitalo formavimo biudžeto formos 
pavyzdys bei kiti Taisykl÷se nurodyti dokumentai) paskelbti Ūkio ministerijos ir VšĮ 
Lietuvos verslo paramos agentūros interneto svetain÷se 
(www.ukmin.lt/lt/pramone_ir_verslas/Paramos_teikimas/ ir www.lvpa.lt).  

2006 m. II pusmetį numatyta skirti verslininkų misijų organizavimo ir užsienio 
specialistų atvykimo į Lietuvoje vykstančius renginius skatinimo projektų veiklai finansuoti, 
įvertinant galimą l÷šų nepanaudojimą pagal 2006 m. sudarytas finansin÷s paramos sutartis, 
apie 270 tūkst. Lt. 

Paraiškos priimamos LVPA, adresu: Gedimino pr. 38/2, LT-01104, Vilnius. 
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V i d a u s  r e i k a l ų  m i n i s t e r i j a  

Nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijos projektų (programų) 
konkursas 

Nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijos projektas (programa)– tai projektas, 
iniciatyva ar visuma priemonių, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems 
teis÷s pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų 
priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus 
ir kitus teis÷s pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis. 

Nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkursą, 
siekdama nustatyti geriausią pra÷jusių metų šalies projektą ir paskatinti reng÷jus, 
kiekvienais metais organizuoja Vidaus reikalų ministerija. 

Projektus vertina ir pasiūlymus vidaus reikalų ministrui d÷l reng÷jų skatinimo teikia 
Nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijos projektų konkurso vertinimo komisija, 
kurios sud÷tį tvirtina vidaus reikalų ministras. 

Konkurso tikslai: 
• pabr÷žti nusikaltimų prevencijos svarbą ir propaguoti projektų, kuriais siekiama 

užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teis÷s pažeidimams bei mažinti nusikalstamumą, 
rengimą ir vykdymą; 

• skatinti geriausių projektų reng÷jus, siekiant į nusikaltimų prevenciją įtraukti kuo 
daugiau subjektų; 

• skleisti teigiamą praktiką nusikaltimų prevencijos srityje, informuojant visuomenę 
apie geriausius šios veiklos projektus. 

Konkurso objektas ir dalyviai 
Konkurso objektas – pra÷jusiais kalendoriniais metais vykdytas projektas. 
Konkursui projektus gali pristatyti valstyb÷s ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, 

asociacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, bendruomen÷s. 
Vieno reng÷jo konkursui pristatomų projektų skaičius neribojamas. 

Konkurso organizavimo terminai 
• Konkursą Vidaus reikalų ministerija skelbia kiekvienais metais iki vasario 1 d. 
• Reng÷jai pristato projektus konkursui iki kiekvienų metų kovo 1 d. 
• Iki kiekvienų metų geguž÷s 1 d. komisija įvertina projektus ir pateikia vidaus 

reikalų ministrui pasiūlymus d÷l reng÷jų skatinimo. 
• Iki kiekvienų metų birželio 1 d. vidaus reikalų ministras, įvertinęs komisijos 

pasiūlymus, skiria premijas reng÷jams. 

Projekto pristatymas konkursui 
Projektas pristatomas konkursui pateikiant Vidaus reikalų ministerijai iki 5 lapų 

apimties paraišką, parengtą pagal nustatytą paraiškos aprašą (priedas). 
Paraišką konkursui gali pateikti tik projekto reng÷jas. 
Komisija turi teisę paprašyti projekto reng÷jo pateikti papildomos informacijos apie 

projektą. 

Projektų vertinimas 
Komisija įvertina projektus, išrenka geriausią projektą bei parengia pasiūlymus d÷l 

reng÷jų skatinimo ir pateikia juos vidaus reikalų ministrui. Komisijos nariai nedalyvauja 
svarstant projektą, kurį rengiant ir (ar) vykdant dalyvavo ar dalyvauja patys. 

Komisija projektus vertina pagal šiuos kriterijus: 
• Projektas skirtas aktualiausių nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijai arba 

rizikos grup÷s asmenims (nepilnamečiams, asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotikais ar 
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alkoholiu, grįžusiems iš laisv÷s at÷mimo vietų, benamiams bei kitiems socialiai 
pažeidžiamiems asmenims, kurie linkę daryti nusikaltimus ir teis÷s pažeidimus ar ateityje 
gali tapti tokių veikų aukomis). 

• Akivaizdus projekto vykdymo rezultatų teigiamas poveikis gyvenimo kokybei. 
• Į prevencinę veiklą siekiama įtraukti visuomenę. 
• Projektą galima pakartoti arba vykdyti kitiems subjektams. 

Projektų reng÷jų skatinimas 

Konkursą laim÷jęs projektas paskelbiamas komisijos pos÷dyje. Konkursą laim÷jusio 
projekto reng÷jui vidaus reikalų ministro įsakymu skiriama iki 6000 Lt premija, kuri 
pervedama į reng÷jo nurodytą banko sąskaitą.  

Be šios premijos, vidaus reikalų ministras, įvertinęs komisijos pasiūlymus, kitiems 
konkurso dalyviams gali skirti ne didesnes kaip 2000 Lt paskatinamąsias premijas. 

Konkursą laim÷jusio projekto reng÷jas bei paskatinamąsias premijas gavę konkurso 
dalyviai apdovanojami vidaus reikalų ministro pad÷kos raštais. 

Konkursą laim÷jęs projektas gali būti teikiamas Europos nusikaltimų prevencijos 
konkursui, kurį kasmet organizuoja Europos nusikaltimų prevencijos tinklas. Kiti projektai 
gali būti siūlomi kitiems tarptautiniams apsikeitimo teigiama patirtimi renginiams, 
pirmenybę teikiant geriausiai įvertintiems. 

Nusikaltimų ir kitų teis÷s pažeidimų prevencijos projektų (programų) konkurso 
dalyvių paraiškos aprašas 

1. Projekto pavadinimas. 
2. Projekto reng÷jo (reng÷jų) pavadinimas, adresas, telefonai, el. pašto adresas. 
3. Informacija apie projektą: 
3.1. esamos situacijos (problemos) analiz÷; 
3.2. tikslas; 
3.3. uždaviniai; 
3.4. priemon÷s; 
3.5. vykdymo trukm÷, tęstinumas; 
3.6. vykdytojai; 
3.7. dalyviai (tikslin÷ grup÷); 
3.8. vykdymo vieta; 
3.9. partneriai, r÷m÷jai; 
3.10. sąmata; 
3.11. rezultatai; 
3.12. kita svarbi, su projektu susijusi, informacija. 
4. Projekto atitiktis kriterijams. 
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1.2. VIETOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PROGRAMOS 

B i r š t o n o  s a v i v a l d y b ÷  

Birštono savivaldyb÷je parama iš savivaldyb÷s biudžeto skiriama Birštono 
savivaldyb÷je veikiančioms nevyriausybin÷ms organizacijoms pagal jų pateiktas veiklos 
programas.  

Paprastai nevyriausybin÷ms organizacijoms, kurių veikla nukreipta neįgalių, senų 
žmonių paramai teikti, skiriamas didesnis paramos dydis nei kitoms nevyriausybin÷ms 
organizacijoms. 

2007 metais numatoma teikti paramą nevyriausybin÷ms organizacijoms, kurios 
pateiks veiklos programas. Veiklos programų pri÷mimo terminas – iki spalio 25 dienos. 

B i r ž ų  r .  s a v i v a l d y b ÷  

Kiekvienais metais Biržų rajono savivaldyb÷s administracija priima 
visuomen÷s sveikatos programų, finansuojamų Biržų rajono savivaldyb÷s 
visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialiosios programos l÷šomis, ir Biržų rajono 
savivaldyb÷s nevyriausybinių organizacijų veiklos r÷mimo programų, finansuojamų 
Biržų rajono savivaldyb÷s l÷šomis, paraiškas. Teikti paraiškas kviečiamos įstaigos ir 
organizacijos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius įstatymus. 

Kasmet savivaldyb÷s administracija vietos spaudoje ir savivaldyb÷s tinklalapyje 
skelbia informaciją apie šių programų paraiškų pri÷mimą. Skelbime nurodomos  
prioritetin÷s kryptys ir paraiškų pri÷mimo terminas. 

Išankstinis pranešimas skelbiamas ne v÷liau kaip iki gruodžio 15 d. Paraiškos 
registruojamos ne v÷liau kaip iki sausio 15 d. 

Visuomen÷s sveikatos programų finansavimas 

Visuomen÷s sveikatos r÷mimo specialios programos rengiamos vadovaujantis Biržų 
r. savivaldyb÷s Bendruomen÷s sveikatos tarybos nustatytomis savivaldyb÷s visuomen÷s 
sveikatos r÷mimo specialiosios programos  prioritetin÷mis kryptimis. 

Programos pateikiamos savivaldyb÷s administracijos Socialin÷s paramos skyriui 
pagal patvirtintą  paraiškos formą. 

Programos projekte turi būti nurodyta:  
1. programos pavadinimas; 
2. siūloma spręsti problema, jos aktualumas; 
3. programos ryšys su kitomis rajone vykdomomis ar rengiamomis sveikatinimo 

programomis;  
4. programos tikslai; 
5. planuojami rezultatai (poveikis, pritaikymo galimyb÷); 
6. priemon÷s artimiausiems tikslams pasiekti; 
7. programos įgyvendinimo etapai; 
8. l÷šų poreikis, numatomi finansavimo šaltiniai; 
9. pagrindinis programos vykdytojas, už programos įgyvendinimą atsakingas asmuo; 
10. asmuo, galintis suteikti informaciją. 
 
Paraiškų vertinimas 

Programų paraiškoms vertinti savivaldyb÷s administracijos direktoriaus įsakymu 
sudaroma Biržų rajono savivaldyb÷s Visuomen÷s sveikatos programų atrankos ir vertinimo 
komisija. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip iki vasario 15 d. 
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Kiekviena programa vertinama, remiantis šiais vertinimo kriterijais: 

1. Ar tema atitinka Biržų rajono savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos r÷mimo 
specialiosios programos prioritetines kryptis 

2. Programos išd÷stymas pagal paraiškos formą 
3. Situacijos analiz÷s išsamumas ir objektyvumas (pagrįstumas statistiniais 

duomenimis/rodikliais) 
4. Programos tikslų ir uždavinių konkretumas, galimyb÷ juos  įgyvendinti 
5. Poveikio atitinkamoms gyventojų grup÷ms tikslumas: kiekybine prasme –

masiškumas, kokybine prasme – ar numatytos tikslin÷s gyventojų grup÷s, kurioms ši 
programa naudinga 

6. Programos partneriai 
7. Veiklos (veiksmų) plano konkretumas 
8. Programos rezultatų vertinimo kriterijai, praktin÷ reikšm÷ miesto bendruomenei 
9. Tęstinumas: ar numatytas programos tęstinumas ir kokio pobūdžio 
10. Projekto sklaida ir prieinamumas bendruomenei 
11. Biudžeto apskaičiavimo pagrįstumas, aiškumas bei orientacija į kelis 

finansavimo šaltinius 
12. Reng÷jų kvalifikacija, sugeb÷jimas ir paj÷gumas vykdyti programą 

Programos vertinamos balais. Kiekvienam kriterijui gali būti skiriama 0-3 balai. 
Didžiausia balų suma, kurią gali skirti vienas komisijos narys – 36 balai. Apskaičiuojamas 
Komisijos narių įvertinimų vidurkis. Programos, įvertintos mažiau nei 24 balais, yra 
atmetamos ir nefinansuojamos. 

Savivaldyb÷s Bendruomen÷s sveikatos taryba, remdamasi Komisijos pateiktais 
siūlymais, priima sprendimą d÷l galutinio finansuojamų programų sąrašo bei finansavimo. 

 
L÷šų skyrimo tvarka 

Savivaldyb÷s tarybos sprendimu patvirtinus Savivaldyb÷s visuomen÷s sveikatos 
r÷mimo specialiųjų programų sąmatą, programų teik÷jai per 10 darbo dienų informuojami 
apie konkurso rezultatus. Sutartys su programų vykdytojais pasirašomos per 30 dienų nuo 
sprendimo pri÷mimo dienos. 

Sutartyje apibr÷žiami šalių įsipareigojimai, tarp jų ir atsiskaitymo už įgyvendintą 
programą ir panaudotas l÷šas sąlygos. Jei programą pateikusi įstaiga ar organizacija per 30 
dienų nuo informavimo apie konkurso rezultatus dienos nepasirašo sutarties, laikoma, kad ji 
nepaj÷gi vykdyti pateiktos programos, ir finansavimas neskiriamas. Pasirašius sutartį, 
programai įgyvendinti skirtos l÷šos pervedamos į programos vykdytojo sąskaitą. 

L÷šos programai įgyvendinti skiriamos biudžetiniams metams. L÷šos skiriamos 
šioms išlaidų rūšims: mažaverčių priemonių ir reikmenų įsigijimui, leidybos išlaidoms, 
patalpų, transporto ir technin÷s įrangos nuomai, autoriniams atlyginimams, ryšių išlaidoms, 
kopijavimo, vertimo paslaugoms. L÷šos gali būti skiriamos ir dalyvių maitinimui. 

2006 m. gautos 57 paraiškos, šios programos l÷šomis buvo finansuotos 38 
nevyriausybinių organizacijų  pateiktos programos. Finansuojama suma vienam projektui 
svyravo nuo 300 iki 1150 Lt. 

L÷šų panaudojimo kontrol÷ 

Įstaigos ar organizacijos vadovas, pasirašęs sutartį ir gavęs asignavimus, visiškai 
atsako už programos įgyvendinimą ir tikslinį l÷šų panaudojimą. 

Programos vykdytojas gautas l÷šas, skirtas programoms, laiko atskiroje sąskaitoje. 
Gautos l÷šos, skirtos programoms vykdyti, privalo būti naudojamos tik pagal paskirtį. 

Programos vykdytojas veiklos ataskaitas pateikia sutartyje nustatyta tvarka. 
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Programos vykdytojui, nesilaikančiam sutartyje prisiimtų įsipareigojimų arba 
naudojančiam l÷šas ne pagal patvirtintą sąmatą, gali būti sustabdytas finansavimas ir 
pareikalauta grąžinti gautas l÷šas. 

Programoms skirtų l÷šų panaudojimą kontroliuoja savivaldyb÷s kontrolieriaus 
tarnyba. 

 
Nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) finansavimas 

L÷šos nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) išlaidų daliniam 
kompensavimui skiriamos iš savivaldyb÷s biudžeto pagal pateiktas veiklos programas. 

Paraiškų teikimo tvarka 

Biržų rajono savivaldyb÷s nevyriausybinių organizacijų veiklos r÷mimo programos 
valdymo komisija paskelbia spaudoje terminą, per kurį priimamos paraiškos gauti 
finansavimą iš Biržų rajono savivaldyb÷s biudžeto l÷šų. 

Paraiškas organizacijos pateikia Kultūros ir sporto skyriui, kuriame paraiškos 
registruojamos. Kultūros ir sporto skyrius atiduoda vertinti nevyriausybinių organizacijų 
veiklos r÷mimo programos valdymo komisijai. Paraiška turi būti pateikta pagal nustatytą 
formą. 

Nevyriausybinių organizacijų paraiškų Veiklos r÷mimo programos valdymo 
komisija gali nevertinti ir grąžinti paraišką organizacijai, jei paraiška: 

1. pateikta ne laiku ar nesilaikant paraiškos pildymo formos; 
2. paraiška neatitinka šių nuostatų reikalavimų; 
3. nepateik÷ l÷šų panaudojimo ataskaitų, jeigu organizacija buvo gavusi finansavimą 

iš Savivaldyb÷s biudžeto pra÷jusiais metais. 
 

Paraiškų vertinimas 

Nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) paraiškas vertina veiklos r÷mimo 
programos valdymo komisija. 

Biržų r. savivaldyb÷s nevyriausybinių organizacijų veiklos r÷mimo programos 
rengiamos remiantis Biržų r. savivaldyb÷s nevyriausybinių organizacijų programų (projektų) 
teikimo, vertinimo ir r÷mimo nuostatais, programų (projektų) vertinimo, l÷šų skyrimo 
prioritetais ir kriterijais: 

1. programos (projekto) aktualumas dabartin÷je rajono situacijoje; 
2. visuomeniškumas; 
3. socialiai pažeidžiamų žmonių problemų sprendimas; 
4. jau vykdytos veiklos kokyb÷; 
5. programos (projekto) tęstinumas; 
6. kitų finansavimo šaltinių tur÷jimas. 

Paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus: 
1. ar paraiška atitinka keliamus reikalavimus; 
2. sprendžiamos problemos aktualumas; 
3. numatomų išlaidų dydis ir numatomas rezultatas; 
4. veiklos tęstinumas; 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos r÷mimo valdymo komisija apsvarsto, atrenka 
finansuotinas programas ir nustato konkrečią pinigų sumą pagal kiekvieną paraišką. 

2006 m. Biržų r. savivaldyb÷je buvo vertinama  61 nevyriausybinių 
organizacijų paraiška. Visos programos buvo finansuotos. Projektui skirta suma 
svyravo nuo 500 iki 5000 Lt.  
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L÷šų panaudojimo kontrol÷ 
Komisijai patvirtinus nevyriausybinių organizacijų r÷mimą, sudaromos finansavimo 

sutartys, kuriose numatomi organizacijų įsipareigojimai, l÷šų, įsigyto turto turto naudojimo, 
atskaitomyb÷s ir atsakomyb÷s sąlygos. L÷šos pervedamos į programos vykdytojo sąskaitą 
po sutarties pasirašymo. 

Jeigu organizacijai skiriama mažesn÷ suma nei organizacija praš÷ paraiškoje, 
organizacija turi teisę keisti savo projektin÷s veiklos įsipareigojimus, bet neturi teis÷s keisti 
paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų. 

Organizacijos privalo sudaryti programos sąmatą. 1 sąmatos egzempliorius 
pateikiamas savivaldyb÷s administracijos Buhalterin÷s apskaitos skyriui, kitas paliekamas 
organizacijai. 

Organizacijos gavusios finansavimą, turi vykdyti išlaidų apskaitą ir atsiskaityti už 
gautų l÷šų panaudojimą savivaldyb÷s administracijos Buhalterin÷s apskaitos skyriui iki 
einamųjų metų gruodžio 30d. Nepristačius ataskaitų tolimesnis finansavimas nutraukiamas. 

Jeigu iki einamųjų metų gruodžio 20d. organizacija nepanaudoja visų gautų l÷šų, 
nepanaudotas likusias l÷šas ji privalo grąžinti savivaldyb÷s administracijos Buhalterin÷s 
apskaitos skyriui iki gruodžio 30d.  

Įvykdžius paraiškoje numatytą veiklą, organizacija pateikia Kultūros ir sporto skyriui 
remiamos veiklos ataskaitą pagal patvirtintą formą, bet ne v÷liau kaip iki gruodžio 31d.  

J u r b a r k o  r a j o n o  s a v i v a l d y b ÷  

Nevyriausybinių organizacijų dalinio r÷mimo iš savivaldyb÷s biudžeto 
programa 

L÷šos nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams remti yra numatomos 
kiekvienais metais savivaldyb÷s biudžete. Programos konkursas skelbiamas tik patvirtinus 
rajono savivaldyb÷s biudžetą. 

Paraiškas projektų finansinei paramai gauti gali teikti šios Jurbarko rajone 
įregistruotos ir rajono gyventojų poreikius tenkinančios nevyriausybin÷s organizacijos: 
visuomenin÷s organizacijos;  asociacijos;  viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, 
kurių steig÷jai yra valstyb÷s arba savivaldyb÷s institucijos). Paraiškas taip pat gali teikti 
neformalios jaunimo grup÷s bei Jurbarko rajono savivaldyb÷s jaunimo reikalų taryba  

Remiami projektai: 

Programai skirtos l÷šos paskirstomos rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos 
projektams įgyvendinti: 

• vaikų ir jaunimo menin÷s saviraiškos projektams; 
• bendruomen÷s kultūrin÷s ir menin÷s savimon÷s ugdymo projektams; 
• informacin÷s visuomen÷s pl÷tros projektams; 
• tarptautinių kultūrinių mainų ir sporto projektams; 
• veiklos projektams remti; 
• programos l÷šų rezervas – 10 proc. Rezervo l÷šos nevyriausybinių organizacijų 

r÷mimo programos konkurso atrankos komisijos sprendimu naudojamos kitiems 
nevyriausybinių organizacijų veiklos projektams finansuoti, pagal šių organizacijų 
prašymus. 

Paramos skyrimo principai: 

1. Finansuojant nevyriausybinių organizacijų veiklos projektus, prioritetas teikiamas 
papildomus finansavimo šaltinius turintiems projektams. 

2. L÷šos neskiriamos pastatams rekonstruoti arba kapitaliai remontuoti, ilgalaikiam 
turtui įsigyti ir darbuotojų atlyginimams mok÷ti. 
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3. L÷šos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš savivaldyb÷s biudžeto paramą 
gavusi nevyriausybin÷ organizacija neatsiskait÷ už jos panaudojimą nustatyta tvarka arba 
buvo nustatyta, kad gautos l÷šos panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį. 

4. Programos l÷šas projekto teik÷jai gali naudoti tik projekte numatytai veiklai 
finansuoti. 

5. Pateiktus projektus vertina nevyriausybinių organizacijų r÷mimo programos 
konkurso atrankos komisija. 

Paraiškų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarka 

Nevyriausybinių organizacijų veiklos programos konkursas organizuojamas kasmet. 
Informaciją apie konkursą savivaldyb÷s administracija skelbia rajonin÷je spaudoje ir 
savivaldyb÷s interneto tinklalapyje. 

Nevyriausybin÷s organizacijos, norinčios dalyvauti konkurse, pateikia: 
• užpildytą nustatytos formos paraišką; 
• registracijos pažym÷jimo kopiją; 
• įstatų kopiją; 
• dvi rekomendacijas d÷l projekto vykdymo; 
• papildomą su projektu susijusią medžiagą. 

Bendrieji projektų vertinimo kriterijai: 

• rajono vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimas; 
• bendruomen÷s iniciatyvumo didinimas; 
• rajono kultūrinių tradicijų kūrimas; 
• projekto vadovo ir organizatorių kvalifikacija bei patirtis; 
• projekto novatoriškumas; 
• projekto biudžeto detalumas, realumas ir ekonomiškumas; 
• veiklos tęstinumo galimyb÷s. 
 
Paraiškos, kurios neatitinka nurodytų reikalavimų arba pateiktos po konkurso 

skelbime nustatytos datos, nesvarstomos. 
Finansavimui atrinktų projektų sąrašą komisijos teikimu tvirtina savivaldyb÷s 

administracijos direktorius. Komisijos pirmininkas per 3 darbo dienas po projektų sąrašo 
patvirtinimo raštu informuoja projektų teik÷jus apie projekto finansavimą.  

Gavęs informaciją, kad projektas bus finansuojamas, projekto teik÷jas per 3 darbo 
dienas komisijai privalo pateikti detalizuotą projekto sąmatą. Negavusi patikslintos sąmatos 
per šį terminą, komisija gali priimti sprendimą, kad projektas nebus finansuojamas ir jam 
skirtos l÷šos kaupiamos programos rezerve. 

Jei projekto įgyvendinimo planas ar sąmata d÷l objektyvių priežasčių turi būti 
keičiami, jo vadovas per teik÷ją pateikia komisijai argumentuotą prašymą ir detalizuotą 
sąmatą. Komisija per 5 darbo dienas priima sprendimą d÷l projekto įgyvendinimo plano ir 
sąmatos keitimo. Sprendimas gali būti ir neigiamas. Patikslintos projekto l÷šos negali viršyti 
projekto finansavimui skirtų l÷šų dydžio. Apie komisijos sprendimą teik÷jas informuojamas 
raštu per 3 darbo dienas nuo pos÷džio dienos. Keisti projekto įgyvendinimo planą ar sąmatą 
be atrankos komisijos sprendimo draudžiama. 

Administracijos direktoriui patvirtinus finansuojamų projektų sąrašą, pasirašoma 
projekto dalinio r÷mimo sutartis. Atrankos komisijai pritarus projekto finansavimui ir 
pasirašius dalinio r÷mimo sutartį, projektui vykdyti skirtos l÷šos pervedamos į pateik÷jo 
nurodytą sąskaitą. 

Projekto įgyvendinimas 

Už projekto įgyvendinimą atsako projekto vadovas. Už projekto l÷šų tikslingą 
panaudojimą ir projekto vykdymo kontrolę atsako projekto teik÷jas. Jei, patvirtinus 
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finansuojamų projektų sąrašą, projekto vadovas atsisako vykdyti projektą, jį gali vykdyti 
kitas projekto teik÷jo paskirtas asmuo. 

Nevyriausybin÷s organizacijos, kurių projektai buvo finansuoti, privalo raštu pateikti 
metines ataskaitas apie projekto įgyvendinimą ir tikslingą l÷šų panaudojimą komisijai ir 
savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui. Įgyvendinus projektą, už l÷šų panaudojimą 
atsiskaitoma ne v÷liau kaip per 3 savaites. Nepanaudotos projekto l÷šos turi būti grąžintos į 
projekto dalinio r÷mimo sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą ne v÷liau kaip per dvi savaites 
po projekto įgyvendinimo pabaigos. 

Išaišk÷jus, kad projekto l÷šos buvo panaudotos ne pagal paskirtį, projekto teik÷jas, 
per kurį vykdomas finansavimas, privalo l÷šas grąžinti į sutartyje nurodytą biudžeto sąskaitą 
per 3 darbo dienas. Išaišk÷jus, kad projektas vykdomas netiksliai pagal įgyvendinimo planą 
ar biudžeto l÷šos naudojamos ne pagal projekto sąmatą, komisijos sprendimu projekto 
teik÷jui pervestos l÷šos grąžinamos į biudžetą ne v÷liau kaip per 3 darbo dienas. Kitų metų 
programos konkurse tų projektų vadovų projektai iš biudžeto nefinansuojami. 

K a i š i a d o r i ų  r .  s a v i v a l d y b ÷  

Kaišiadorių rajono savivaldyb÷je 2006 m. buvo patvirtintos šios nevyriausybinių 
organizacijų r÷mimo programos: 

1. 2006 m. viešųjų juridinių asmenų veiklos r÷mimo programa; 
2. 2006 m. vaikų ir jaunimo socializacijos programa; 
3. 2006 m. socialin÷s apsaugos pl÷tros, skurdo bei socialin÷s atskirties mažinimo 

programa; 
4. 2006 m. kultūros programa. 

Programų prioritetai ir tikslai buvo nustatomi kiekvienam konkursui atskirai ir 
nurodomi konkursų nuostatuose. 

Šiuo metu paraiškų pateikimo terminai 2006 m. jau yra pasibaigę, tačiau yra galimyb÷ 
pateikti paraiškas savivaldyb÷s jaunimo, neįgaliųjų organizacijų, kaimo bendruomenių ir jų 
sąjungų registravimo išlaidų kompensavimui. Registravimo išlaidų kompensavimui paraiškos 
priimamos visus metus. 

Jaunimo, neįgaliųjų organizacijų ir kaimo bendruomenių registravimo išlaidų 
kompensavimo tvarka 

Savivaldyb÷ paramos gav÷jui, įsiregistravusiam įstatymų nustatyta tvarka, iš 
Kaišiadorių rajono viešųjų juridinių asmenų veiklos r÷mimo programos l÷šų padengia visą 
juridinių asmenų registro tvarkytojo paimto atlyginimo dydį už registravimą ir notaro - už 
notarinius veiksmus bei suteiktas teisines, technines paslaugas. Paramos gav÷ju gali būti 
jaunimo, neįgaliųjų organizacija, kaimo bendruomen÷, kurios buvein÷ ir (ar) pagrindin÷ 
veiklos vieta yra Kaišiadorių rajono savivaldyb÷s teritorijoje. 

Viešieji juridiniai asmenys, norintys gauti finansinę paramą, savivaldyb÷s administracijos 
Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamentui pateikia: 

1. nustatytos formos prašymą; 

2. nustatytos formos anketą; 

3. viešojo juridinio asmens steigimo sutartį; 

4. viešojo juridinio asmens įstatus; 

5. viešojo juridinio asmens registravimo pažym÷jimą; 

6. išlaidas patvirtinančius dokumentus. 
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L÷šos registravimo išlaidoms kompensuoti skiriamos savivaldyb÷s administracijos 
Švietimo, kultūros, sporto ir socialinių reikalų departamento direktoriaus įsakymu. 

K a u n o  m .  s a v i v a l d y b ÷  

Kauno m. savivaldyb÷ nevyriausybinių organizacijų veiklą finansuoja projektų 
konkurso būdu. Konkursai vyksta kiekvienais metais ir skelbiami Kauno m. savivaldyb÷s 
internetiniame puslapyje www.kaunas.lt ir laikraščiuose „Laikinoji sostin÷“ arba „Kauno 
diena“.  

NVO socialinių paslaugų 2007 m. finansavimas 

Kauno miesto savivaldyb÷s Tarybos Socialinių reikalų komiteto patvirtinti 
prioritetai, pagal kuriuos ekspertų komisija svarstys paraiškas:  

• Kompleksin÷s nestacionarios reabilitacijos ir resocializacijos paslaugos 
rizikos grupių asmenims ir šeimoms (vaikų ir paauglių iš socialin÷s rizikos šeimų 
užimtumo ir socializacijos dienos centruose paslaugos; savitarpio parama; socialinis darbas 
su socialin÷s rizikos šeimomis, asmenimis patyrusiais smurtą ir prievartą; nestacionarios 
socialin÷s paslaugos priklausomybes turintiems vaikams, paaugliams, suaugusiems);  

• Nestacionarios socialin÷s paslaugos neįgaliesiems ir pagyvenusiems 
žmon÷ms (transporto paslaugos neįgaliesiems; aplinkos ir būsto pritaikymo paslaugos, 
pagalbos namuose ir slaugos paslaugos; savitarpio parama; neformalus ugdymas, 
užimtumas, socialin÷ reabilitacija; dienos globos ir užimtumo centrų paslaugos psichinę ir 
proto negalią turintiems neįgaliesiems, pagyvenusiems žmon÷ms);  

• Socialiai remtinų asmenų maitinimas. 
 
Reikalavimai 2007 m. paraiškoms nevyriausybinių organizacijų socialin÷ms 

paslaugoms finansuoti iš Kauno miesto savivaldyb÷s biudžeto: 

I. Paraiškos formos turi būti pildomos labai kruopščiai: 

1. Projektuose turi būti pateikta: 
1.1. problemos konkrečioje vietov÷je (Kauno mieste, seniūnijoje), kurioje bus 

vykdomas projektas, aprašymas, pateikiant statistinius duomenis;  
1.2. konkretus/realus  projekto tikslas;  
1.3. uždaviniai;  
1.4. laukiami rezultatai, įskaitant statistiką pagal lytis; 
1.5. priemonių įgyvendinimo planas; 
1.6. išlaidų sąmata. 

2. Prioritetai teikiami projektams, kurie: 
2.1. siūlo inovacines id÷jas, naujus problemų sprendimo būdus; 
2.2. numato teikti kompleksines paslaugas; 
2.3. turi bendradarbiavimo sutartis su savivaldybe ir/ar kitomis organizacijomis;  
2.4. turi kitus finansavimo šaltinius; 
2.5. turi kompetentingus vykdytojus, darbo patirties projektų įgyvendinime.  

3. Konkursui teikiami projektai turi būti aprašomi užpildant tipinę paraiškos 
formą. 

3.1. pateikiamas vienas paraiškos (su priedais) originalas ir 2 kopijos, pridedant CV 
ir paslaugų gav÷jų sąrašą (viso 3 paraiškos egzemplioriai su priedais) 

3.2. paraiška turi būti pasirašyta įstaigos arba organizacijos vadovo ir projekto 
vadovo (jeigu toks paskirtas) bei patvirtinta antspaudu. 
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3.3. projekto / programos pavadinimas turi būti suderintas su Valstybin÷s kalbos 
kontrol÷s tarnyba, tel. 42 53 49, 42 41 00, Kauno miesto savivaldyb÷, Laisv÷s al. 96, 507 
kab. (galima telefonu). 

3.4.  projekto teik÷jas kartu su paraiška privalo pateikti šiuos priedus:  
3.4.1. juridinio asmens registracijos pažym÷jimo, nuostatų (įstatų), ir paramos gav÷jo 

teisinio statuso pažym÷jimo (išskyrus religines bendruomenes ir bendrijas) patvirtintas 
kopijas; 

3.4.1. juridinio asmens registracijos pažym÷jimo, nuostatų (įstatų), o labdaros ir 
paramos fondai papildomai – paramos gav÷jo teisinio statuso pažym÷jimo patvirtintas 
kopijas; 

3.4.2. patalpų, kuriose bus vykdomas projektas, priklausomumo statuso patvirtinimo 
dokumentų kopijas, patvirtintas organizacijos vadovu parašu ir antspaudu;  

3.4.3. projekto vadovo, pagrindinių vykdytojų ir asmens, atsakingo už projekto 
buhalterinę apskaitą, gyvenimo aprašymus (CV); 

3.4.4. prid÷ti vardinį paslaugų gav÷jų sąrašą (jeigu ši informacija n÷ra anonimin÷) – 1 

egz. 

4. Rengiant projekto / programos biudžetą svarbu atkreipti d÷mesį į tai, kad: 

4.1. L÷šos gali būti skiriamos:  

4.1.1. socialinio darbuotojo darbo užmokesčiui ir darbdavio įmokoms Sodrai (pagrįsti, 
kod÷l reikalingas socialinis darbuotojas);  

4.1.2 maitinimui (socialiai remtiniems žmon÷ms, vaikų dienos centrams, savitarpio 
paramos grupių susitikimų metu);  

4.1.3. komunalin÷ms išlaidoms (iki 20 % nuo skirtos paramos);  
4.1.4 apgyvendinimui (tik neįgaliųjų reabilitaciniam poilsiui); 
4.1.5 socialin÷ms paslaugoms – psichologo, teisininko, gydytojo konsultacijoms (pagal 

autorines sutartis),  
4.1.6. transporto, ryšių išlaidoms, kanceliarin÷ms prek÷ms; 
4.1.7. neįgaliųjų darbo terapijai. 

4.2. L÷šos  yra neskiriamos:  

4.2.1. ilgalaikiam materialiajam turtui (įrangai, baldams ir pan.) sukurti, įsigyti bei 
nuomoti; 

4.2.2. administracijos darbuotojų etatams išlaikyti;  
4.2.3. reklamai, leidybai;  
4.2.4. mokomajai medžiagai įsigyti (literatūrai, vaizdo, garso medžiagai, 

kompiuterin÷ms programoms ir pan.);  
4.2.5. kvalifikacijos įsigijimui, perkvalifikavimui;  
4.2.6. įsiskolinimams padengti; 
4.2.7. neįgaliųjų buities ir higienos prek÷ms, medikamentams, medicinos ir slaugos 

priemon÷ms, kompensacinei technikai įsigyti; 
4.2.8. taip pat nedengiamos tokios projekto / programos išlaidos kaip dienpinigiai, 

transporto draudimo išlaidos, savanorių skatinimo išlaidos ir pan. 

Paraiškų blankus ir papildomą informaciją nevyriausybin÷s organizacijos gali gauti 
miesto Socialinių reikalų skyriaus Socialinių programų ir analiz÷s poskyryje (Nemuno g. 29, 
30 kab., tel. 42 38 15) arba Savivaldyb÷s interneto puslapyje http://www.kaunas.lt.  

Užpildytas paraiškas organizacijos privalo pristatyti ne v÷liau kaip iki 2006 m. rugs÷jo 
27 d. 12 val. į Socialinių reikalų skyrių. Paraiškos, pateiktos v÷liau nustatytos datos ir laiko, 
priimamos nebus. 
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Vertinimo kriterijai: 
1 projekto tikslo realumas; 
2. siūlomų socialinių paslaugų poreikis mieste; 
3. projekto įgyvendinimo išd÷stymo nuoseklumas; 
4. veiklos plano išsamumas; 
5. planuojamos veiklos atitiktis projekto tikslams; 
6. projekto įgyvendinimo metodų realumas; 
7. projekto koordinatoriaus kvalifikacija ir patirtis; 
8. projekto vykdytojų kvalifikacija ir patirtis; 
9. savanorių specialus parengtumas; 
10. projekto biudžeto apskaičiavimo teisingumas ir tikslumas; 
11. projektui įgyvendinti reikalingų l÷šų ir numatomų paslaugų gav÷jų skaičiaus 

santykis; 
12. projekto finansavimo iš kitų šaltinių realumas ir pagrįstumas; 
13. laukiamos socialin÷s naudos ilgalaikiškumas; 
14. projekte pateiktos informacijos tikslumas ir išsamumas. 
 
Atsiskaitymo tvarka 
Nevyriausybin÷ms organizacijoms Savivaldyb÷s skirtos l÷šos pervedamos pagal 

suderintą grafiką, bet ne v÷liau kaip per 2 savaites nuo sutarties pasirašymo dienos. 
Savivaldyb÷s biudžeto l÷šas nevyriausybin÷s organizacijos privalo naudoti pagal  

projekte nurodytą sąmatą. Už gautų l÷šų panaudojimą nevyriausybin÷s organizacijos 
atsiskaito Kauno m. savivaldyb÷s administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių 
reikalų skyriui, pateikdamos finansinę ataskaitą kas pusmetį, bet ne v÷liau kaip iki kito 
pusmečio pirmo m÷nesio 15 dienos. Nevyriausybin÷s organizacijos kartu su finansine 
ataskaita turi pateikti ir finansuotos veiklos ataskaitą. Prie ataskaitos turi būti prid÷ta turima 
rašytin÷ ir vaizdin÷ medžiaga. 

Socialinių reikalų skyrius turi teisę tikrinti, ar savivaldyb÷s skirtos l÷šos naudojamos 
pagal  paskirtį. Ne pagal paskirtį panaudotos l÷šos teis÷s aktų nustatyta tvarka išieškomos į 
savivaldyb÷s biudžetą. 

Kultūros projektų 2007 m. finansavimas 

Paraiškas kultūros projektų atrankai gali pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti 
juridiniai asmenys, vykdantys kultūrinę veiklą Kauno mieste. Prioritetai teikiami Kaune 
veikiančių kultūros įstaigų ir organizacijų projektams. 

Remiamos programos 
Projektai gali pretenduoti į vieną iš numatytų programų. Projektų autoriai paraiškos 
formoje nurodo, į kurią projektų programą pretenduoja projektas. Projektai turi atitikti 
konkrečios programos prioritetus ir projektams keliamus specialiuosius reikalavimus.  

Kultūros renginių, formuojančių Kauno miesto patrauklų įvaizdį, programa: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose renginiams organizuoti naudojamos viešosios 
miesto erdv÷s (skverai, parkai ir pan.), ypač vasaros laikotarpiu. 

Specialieji reikalavimai kultūros renginių, formuojančių Kauno miesto patrauklų įvaizdį, 
programos projektams: 

1. kitų finansavimo šaltinių garantijos; 

2. projekto reklamavimo planas; 

3. scenarijaus koncepcija, projektą įgyvendinanti kūrybin÷ ir technin÷ grup÷. 
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Profesionalios menin÷s kūrybos ir veiklos projektų programa: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriuose taikoma jungtin÷s veiklos (menų sintez÷, kelių 
organizacijų dalyvavimas įgyvendinant projektą) forma. 

Specialieji reikalavimai profesionalios menin÷s kūrybos ir veiklos projektų programos 
projektams, išskyrus informacijos, kino ir leidybos projektus: 

1.  projekto prieinamumas ir poveikis visuomenei (projektas turi būti matomas kuo 
didesnei visuomen÷s daliai);  
2.  viešųjų erdvių, netradicinių vietų panaudojimas. 

Specialieji reikalavimai informacijos, kino ir leidybos (knygos, žurnalai, laikraščiai, 
vaizdajuosčių ir kompaktinių plokštelių leidyba, interneto svetainių kūrimas) projektams: 

1. motyvuotos ir aiškios projekto sąsajos su Kauno miestu; 

2. numatomos publikuoti medžiagos santrauka, vaizdin÷ medžiaga; 

3. kūrybin÷ ir technin÷ grup÷ (leid÷jas, režisierius, dizaineris, fotografas, kiti autoriai ir t. t.). 

M÷g÷jų menin÷s veiklos projektų programa: 

Prioritetas teikiamas projektams, kurie prieinami kuo didesnei visuomen÷s daliai (viešiems 
renginiams, pristatymams, akcijoms ir kt.). 

Specialieji reikalavimai m÷g÷jų menin÷s veiklos projektų programos projektams: 

1. miesto kultūros tradicijų, istorin÷s atminties išsaugojimas ir miesto savitumo 
puosel÷jimas;  

2. nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių centrų dalyvavimas įgyvendinant projektus 
miesto seniūnijų teritorijose; 

3. projektą įgyvendinančios organizacijos laim÷jimai savo veiklos srityje (konkursų, 
festivalių diplomai ir pan.). 

Kauno ir Vilniaus dvimiesčio bei kitų integracijos projektų programa: 

Prioritetas teikiamas Kauno kultūros savitumą bei išskirtinumą išryškinantiems jungtin÷s 
veiklos projektams.  

Specialieji reikalavimai Kauno ir Vilniaus dvimiesčio bei kitų integracinių projektų 
programos projektams:  

1. projektas turi būti įtrauktas į Kauno ir Vilniaus savivaldybių tarybų patvirtintą dvimiesčio 
renginių sąrašą; 

2. jungtiniai profesionalaus meno projektai, skatinantys nacionalin÷s kultūros sklaidą ir 
kultūrinius mainus naudojant šiuolaikines meno raiškos priemones. 

Viešųjų kultūros įstaigų, kurių steig÷ja arba dalinink÷ yra Savivaldyb÷, dalyvavimo 

kultūros pl÷tros projektuose programa: 

Prioritetas teikiamas projektams, kuriais siekiama užtikrinti bendrosios gyventojų kultūros 
ugdymą, etnokultūros puosel÷jimą ir gyventojų laisvalaikio organizavimą, išnaudojant 
kūrybinį ir techninį viešųjų įstaigų potencialą. 

Specialieji reikalavimai viešųjų kultūros įstaigų, kurių steig÷ja arba dalinink÷ yra 
Savivaldyb÷, dalyvavimo kultūros pl÷tros projektuose programos projektams: 

1. detalus įstaigos metų veiklos planas, nurodant konkrečias priemones, kuriomis bus 
siekiama įgyvendinti įstaigos veiklai keliamus tikslus; 

2. svarbiausių numatomų kultūros renginių aprašymai, reklamavimo planai; 
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3. kiti finansavimo šaltiniai (r÷m÷jai). 

Paraiškų pri÷mimas 

Paraiškos priimamos nuo 2006 m. rugs÷jo 4 d. iki 2006 m. rugs÷jo 29 d. darbo 
valandomis (I-IV 8-17 val., V 8-15.45 val., pietūs 12-12.45 val.). Kultūros projektų dalinio 
finansavimo iš Kauno miesto savivaldyb÷s biudžeto tvarkos aprašą ir paraiškos formą galite 
rasti internete http://www.kaunas.lt, užsisakyti el. paštu arba gauti Kultūros skyriuje. 6 
paraiškos egzemplioriai (1 originalas ir 5 kopijos) pristatomi arba išsiunčiami paštu (galioja 
pašto žymoje nurodyta data) adresu: Kauno miesto savivaldyb÷s administracijos Kultūros ir 
švietimo departamento Kultūros skyrius, M. Daukšos g. 34, LT-44283 Kaunas (telefonas 
pasiteirauti: 424058, el. paštas kultura@kaunas.sav.lt). Pateikti dokumentai negrąžinami. 
Ranka užpildytos paraiškos nepriimamos. 

Projektų vertinimo kriterijai: 
• projekto atitiktis prioritetams ir specialiesiems reikalavimams; 
• projekto originalumas; 
• projekto autorių kvalifikacija ir darbo patirtis; 
• teisingas paraiškos užpildymas; 
• kiti finansavimo šaltiniai; 
• projekto reklamavimo planas; 
• kūrybinių sąjungų, kompetentingų kultūros veik÷jų ir kūr÷jų rekomendacijos d÷l 

projekto. 

Projektų autoriai, laiku neatsiskaitę (nepateikę finansinių ir dalykinių ataskaitų) už 
ankstesniais metais įgyvendintus projektus, netenka teis÷s kitais metais gauti finansavimą. 

Projektų vertinimas 

Pateiktas projektų paraiškas nagrin÷ja ir vertina Kultūros skyriaus specialistų projektų 
vertinimo grup÷ ir Kauno miesto savivaldyb÷s kultūros projektų vertinimo ekspertų darbo 
grup÷/ 

Vertinimo grup÷ per 4 savaites nuo paraiškų pri÷mimo termino pabaigos pateikia savo 
išvadas Ekspertų darbo grupei. Ekspertų darbo grup÷, gavusi Vertinimo grup÷s išvadas, per 
4 savaites pateikia savo išvadas Kultūros skyriaus ved÷jui. Kultūros skyriaus ved÷jas, 
atsižvelgęs į Ekspertų darbo grup÷s išvadas, parengia atrinktų projektų finansavimo sąmatos 
projektą.  

Atrinktų projektų finansavimo sąmatos projektas teikiamas tvirtinti Tarybai, jei tam 
pritaria Ekspertų darbo grup÷. Ekspertų darbo grup÷s nariai kviečiami į Tarybos pos÷dį, 
kuriame numatoma svarstyti ir tvirtinti atrinktų projektų finansavimo sąmatos projektą. 
Atrankos rezultatai skelbiami Kauno miesto savivaldyb÷s interneto puslapyje ir Kultūros 
skyriaus skelbimų lentoje. 

Projektų finansavimas, atsiskaitymas ir atskaitomyb÷ 

L÷šos projektams įgyvendinti pervedamos tik tada, kai, vadovaujantis Kauno miesto 
savivaldyb÷s vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarka, pasirašoma sutartis su projekto 
autoriais. 

Į projekto sąmatą neįtraukiamos l÷šos pastatams rekonstruoti arba kapitališkai 
remontuoti, ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui įsigyti. 

Projektų administravimo išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, patalpų 
nuomos mokestis, komunalin÷s paslaugos, transporto (ne komandiruočių metu) išlaidos) 
negali būti didesn÷s nei 15 proc. viso projekto sąmatos sumos. 
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Viešųjų įstaigų, kurių steig÷ja arba dalinink÷ yra Taryba, projektų administravimo 
išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, patalpų nuomos mokestis, komunalin÷s 
paslaugos, transporto (ne komandiruočių metu) išlaidos) negali būti didesn÷s nei 75 proc. 
viso projekto sąmatos sumos. 

Kultūros projektams, kuriems l÷šų nebuvo galima numatyti tvirtinant sąmatą, rengti ir 
įgyvendinti yra numatomos l÷šos, kurios negali būti didesn÷s kaip 10 proc. kultūros 
projektams finansuoti patvirtintų asignavimų sumos. Tarybos sprendimo projektą d÷l l÷šų 
skyrimo tokiems projektams rengia Kultūros skyrius, gavęs motyvuotą projekto autoriaus 
prašymą, paraišką ir Tarybos Kultūros ir švietimo komiteto rekomendacijas.  

Projektų autoriams raštu pateikus atsisakymą įgyvendinti projektą, kuriam pagal 
patvirtintą sąmatą buvo paskirtas finansavimas, Kultūros skyrius rengia Tarybos sprendimo 
projektą d÷l sąmatos patikslinimo. 

Projektas "Jaunimas - darniai Kauno pl÷trai 2006"  

Kauno m. savivaldyb÷s administracijos Miesto pl÷tros departamento Aplinkos 
apsaugos skyrius organizuoja projektą "Jaunimas - darniai Kauno pl÷trai". Jame gali 
dalyvauti miesto bendrojo lavinimo mokyklų 11 – 19 metų moksleiviai, Kauno miesto 
jaunimo  nevyriausybin÷s organizacijos.  

Šis projektas yra viena iš prioritetinių visuomen÷s aplinkosauginio švietimo 
programos priemonių, finansuojamų iš Aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos. 
Įgyvendinant jį  skatinamos bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių bei miesto jaunimo  
nevyriausybinių organizacijų narių iniciatyvos, ugdomas atsakingas požiūris į aplinką.  

Projekto tikslas - skatinti miesto bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius ir 
jaunimo nevyriausybinių organizacijų narius:  

1.1.analizuoti savo miesto aplinką, jos ekologines bei aplinkosaugines problemas;  
1.2.ugdyti sugeb÷jimą vertinti esamą ekologinę situaciją bei ieškoti galimybių spręsti 

tas problemas savo j÷gomis.  

Projekto "Jaunimas - darniai Kauno pl÷trai" nuostatus ir paraiškos formą galima rasti 
Savivaldyb÷s tinklalapyje www.kaunas.lt aktualijų skiltyje. Projekto dalyviai turi užpildyti 
paraiškos formą ir ją pateikti el. paštu rutaka@kaunas.sav.lt, faksu (8-37) 423724, atsiųsti 
paštu adresu Aplinkos apsaugos skyrius, Laisv÷s al. 96, Kaunas arba atnešti į 407 kb. (4 a.). 
Užpildytą paraiškos formą reikia pateikti iki rugs÷jo 15 d. Daugiau informacijos teirautis 
Aplinkos apsaugos skyriuje tel. 424706.  

 
Projektą „Jaunimas - darniai Kauno pl÷trai" sudaro dvi dalys: I. “Žalioji 

žurnalistika”; II.  “Ekožem÷lapis” (aplinkai draugiškų objektų pažym÷jimas miesto 
žem÷lapyje).  

I. “Žalioji žurnalistika” 

Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalis “Žalioji žurnalistika” yra rašinių, 
straipsnių aplinkosaugos tema rašymas, fotonuotraukų, videofilmų kūrimas. 2006 m. 
“Žaliosios žurnalistikos” tema - rašinio konkursas pavadinimu “Kas teršia pasaulį”. 

Rašinys bus rašomas vieną iš rugs÷jo – spalio m÷nesio dienų trijose amžiaus 
grup÷se. Rašinio rašymo vieta - Savivaldyb÷s sal÷, skirtas rašymo laikas – 3 valandos. 
Rašinį rašo kiekvienas mokinys atskirai. Galima naudoti iliustracijas – fotonuotraukas, 
piešinius. Rašinio apimtis – ne mažiau 3 A4 formato lapai.  

Dalyviai. Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalyje “Žalioji žurnalistika” 
gali dalyvauti miesto bendrojo lavinimo mokyklų 11 – 19 metų moksleiviai bei šio amžiaus 
Kauno miesto jaunimo  nevyriausybinių  organizacijų atstovai. Dalyviai turi užpildyti 
paraiškos formą ir ją pateikti iki rugs÷jo 15 d. 
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Vertinimo kriterijai. Vertinimo komisija rašinio konkurso dalyvius vertins 
remiantis šiais vertinimo kriterijais:  

1. Atitikimas einamaisiais metais skelbtai temai; 
2. Kalbos sklandumas, rašymas be gramatikos bei stiliaus klaidų; 
3.  Problemos sprendimo realumas;  
4.  Poveikis vietos bendruomenei;  
5.  Rašinio  originalumas;  
6.  Iliustracijų atitikimas rašinio turiniui.  
Nugal÷tojų apdovanojimas. Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalyje 

“Žalioji žurnalistika” dalyvavę ir  pirmą vietą savo amžiaus grup÷je  už÷mę moksleiviai bus 
apdovanoti  skaitmeniniais fotoaparatais. Antrų vietų savo amžiaus grup÷je nugal÷tojai bus 
apdovanoti dviračiais, o trečių vietų nugal÷tojai – MP3 grotuvais. Trijų paskatinamųjų vietų 
laim÷tojams bus įteikti 100 Lt vert÷s čekiai knygoms. Prizai finansuojami iš  Aplinkos 
apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų. Geriausi rašiniai bus publikuojami  
spaudoje. 

II. “Ekožem÷lapis” (aplinkai draugiškų objektų pažym÷jimas miesto žem÷lapyje) 

Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalis “Ekožem÷lapis” yra aplinkai 
draugiškų objektų pažym÷jimas miesto žem÷lapyje. Galima ruošti seniūnijos, atskiros 
miesto dalies ar viso Kauno “Ekožem÷lapį”. “Ekožem÷lapyje” turi būti nurodytos aplinkai 
draugiškos vietos – parkai, draustiniai, aplinką tvarkančios  institucijos, ekoparduotuv÷s, 
troleibusų maršrutai, dviračių takai ir kt.  

Dalyviai. Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalyje “Ekožem÷lapis” 
(aplinkai draugiškų objektų pažym÷jimas miesto žem÷lapyje) gali dalyvauti miesto bendrojo 
lavinimo mokyklų 11 – 19 metų moksleiviai ar klas÷, taip pat gali būti sudaryta grup÷ iš 
vienos mokyklos atskirų klasių moksleivių. “Ekožem÷lapio” rengime gali dalyvauti Kauno 
miesto jaunimo nevyriausybinių organizacijų 11 – 19 metų nariai. Kauno m. savivaldyb÷s 
administracijos Miesto pl÷tros departamento Aplinkos apsaugos skyrius dalyviams pateikia  
miesto žem÷lapį. Dalyviai turi užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti iki rugs÷jo 15 d.  

Vertinimo kriterijai. Vertinimo komisija konkurso “Ekožem÷lapis” (aplinkai 
draugiškų objektų pažym÷jimas miesto žem÷lapyje) dalyvius vertins remiantis šiais 
vertinimo kriterijais:  

1. Atitikimas  temai;  
2. Aplinkai draugiškų vietų skaičius.  
3. Aplinkai draugiškų vietų pažym÷jimo tikslumas;  
4. “Ekožem÷lapio” parengimo kokyb÷. 
Nugal÷tojų apdovanojimas. Parengtų “Ekožem÷lapių” pristatymas ir nugal÷tojų 

apdovanojimas vyks lapkričio m÷nesį Savivaldyb÷je. “Ekožem÷lapis” vertinimui 
pateikiamas popierine forma. Pateikus virtualia forma bus suteikiamas papildomas balas. 

Projekto “Jaunimas – darniai Kauno pl÷trai” dalyje “Ekožem÷lapis” (aplinkai 
draugiškų objektų pažym÷jimas miesto žem÷lapyje) geriausius tris “Ekožem÷lapius” 
parengę moksleiviai ar jaunimo nevyriausybin÷s organizacijos bus apdovanoti vertingais 
prizais.   Pirmos vietos laim÷tojui bus įteikta vaizdo kamera, antrosios vietos laim÷tojui –  
DVD grotuvas, trečiosios vietos laim÷tojui – bilietai į teatrą arba boulingo žaidimas už 400 
Lt. Trijų paskatinamųjų vietų laim÷tojams  bus įteikti 100 Lt vert÷s čekiai knygoms. Prizai 
finansuojami iš  Aplinkos apsaugos r÷mimo specialiosios programos l÷šų. 
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K a u n o  r .  s a v i v a l d y b ÷  

Parama Nevyriausybin÷ms organizacijoms iš Kultūros fondo 

2005 m. pabaigoje Kauno rajono savivaldyb÷ įsteig÷ Kultūros r÷mimo fondą, o šių 
metų pradžioje sudar÷ šio Fondo tarybą. Patvirtinus Savivaldyb÷s 2006 m. biudžetą, Fondui 
buvo paskirtos l÷šos kultūros veiklai skatinti. Šio Fondo paskirtis – aktyvinti ir įvairinti 
kultūrinį gyvenimą Kauno rajone, ugdyti jo gyventojų kūrybines galias, sudaryti sąlygas 
jiems turiningiau leisti laisvalaikį, daryti teigiamą poveikį jaunimo vertybių sistemai, saugoti 
kultūros paveldą, turtinti visų rajono žmonių kultūrinį gyvenimą.  

Per pirmus du 2006 m. ketvirčius Kauno rajono savivaldyb÷s kultūros r÷mimo 
fondas padalijo 50 tūkst. Lt. Parama suteikta 43 projektams, iš kurių patenkinta net 18 
Kauno rajono kultūros centrų projektų paraiškų, 6 individualios paraiškos. Parama suteikta 
10 įvairių renginių, 4 festivaliams, 9 leidiniams.   

Kitas projektų paraiškų teikimo terminas numatytas iki 2006 m. rugs÷jo 30 d. 
Paraiškas, parengtas pagal pavyzdinę paraiškos formą, reikia pristatyti į Kauno rajono 
savivaldyb÷s administracijos 100 kab. arba siųsti adresu: Kauno rajono savivaldyb÷, 
Savanorių pr. 371, Kaunas LT- 43. Prašymus gali teikti: kultūros ir švietimo įstaigos, 
visuomenin÷s organizacijos, kitos kultūrinę veiklą vykdančios organizacijos ir įstaigos, 
pavieniai asmenys. 

Pirmenyb÷ teikiama projektams, kurie skatins: 
• kaimo bendruomenių, ypač nutolusių nuo rajono centro, kultūrinių poreikių 

tenkinimą; 
• etnin÷s kultūros vertybių (dvasinių ir materialiųjų) saugojimą, puosel÷jimą ir 

pl÷trą; 
• kultūrinius ryšius ir mainus; 
• naujų kultūrin÷s veiklos formų ir kultūros erdvių paiešką, tradicijų saugojimą 

(ryškinimą); 
• meninę veiklą, puosel÷jančią Kauno rajono miestų, miestelių ir kaimų tradicijas, 

jubiliejinius renginius, kalendorines ir valstybines šventes, m÷g÷jų meno kolektyvų 
pristatymą. 

Vertinimo kriterijai 
• Projekto atitiktis pirmenybei. 
• Projekto tęstinumas, populiarumas. 
• Kofinansavimas, kiti finansavimo šaltiniai, r÷m÷jai. 
• Rekomendacijos. 
• Teisingas ir aiškus paraiškos užpildymas, sąmatos sudarymas. 

Pirmumas teikiamas Kauno rajone veikiančių kultūros įstaigų ir organizacijų 
projektams, Kauno rajone dirbančių ir kuriančių asmenų projektams. 

Projekto paraiškoje būtina nurodyti įmon÷s (asmens/organizacijos/įstaigos) kodą, 
atsiskaitomąją sąskaitą ir banką, projekto pabaigos ir atsiskaitymo su dokumentais terminą. 
Paraiškoje reik÷tų nurodyti iš Fondo prašomą sumą ir bendrą projekto sąmatą.  

Projektams bus skiriama iki 5000 Lt. Atsiskaitant būtina pateikti išlaidas 
patvirtinančius dokumentus: sąskaitos faktūros, banko išrašų kopijas, užpildytą biudžeto 
išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaitą.  
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Fondo l÷šos naudojamos:  
1) kultūros ir meno kolektyvų, organizacijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų, 

atskirų asmenų kultūrinei veiklai.  
2) meno ir kultūros vertyb÷ms kurti, skleisti ir išsaugoti. 
3) kultūros ir meno įstaigų, kolektyvų, visuomeninių organizacijų, pavienių asmenų 

kultūrin÷s veiklos sąlygoms sudaryti. 
4) Kultūros ir švietimo projektams finansuoti. 
Kultūros ir švietimo įstaigos, visuomenin÷s ir kitos kultūrinę veiklą vykdančios 

organizacijos ir įstaigos, pavieniai asmenys teikia Fondo tarybai prašymus skirti l÷šas, kartu 
pateikdamos jų panaudojimo projektus ir prašomų investicijų finansinį ir socialinį 
pagrindimą.   

Fondo taryba, gavusi prašymą ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, įvertina paraišką ir 
visą pateiktą medžiagą. Esant reikalui, Fondo taryba gali sudaryti nepriklausomų ekspertų 
vertinimo komisiją. Fondo taryba, atsižvelgdama į Fonde turimas (numatomas tur÷ti) l÷šas, 
pateiktų projektų tikslingumą bei savivaldyb÷s gyventojų poreikius, priima sprendimą d÷l 
l÷šų skyrimo. Fondo taryba sprendimus d÷l Fondo l÷šų panaudojimo priima ne rečiau kaip 
kartą per ketvirtį. 

Apie Fondo tarybos priimtus sprendimus d÷l l÷šų skyrimo skelbiama Savivaldyb÷s 
interneto puslapyje ir kitais žiniasklaidos kanalais. Prašymus pateikusieji apie Fondo tarybos 
priimtus sprendimus informuojami raštu. Skirtos l÷šos pagal Fondo tarybos sprendimus 
pervedamos apmokant atliktų darbų, įgyjamų medžiagų ar įrangos sąskaitas. 

 
Kauno rajono savivaldyb÷s tinklalapyje Kultūros r÷mimo fondo skiltyje pateikiama 

pavyzdin÷ paraiškos teikimo forma. Papildoma informacija teikiama telefonu: (8 ~37) 30 55 
90.  
V i l n i a u s  m .  s a v i v a l d y b ÷  

Socialinių projektų r÷mimas 

Patvirtinti Socialinių projektų r÷mimo iš Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų nuostatai 
reglamentuoja socialinių projektų r÷mimo sąlygas, projektų paraiškų pateikimo, atrankos ir 
vertinimo tvarką, konkursų organizavimą bei miesto biudžeto l÷šų skyrimo ir atsiskaitymo 
už panaudotas l÷šas tvarką. 

Savivaldyb÷s biudžete kasmet numatomos l÷šos socialiniams projektams remti. 
Konkurso būdu remiami socialiniai projektai, skirti Vilniaus miesto gyventojams arba 
miesto socialin÷ms problemoms spręsti. 

Paraiškas d÷l paramos gali teikti asociacijos, visuomenin÷s organizacijos, labdaros ir 
paramos fondai, viešosios įstaigos, religin÷s bendruomen÷s, bendrijos, centrai. 

Socialinių projektų finansavimo prioritetus kasmet nustatys Vilniaus miesto tarybos 
Socialinių reikalų komitetas, atsižvelgdamas į Savivaldyb÷s Socialin÷s paramos skyriaus 
siūlymus. Pirmenyb÷ bus teikiama tiems projektams, kurie atitiks paskelbtas prioritetines 
socialinių projektų finansavimo sritis, tur÷s papildomą finansavimo šaltinį, skatins 
bendruomen÷s savipagalbą, inicijuos naujas socialines paslaugas mieste. 

Konkursus socialiniams projektams remti numatoma skelbti kasmet ne v÷liau kaip 
iki spalio 1 dienos. Konkursą laim÷jusiems nevyriausybinių organizacijų socialiniams 
projektams finansin÷ parama bus suteikiama kitais metais. 
 

Vilniaus miesto nevalstybinių sporto organizacijų veiklos programų 
konkursas 

Paskelbtas 2006 m. Vilniaus miesto nevalstybinių sporto organizacijų veiklos 
programų finansavimo iš Vilniaus miesto savivaldyb÷s biudžeto l÷šų konkursas. 
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Finansuojamos veiklos programos: 
• sporto renginių vykdymas; 
• olimpin÷s rinktin÷s narių ir kandidatų rengimas; 
• perspektyvių, jaunųjų sportininkų, nacionalinių rinktinių narių rengimas. 

Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugs÷jo 15 d. 15 val. 
Vilniaus miesto savivaldyb÷s administracijos Interesantų aptarnavimo skyriuje, 
Konstitucijos pr. 3, 9 darbo vietoje.  

Konkursui pateikiamas vienas prašymo originalas (su priedais) ir 1 kopija (iš viso 2 
egzemplioriai). Prašymuose būtina nurodyti adresatą – „Nevalstybinių sporto organizacijų 
veiklos programų r÷mimo konkursui“ bei siunčiančios organizacijos rekvizitus (adresą, 
kontaktinius tel., el. paštą). Paraiškas taip pat galite siųsti adresu: Konstitucijos pr. 3, LT-
09601 Vilnius, „Nevalstybinių sporto organizacijų veiklos programų r÷mimo konkursui“. 
Informacija telefonu (8 5) 211 2737. 

Nevyriausybinių jaunimo organizacijų mokymai 

Vilniaus m. savivaldyb÷ 2006 m. numato skirti apie 40 tūkst. litų nevyriausybinių 
jaunimo organizacijų mokymams.  

Vilniaus miesto jaunimo reikalų taryba kviečia jaunimo organizacijas išsakyti savo 
nuomonę, kokių sričių mokymai joms reikalingiausi.  

Mokymai gali būti vykdomi šiose srityse: nevyriausybinių organizacijų buhalterin÷ 
apskaita ir teis÷; projektų rengimas ir vykdymas; nevyriausybin÷s organizacijos strategijos 
rengimas; organizacijos valdymas; vadovavimas ir lyderiavimas. 

Atsižvelgdama į pareikštas nuomones, Savivaldyb÷ pirks keleto atrinktų labiausiai 
reikalingų sričių mokymus.  

Juose gal÷s dalyvauti visos norinčios jaunimo organizacijos 
Jaunimo organizacijų nuomonių d÷l mokymų poreikio laukiama elektroniniu paštu 

donata.sabliniene@vilnius.lt iki rugs÷jo 6 dienos.  
Vilniaus m. savivaldyb÷ jau keletą metų skelbia jaunimo projektų atrankos 

konkursus ir finansuoja projektus, kuriuose numatomi įvairūs mokymai jaunimui ir jaunimo 
organizacijoms. Siekiant geresn÷s mokymų kokyb÷s, 2006 m. pirmą kartą skiriamos l÷šos 
išskirtinai mokymams finansuoti. Pasirinktų sričių mokymai bus perkami viešųjų pirkimų 
būdu. 

Daugiau informacijos: Švietimo skyriaus Neformaliojo ugdymo ir jaunimo reikalų 
poskyrio vyr. specialist÷ Donata Šablinien÷, tel. 211 2409 
 

Akcija - Id÷jų bankas programai „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009“ 

Vilniaus miesto savivaldyb÷ kartu su VšĮ „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ – 
2009“, siekdamos aktyvesnio visuomen÷s įsitraukimo į Vilniaus miesto kultūrinio gyvenimo 
raidą ir atnaujinimą, skelbia akciją  - id÷jų bankas programai „Vilnius – Europos 
kultūros sostin÷ 2009“.  

Pageidautina, kad akcijos projektų autoriai pateiktų ne daugiau kaip 2 puslapių 
apimties esminį projekto aprašymą – suformuluotų pagrindinę projekto id÷ją, nurodytų jo 
autorius ir kitus dalyvius, vykdymo laiką, preliminarų biudžetą, taip pat numatomą adresatą 
ir galimas projekto įgyvendinimo erdves, apibr÷žtų projekto poveikį. 

Projekto autoriai turi atsižvelgti į Vilniaus miesto Briuseliui pateiktos paraiškos 
„Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009“ (Vilnius CV) turinį. Jos programa skelbiama 
interneto svetain÷je www.vilnius.lt. 
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Rekomenduojama vadovautis šiomis programos nuostatomis:  
• Vilnius – reikšmingas istorinis, kultūrinis ir mokslo židinys Vakarų ir Rytų 

Europos kultūros sankirtoje, turintis unikalų baroko paveldą. 
• Vilnius – praeityje ir ateityje atviras, tolerantiškas ir turtingas įvairių kultūrų 

miestas. 
• Vilnius – pirmoji Europos kultūros sostin÷ tarp įstojusių į Europos Sąjungą 

postsovietinių šalių. 
• Vilnius – šiuolaikiškas ir dinamiškas miestas, itin talentingų žmonių gyvenimo ir 

kūrybos vieta. 

Akcijos id÷jų bankas programai „Vilnius – Europos kultūros sostin÷ 2009“ projektų 
paraiškos (4 egzemplioriais – 1 originalas ir 3 kopijos) priimamos Vilniaus miesto 
savivaldyb÷s Kultūros, švietimo ir sporto departamento Kultūros ir meno skyriuje 
(Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius) iki 2006 m. spalio 2 d. ir bus svarstomos ne v÷liau 
kaip per vieną m÷nesį nuo pateikimo dienos. 

Išsamesn÷ informacija teikiama telefonu + 370 5 211 2849 arba elektroniniu paštu: 
info@vilnius2009.lt, kulturos@vilnius.lt. 

K u p i š k i o  r a j o n o  s a v i v a l d y b ÷  

Iš rajono savivaldyb÷s biudžeto gali būti finansuojamos Lietuvos Respublikos 
įstatymų tvarka įregistruotos nevyriausybin÷s organizacijos, veikiančios Kupiškio rajono 
savivaldyb÷je. 

Finansavimo tikslai: 
1. Sustiprinti ir paremti aktyvias rajone veikiančias nevyriausybines organizacijas. 
2. Teikiant finansinę paramą pad÷ti spręsti rajonui ir jo gyventojams aktualias 

problemas. 

Finansavimo prioritetai ir sritys 
1. Socialin÷. 
2. Kultūrin÷ ir sportin÷. 
3. Švietimo, aukl÷jimo ir prevencin÷. 
4. Ekologin÷, gamtosaugin÷. 
5. Jaunimo užimtumo. 

Finansavimo tvarka 

Kiekvienais metais rajono savivaldyb÷s biudžete skiriamos l÷šos nevyriausybinių 
organizacijų veiklos projektams finansuoti. Ne mažiau 50 procentų skirtų l÷šų panaudojama 
gyvenamųjų vietovių bendruomenių projektams remti. 

Kiekviena nevyriausybin÷ organizacija sukuria konkretų projektą ir pagal nustatytą 
paraiškos formą iki kiekvienų metų lapkričio 1 d. pateikia Nevyriausybinių organizacijų 
projektų, teikiamų finansavimui iš rajono savivaldyb÷s biudžeto gauti, vertinimo komisijai. 

Patvirtinus rajono savivaldyb÷s biudžetą, nevyriausybinių organizacijų projektų, 
teikiamų finansavimui iš rajono savivaldyb÷s biudžeto gauti, vertinimo komisija atrenka, 
projektus bei programas ir teikia siūlymą rajono savivaldyb÷s administracijos direktoriui. 
Direktorius priima sprendimą d÷l nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo ir 
sudaro su jomis sutartis. 

Atsiskaitymo už panaudotas l÷šas tvarka 

Pasibaigus projekto vykdymo laikui, bet ne v÷liau kaip iki gruodžio 31 d., 
nevyriausybin÷ organizacija pateikia Savivaldyb÷s administracijos Buhalterin÷s apskaitos 
tarnybai konkrečią veiklos ir finansinę ataskaitą su pateisinamaisiais dokumentais.  
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Mol÷tų r. savivaldyb÷ 

L÷šos asociacijų projektams remti numatomos kiekvienais metais savivaldyb÷s 
administracijos biudžete.  

Projektų r÷mimo principai 
Remiami projektai, kurie: 
1. Tenkina rajono visuomen÷s poreikius; 
2. Sprendžia aktualias rajono problemas; 
3. Atitinka rajono prioritetus. 

Finansuojant asociacijų projektus, prioritetas teikiamas papildomo finansavimo 
šaltinius turintiems projektams.  

L÷šos neskiriamos pastatams rekonstruoti arba kapitaliai remontuoti, ilgalaikiam 
turtui įsigyti, panaudoti kitiems projektams. Remiamų projektų administracin÷s išlaidos 
(darbuotojų atlyginimai, patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto 
išlaidos (ne komandiruočių metu)) negali būti didesn÷s nei 15 proc. visos projekto sąmatos 
sumos.  

L÷šos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš savivaldyb÷s gavusi asociacija 
neatsiskait÷ už jos panaudojimą arba buvo nustatyta, kad gautos l÷šos panaudotos ne pagal 
paskirtį. 

Paraiškų svarstymo ir l÷šų skyrimo  tvarka 
Paraiškos pateikiamos savivaldybei spaudoje paskelbus asociacijų projektų r÷mimo 

paraiškų pri÷mimo terminus. Paraiškas svarsto administracijos direktoriaus įsakymu 
patvirtinta ekspertų komisija. L÷šas asociacijų projektams remti skiria administracijos 
direktorius. 

Pri÷mus teigiamą sprendimą d÷l paramos skyrimo, administracija ir projektą pateikusi 
asociacija sudaro sutartį. L÷šos asociacijai pervedamos į sąskaitą. Asociacija už gautas l÷šas 
turi atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. 

Šiaulių m. savivaldyb÷ 

Finansin÷s paramos nevyriausybin÷ms organizacijoms teikimas 

L÷šas iš Šiaulių miesto savivaldyb÷s biudžeto nevyriausybinių organizacijų (NVO) 
projektams finansuoti skiria Savivaldyb÷s Taryba.  

Paraiškas projektams vykdyti gali teikti visos mieste registruotos NVO, pateikusios 
informaciją:  

1) apie organizacijos vykdomus darbus ir rezultatus;  
2) apie projektą vykdančių asmenų kompetenciją;  
3) apie tai, kokią įtaką vykdomas projektas tur÷s miesto gyventojams.  
Finansin÷ parama skiriama remti tuos Šiaulių mieste veikiančių nevyriausybinių 

organizacijų vykdomus projektus, kurių tikslas - aktyvinti žmon÷s, telkti miesto 
bendruomenę, skatinti žmonių iniciatyvumą, stiprinti savivaldyb÷s ir visuomen÷s 
bendradarbiavimą, pačių NVO jungimąsi bei jų bendrą veiklą.  

Prioritetai teikiami projektams, kurie padeda sutelkti žmones sprendžiant 
svarbiausias miesto problemas, skatina juos aktyviau veikti socialin÷je, kultūros, sporto, 
žmogaus teisių apsaugos, pramon÷s ir miesto pl÷tros, verslo, švietimo bei mokslo, sveikatos 
ir aplinkosaugos srityse.  

Pirmenyb÷ skiriama projektams, kuriems vykdyti vadovai sugeba pritraukti 
reikalingus finansinius išteklius iš šalies arba gauna finansavimą iš tarptautinių fondų.  

Parama gali būti teikiama tik tokiems projektams, kuriuos vykdo asmenys, 
negaunantys atlyginimo už analogišką veiklą iš valstyb÷s arba Savivaldyb÷s biudžetų.  
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Finansavimo sąlygos 

Organizacijos ind÷lis į projekto vykdymą turi būti ne mažesnis kaip 15 proc. 
bendrųjų išlaidų.  

Finansin÷ parama n÷ra skiriama:  
• jau įgyvendintiems projektams;  
• komercinei veiklai;  
• įrangai ir remontui, kurie nesusiję su vykdomu projektu;  
• projektams, kurie skirti siaurai dalyvių grupei ir neturi poveikio didesnei žmonių 
grupei;  
• projekte nenumatytai organizacijos veiklai.  
Projekto vykdytojų atlyginimams gali būti skiriama iki 15 proc. projekto vert÷s.  
L÷šas projektų vykdytojams perveda Finansų skyrius pagal pasirašytą savivaldyb÷s 

ir NVO sutartį. 

Paraiškų paramai gauti nagrin÷jimo tvarka 

Apie finansuojamų projektų tvarką ir bendruomen÷s pasirinktus prioritetus 
Savivaldyb÷, remdamasi Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijos (ŠNVOK) ir 
Konsultacin÷s tarybų rekomendacijomis, turi paskelbti spaudoje iki spalio 31 d.  

Paraiškos finansinei paramai gauti turi būti pateiktos pagal patvirtintą formą. 
Finansin÷ parama iš biudžeto gali būti suteikta pagal Konsultacin÷s tarybos 

patvirtintą projektų vertinimo tvarką, kriterijus ir Savivaldyb÷s tarybos patvirtintus 
prioritetus. 

Paraiškos Šiaulių miesto savivaldybei turi būti pateiktos iki gruodžio 15 d.  
Iki sausio 15 d. rekomendacijas d÷l projektų finansavimo ŠNVOK taryba turi 

pateikti Konsultacinei tarybai.  
Iki vasario 15 d. Konsultacin÷ taryba turi sudaryti galutinį finansuojamų projektų 

sąrašą, kurį teikia tvirtinti Savivaldyb÷s tarybai.  
Konsultacin÷ taryba gali projektų paraiškas teikti vertinti nepriklausomiems 

ekspertams.  
Paraiškos gali būti pateiktos su rekomendacija.  
 
Vertinimo kriterijai: 
• Ar projektas atitinka prioritetines programos sritis – 10 balų 
• Ar tikslingai pasirinkta poveikio grup÷-10 
• Ar projekto tikslai ir metodai yra aiškūs ir tinkamai pasirinkti - 10 
• Ar tinkamai parinkti projekto vykdytojai ir jų kompetencija - 10 
• Ar projektą vykdo kelios organizacijos, ar tinkamai parinkti projekto partneriai - 

10 
• Ar projekto poveikis min÷toms žmonių grup÷ms bus aiškus ir pagrįstas- 10 
• Ar projekto įgyvendinimo planas yra realus bei konkretus - 15 
• Ar biudžetas atitinka veiklą bei projekto tikslus - 15 
• Ar pritraukiamos l÷šos iš kitų šalių - 10 

 
Maksimaliai galima surinkti 100 balų. 
Įvertinimas nuo 65 iki 100 balų - projektas rekomenduotinas 

nuo 50 iki 64 balų – projektas priimtinas 
mažiau nei 50 balų – projektas atmestinas. 
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Paramos l÷šų valdymas 
Skirtos l÷šos į organizacijos sąskaitą pervedamos etapais, darbai finansuojami pagal 

patvirtintą jų atlikimo grafiką, pateikus tarpines veiklos ir finansines ataskaitas.  
Paramą galima naudoti tik sutartyje numatytiems tikslams ir griežtai pagal nurodytą 

tikslinį paramos l÷šų paskirstymą. L÷šas perskirstyti galima tik gavus leidimą.  
Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtina mok÷ti visus mokesčius ir rinkliavas, 

susijusius su gautos paramos panaudojimu.  
Pasibaigus projekto įvykdymo terminui, ne v÷liau kaip per m÷nesį būtina pateikti 

Savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui finansines ataskaitas, veiklos ataskaitas - 
Konsultacinei tarybai. Ataskaitą apie skirtų l÷šų naudojimą ir biudžeto išlaidų sąmatos 
įvykdymo apyskaitą (forma Nr. 2) reikia teikti Savivaldyb÷s administracijos Finansų skyriui 
kiekvieną ketvirtį iki kito m÷nesio 10 d.  

Kontrol÷ ir atsakomyb÷ 

Projekto vykdytojai teikia informaciją Savivaldybei apie pagal projektą vykdomus 
renginius ir nurodo, kad juos remia Savivaldyb÷.  

Organizacijos skelbia informaciją per visuomen÷s informavimo priemones miesto 
visuomenei apie projekto vykdymo rezultatus.  

Konsultacin÷ taryba gali organizuoti viešą atsiskaitymą už atliktus pagal projektą 
darbus ir taip skleisti pažangią patirtį kitoms nevyriausybin÷ms organizacijoms bei 
informuoti bendruomenę apie projektus, finansuojamus iš miesto biudžeto.  

L÷šų naudojimą kontroliuoja Savivaldyb÷s administracijos Finansų skyrius.  
Organizacija, pateikusi klaidingas žinias apie savo veiklą arba ne pagal paskirtį 

panaudojusi suteiktą paramą, ar kitaip pažeidusi finansin÷s paramos naudojimo tvarką, 
atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško 
organizacijos atsiskaitymo su Savivaldybe, t.y., kol bus pateiktos 22 p. nurodytos ataskaitos, 
o l÷šų likutis (jeigu jis yra) pervestas į Savivaldyb÷s sąskaitą banke.  
 
R o k i š k i o  r a j o n o  s a v i v a l d y b ÷  

Parama NVO ir bendruomen÷ms, teikiančioms paraiškas iš rajono NVO 
ir bendruomenių fondo paramai gauti 
Parama skiriama nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių  projektams, kurie skatina: 

1.NVO  ir bendruomenių stiprinimą. 
2. bendruomen÷s ir NVO organizacijos kultūrinį ir meninį savimon÷s ugdymą; 
3.kultūrinio, sportinio gyvenimo pl÷trą; 
3. vaikų ir jaunimo saviraišką; 
4. kultūros paveldo ir jo kultūrin÷s vert÷s išsaugojimo aktualizavimą; 
5. informacinių technologijų pl÷totę; 
6. tautinių mažumų kultūros sklaidą rajone. 
Finansuojant nevyriausybinių organizacijų kultūros projektus, prioritetas teikiamas 

papildomo finansavimo šaltinius turintiems projektams. 
Remiamų projektų administracin÷s išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, 

patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto (ne komandiruočių 
metu) išlaidos) negali būti didesn÷s nei 15 proc. visos projekto sąmatos sumos. 

L÷šos neskiriamos, jei ankstesniems projektams iš rajono savivaldyb÷s biudžeto 
paramą gavusi nevyriausybin÷ organizacija ar bendruomen÷ neatsiskait÷ už jos panaudojimą 
numatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos l÷šos panaudotos ne pagal tikslinę jų 
paskirtį. 
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1.3. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PRAKTIKA 
 

Iki naujojo Socialinių paslaugų įstatymo įsigaliojimo (iki 2006-07-01), socialinių 
paslaugų teikimo praktika per nevyriausybines organizacijas nebuvo plačiai paplitusi. 
Skirtingų finansavimo taisyklių taikymas biudžetin÷ms įstaigoms ir nevyriausybinių 
organizacijų įsteigtoms įstaigoms nesudar÷ galimybių vystytis konkurencijai tarp 
nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių ar valstybinių socialinių įstaigų. 

Labiau šią praktiką taik÷ didžiosios – Vilniaus miesto ir Kauno miesto savivaldyb÷s, 
taip pat pavien÷s savivaldyb÷s (Birštono, Biržų rajono). Tik÷tina, kad įsigaliojus naujajam 
Socialinių paslaugų įstatymui ir toliau pl÷tojantis socialinių paslaugų infrastruktūrai, labiau 
paplis socialinių paslaugų pirkimas iš nevyriausybinių organizacijų.  

Žemiau pateikiama trumpa socialinių paslaugų teikimo per nevyriausybines 
organizacijas praktikos analiz÷ Lietuvos savivaldyb÷se.  

Vilniaus  m. savivaldyb÷  

Šioje savivaldyb÷je už socialinių paslaugų vystymą atsakingas Vilniaus m. 
savivaldyb÷s Sveikatos ir socialin÷s apsaugos departamentas. Šios institucijos 
strateginiame plane numatyta, kad socialines paslaugas Vilniaus m. savivaldyb÷je teikia 
socialin÷s globos ir rūpybos įstaigos, nevyriausybin÷s organizacijos. 

Nemaža NVO dalis, veikiančių socialinių paslaugų teikimo srityje, yra vertinamos 
kaip kompetentingi savivaldyb÷s partneriai, teikiantys socialines paslaugas socialiai 
pažeistiems vilniečiams. Strateginiame plane numatyta, kad siekiant patenkinti socialinių 
poreikių įvairovę, teikti  paslaugas, reikalingas atskiroms gyventojų grup÷ms, būtina 
pasitelkti nevyriausybines organizacijas, kurios atstovauja bendruomenę.  

Pl÷tojant socialinių paslaugų infrastruktūrą strateginiame  plane nustatyti šie tikslai: 
• plačiau įtraukti NVO į socialinių paslaugų teikimą; 
• užtikrinti vilniečiams teikiamų paslaugų įvairovę; 
• skatinti bendruomen÷s narius  imtis atsakomyb÷s už bendruomen÷s socialinių 

reikalų sprendimą; 
• skubiai reaguoti į socialinius pokyčius visuomen÷je, atsiradus naujiems poreikiams 

prad÷ti teikti naujas socialines paslaugas siekiant išvengti socialin÷s įtampos bei užtikrinti 
socialinį teisingumą 

• pl÷toti pilietin÷s visuomen÷s, bendruomen÷s savipagalbos ir pilietinio aktyvumo 
iniciatyvas; 

• bendradarbiaujant su NVO, teikiant socialines paslaugas labiausiai socialiai 
pažeistiems Vilniaus miesto gyventojams, įgyvendinti visuomen÷je socialinį teisingumą, 
įveikti socialinę atskirtį. 
 

Taigi, iš šio plano matyti, kad Vilniaus m. socialinių paslaugų teikimui per NVO 
skiriamas nemažas d÷mesys. Kaip socialinių paslaugų per NVO teikimo privalumas 
nurodyta, kad šios organizacijos yra lanksčios, jautriai reaguoja į kintančius jos poreikius ir 
dažnai teikia unikalias, eksperimentines ar nepakankamai išpl÷totas kituose administravimo 
lygmenyse socialines paslaugas. Nesant pakankamai l÷šų siekiama kuo efektyviau išnaudoti 
vietos resursus, kuriuos teikia nevyriausybin÷s organizacijos.  

NVO projektų dalinis finansavimas organizuojamas ir vykdomas šiais etapais: 
1.Skelbiamas NVO projektų dalinio finansavimo iš SPC biudžeto konkursas, 

renkamos paraiškos. 
2.Savivaldyb÷s bei NVO ekspertai svarsto bei vertina projektus, miesto Valdyba 

tvirtina galutines sumas, skirtas atskirų organizacijų projektams. 



 50 

3.Su konkursą laim÷jusiomis organizacijomis pasirašomos bendradarbiavimo 
sutartys. 

4.Tikrinama organizacijų veikla, su jomis bendradarbiaujama kitose srityse – 
keičiamasi informacija, organizuojami bendri renginiai, vykdomi mokymai, rengiami 
bendros veiklos projektai.  

5.Renkamos organizacijų veiklos ir finansin÷s ataskaitos, vertinama organizacijų 
veikla, daromos išvados d÷l tolimesnio bendradarbiavimo. 

Vlniaus m. savivaldyb÷s tarybos 2006-06-28 patvirtintoje Vilniaus miesto strateginio 
plano įgyvendinimo metin÷s ataskaitoje pateikti duomenys apie socialinių paslaugų iš NVO 
pirkimą  

2006 m. Vlniaus m. savivaldyb4je socialines paslaugas teik÷ nevyriausybin÷s 
organizacijos: 

• per socialinių iniciatyvų projektų r÷mimo iš Savivaldyb÷s biudžeto l÷šų 
konkursus finansuoti 29 neįgaliųjų socialin÷s integracijos projektai,  

• 33 paramos šeimai projektai,  
• 16 socialinio darbo ir socialinių paslaugų teikimo projektai rizikos faktorių 

turinčių asmenų grup÷ms,   
• 20 bendruomenių įsikūrimo ir veiklos iniciatyvų  projektai. 

Kauno m. savivaldyb÷  

Kauno m. savivaldyb÷s patvirtintame socialinių paslaugų pl÷tros 2005-2007 plane 
numatyta, kad turi būti skatinamas  savivaldybių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų 
bendradarbiavimas rengiant bendrus projektus, numatant jų atsakomybę už šių projektų 
įgyvendinimą, kiekvienais metais biudžete turi būti numatytos l÷tos NVO vykdomiems 
projektams finansuoti. 

Nevyriausybinių organizacijų teikiamoms socialin÷ms paslaugoms finansuoti iš 
Savivaldyb÷s biudžeto skelbiamas konkursas, kuriame pagal tvarkoje nustatytus kriterijus 
atrenkami nevyriausybinių organizacijų pateikti projektai (žr. 2004-2006 m. NVO 
teikiamoms socialin÷ms paslaugoms remti l÷šų paskirstymą). Su miesto nevyriausybin÷mis 
organizacijomis, kurios laimi konkursą, savivaldyb÷ sudaro sutartis d÷l Kauno miesto 
savivaldyb÷s skirtų l÷šų panaudojimo.  

 
L÷šų, skirtų iš Kauno m. savivaldyb÷s biudžeto nevyriausybinių organizacijų 

socialin÷ms paslaugoms teikti, paskirstymas 2004-2006 m.  
 
 2004 m. 2005 m. 2006 m. 
Skirtų l÷šų suma 350.000 350.000 450.000 
Paremtų projektų skaičius 86 89 78 

 
Įsigaliojus naujam Socialinių paslaugų įstatymui bei įgyvendinant Kauno m. 

savivaldyb÷s socialinių paslaugų pl÷tros 2004-2014 m. strategiją yra numatoma ir toliau 
skatinti NVO iniciatyvas teikiant socialines paslaugas Kauno m. gyventojams, taip pat 
plečiant socialines paslaugas teikiančių organizacijų tinklą Kauno m. ir didinant  kokybiškų 
socialinių paslaugų prieinamumą.  

Planuojama, kad iki 80 procentų socialinių paslaugų tur÷tų teikti ne savivaldyb÷s 
įsteigtos socialinių paslaugų įstaigos, o NVO ir kiti privatūs paslaugų teik÷jai. Numatoma, 
kad NVO iniciatyvų skatinimas vystytųsi palaipsniui, kiekvienais laikotarpio metais didinant 
skiriamą finansavimą jų teikiamoms socialin÷ms paslaugoms pirkti 300-400 tūkst. litų.  

Numatomi tokie etapai: 
1. Projektų finansavimas konkurso būdu, pasiekimo laikotarpis – 2006 m., bendras 

l÷šų poreikis – 1000 tūkst. litų, iš jų savivaldyb÷s l÷šos – 1000 tūkst. litų. 
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2. Prad÷tas standartus atitinkančių socialinių paslaugų pirkimas iš NVO, pasiekimo 
laikotarpis – 2007-2009 m., bendras l÷šų poreikis – 3900 tūkst. litų, iš jų savivaldyb÷s l÷šos – 
3900 tūkst. litų. 

3. Prad÷tas tik licencijuotų specialiųjų socialinių paslaugų pirkimas (bendrųjų 
socialinių paslaugų pirkimas išlieka), pasiekimo laikotarpis – 2010-2015 m., bendras l÷šų 
poreikis – 10800 tūkst. litų, iš jų savivaldyb÷s l÷šos – 10800 tūkst. litų. 
 

2006 m. Kauno m. savivaldyb÷ jau prad÷jo taikyti socialinių paslaugų pirkimo 
praktiką iš viešųjų įstaigų viešųjų pirkimų būdu. Buvo nupirktos vaikų iš socialin÷s rizikos 
šeimų dienos užimtumo ir socializacijos paslaugos (80 tūkst. litų), nepilnamečių našlaičių 
socialin÷s integracijos paslaugos (40 tūkst. litų) bei aklųjų ir silpnaregių socialin÷s 
integracijos paslaugos (23 tūkst. litų). Šia socialinių paslaugų pirkimo praktika bus 
remiamasi perkant socialines paslaugas iš nevyriausybinių organizacijų. 

Birštono savivaldyb÷ 

Birštono savivaldyb÷je tik 2006 m.  liepos m÷nesį prad÷jo veikti pirmieji 
bendruomen÷s namai, kuriuose įsikūr÷ savivaldyb÷je veikiančios nevyriausybin÷s 
organizacijos, išskyrus Neįgaliųjų draugiją, kuriai paskirtos ir jau remontuojamos atskiros 
patalpos. Iki šio laiko nevyriausybin÷s organizacijos netur÷jo savų patalpų, tod÷l joms teikti 
socialines paslaugas buvo problematiška. D÷l šių priežasčių iš nevyriausybinių organizacijų 
savivaldyb÷ paslaugų nepirko. 

Naujos redakcijos Socialinių paslaugų įstatymo ir kitų socialinę sferą 
reglamentuojančių teis÷s aktų pagrindu paruošti ir jau pateikti savivaldyb÷s Tarybai tvirtinti 
nauji Socialinių paslaugų teikimo nuostatai, apmok÷jimo už paslaugas tvarka, kiti 
paslaugoms teikti reikalingi dokumentai. Tarybai juos patvirtinus, ruošiamasi skelbti 
konkursą socialin÷ms paslaugoms pirkti, nevyriausybin÷s organizacijos bus skatinamos 
teikti  socialines paslaugas. 

Biržų r. savivaldyb÷ 

Biržų r. savivaldyb÷je taikoma socialinių paslaugų iš nevyriausybinių organizacijų 
pirkimo praktika. 2006 m. Savivaldyb÷ skyr÷ 20 tūkst. litų  labdaros ir paramos fondo 
„Vilties šviesa“ vaikų dienos centro programai „Pažink save“. Pagrindin÷ centro veiklos 
sritis – popamokinis socialin÷s rizikos vaikų užimtumas ir saviraiška. 
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2. VALSTYBINIAI FONDAI 
B a l t i j o s  k u l t ū r o s  f o n d a s  

Pagrindinis Baltijos kultūros fondo tikslas – inicijuoti, vykdyti ir remti projektus, 
skatinančius kūrybinius mainus bei tarptautinį bendradarbiavimą įgyvendinant 
konceptualius ir novatoriškus projektus.  

Prioritetas teikiamas: 
• edukaciniams projektams, skatinantiems jaunų menininkų, atitinkamų sričių 

specialistų ugdymą, profesionalių menininkų įgūdžių tobulinimą, meno švietimo įstaigų 
d÷stymo struktūros ir metodų gerinimą bei šalies kultūros įvaizdžio formavimą Lietuvoje ir 
užsienyje; 

• šiuolaikin÷s literatūros propagavimui, skatinančiam aktualias diskusijas, 
spartinančias eurointegracijos procesus, populiarinančiam skaitymo įgūdžius.  

Baltijos kultūros fondo steig÷ja yra Lietuvos kultūros ministerija. Ji tvirtina fondo 
įstatus ir jo veiklos ataskaitą. Aukščiausias fondo valdymo organas – Kultūros ministro (-÷s) 
patvirtinta valdyba iš 5 - 9 narių. Valdyba svarsto ir priima fondo darbo programas ir 
projektus.  

Fondo pagrindinį kapitalą sudaro 1991 metais Švedijos visuomen÷s suaukotos l÷šos 
ir kiti labdaringi įnašai. Projektai įgyvendinami ir remiami bendradarbiaujant su Baltijos, 
Šiaur÷s šalių bei kitų valstybių fondais, visuomenin÷mis ir privačiomis organizacijomis. 

L i e t u v o s  R e s p u b l i k o s  k u l t ū r o s  i r  s p o r t o  r ÷ m i m o  f o n d a s  

Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto r÷mimo fondo l÷šos skiriamos 
profesionaliajam ir liaudies menui bei kūno kultūrai ir sportui remti. 

Kultūros ir sporto r÷mimo fondo kultūros programų ir projektų vertinimo kriterijai: 
1) Projekto ar programos tinkamumas  
• nustatyti tikslai ir uždaviniai atitinka fondo r÷mimo prioritetus;  
• prašoma parama bus naudojama vykdomos programos tobulinimui, numatyti 

įsigijimai atspindi programos poreikius (analizuojant paraiškas materialinei bazei gerinti);  
2) Projekto ar programos kokyb÷  
• projektas  paskatins kultūros ir meno pl÷tros procesus ar prie jų prisid÷s;  
• projektas aktualus: atitinka valstyb÷s kultūros politikos kryptis ar tam tikros 

kultūros ir meno srities pl÷tot÷s poreikius, yra valstyb÷s vykdomų kultūros programų dalis;  
• projektas finansuojamas iš ES programų;  
• projektas novatoriškas, turi kultūrinę vertę;  
3. Projekto ar programos ilgalaikis poveikis  
• yra išliekamoji vert÷ ir galimas projekto tęstinumas;  
• identifikuojama nauda visuomenei ar pozityvus poveikis;  
• galima tiesiogin÷ ar ilgalaik÷ profesin÷ nauda projekto ar programos dalyviams;  
4. Projekto ar programos vadyba  
• pakankama programos vykdytojų kvalifikacija bei patirtis;  
• aiškiai apibr÷žta auditorija ir numatyti tinkami būdai jai pasiekti;  
• racionalus laiko, finansinių ir žmogiškųjų išteklių planavimas;  
• užtikrinta galimyb÷ s÷kmingai įgyvendinti parengtą projektą;  
5. Projekto ar programos biudžetas  
• biudžetas tikslus, realus ir subalansuotas  
• planuojamos išlaidos efektyvios;  
• numatytas kofinansavimas 

Apie naujų paraiškų pri÷mimą bus skelbiama rugs÷jo m÷nesį. http://www.ksrf.lt/i 
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S p a u d o s ,  r a d i j o  i r  T V  r ÷ m i m o  f o n d a s  

Valstyb÷s teikiamos finansin÷s paramos kultūrinei ir šviečiamajai veiklai 
regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose 2006 metų konkursas 

Spaudos, radijo ir televizijos r÷mimo fondo Taryba skelbia  finansin÷s paramos 
kultūrinei ir šviečiamajai veiklai regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose programų, kurioms 
per Fondą gali būti suteikta valstyb÷s finansin÷ parama 2006 m., konkursą. 

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomen÷s 
informavimo įstatymu,  Fondo įstatais bei  Valstyb÷s teikiamos finansin÷s paramos 
kultūrinei ir šviečiamajai veiklai regionų, miestų ir rajonų laikraščiuose pagal Spaudos, 
radijo ir televizijos r÷mimo fondui pateiktas programas konkurso bendraisiais nuostatais. 

Paraiška, užpildyta kompiuteriu, pateikiama 4 egzemplioriais (1 originalas ir 3 
kopijos; prie originalo pateikiamos notaro patvirtintos viešosios informacijos reng÷jo įstatų 
bei įmon÷s registravimo pažymejimo kopijos ). Taip pat pridedamos paraiškos 
kompiuterin÷s laikmenos.  

Konkurso nuostatus bei privalomas paraiškų  formas galima gauti  Fonde arba  
Fondo interneto puslapyje – http://srtrf.lms.lt 

Informacija teikiama tel.: 8-5 2314750, el. paštas: srtrf@ktl.mii.lt 
Užpildytos nustatytos formos paraiškos priimamos nuo rugpjūčio 23 d. iki spalio 15 

d. adresu: Vokiečių g. 4/2, LT-01130 Vilnius. 
Konkurso rezultatai paskelbiami ne v÷liau  kaip per m÷nesį nuo Lietuvos 

Respublikos valstyb÷s biudžeto patvirtinimo. 

V a l s t y b i n i o  j a u n i m o  f o n d a s  

Valstybinis jaunimo fondas steigiamas siekiant sukaupti l÷šas visuomeninių 
organizacijų, labdaros ir paramos fondų, labdaros organizacijų bei ne pelno organizacijų, 
tenkinančių vaikų ir jaunimo poreikius (toliau vadinama - jaunimo organizacijos ir 
tarnybos), veiklos projektams finansuoti. Fondą steigia ir tvarko Valstybin÷ jaunimo reikalų 
taryba. 

Projektus gali teikti:  
1) jaunimo organizacijos;  
2) su jaunimu dirbančios organizacijos; 

Projektai teikiami Valstybin÷ jaunimo reikalų tarybai, Gedimino pr. 37, LT-01109 
Vilnius, 

Fondo l÷šos skiriamos jaunimo organizacijų ir tarnybų bei kitiems jaunimo veiklos 
projektams, konkrečiai šiems projektams: 

1) jaunimo pilietin÷s iniciatyvos skatinimo; 
2) jaunimo informacin÷s ir konsultacin÷s veiklos pl÷tojimo; 
3) jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo; 
4) jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo pl÷tojimo; 
5) jaunimo organizacijų vadovų ir darbuotojų rengimo. 

Fondo l÷šos taip pat naudojamos Valstybin÷s jaunimo reikalų tarybos sekretoriato 
veiklai finansuoti. Valstybinio jaunimo fondo l÷šų dalį, skiriamą tarybos sekretoriato veiklai 
finansuoti, kasmet, Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos valstyb÷s biudžetą, 
nustato Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba. 
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Fondo paramos teikimo tvarka 
Fondo parama teikiama pagal kasmet Valstybinei jaunimo reikalų tarybai jaunimo 

organizacijų ir tarnybų pateikiamas paraiškas. Paraiškų formą ir kitus dokumentus, kuriuos 
reikia pateikti prie paraiškos, bei teikimo laiką nustato ir "Valstyb÷s žiniose" skelbia 
Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba. 

Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba kasmet nustato ir "Valstyb÷s žiniose" skelbia 
jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos projektų r÷mimo prioritetus. 

Paraiškų nagrin÷jimas ir vertinimas 
Pateiktas paraiškas nagrin÷ja ir vertina patariamosios ekspertų komisijos, suformuotos 

jaunimo organizacijų ir tarnybų veiklos sričių projektams vertinti. Sprendimus d÷l jaunimo 
organizacijų ir tarnybų projektų finansavimo priima Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba, 
remdamasi ekspertų komisijų vertinimais. Pri÷mus sprendimą, tarp Valstybin÷s jaunimo 
reikalų tarybos ir paramos gav÷jo sudaroma sutartis, kurioje nustatomas fondo paramos 
dydis, paramos teikimo terminai ir naudojimo, atskaitomyb÷s bei atsakomyb÷s sąlygos. 

Kiekvienų metų pabaigoje Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba "Valstyb÷s žiniose" 
skelbia išsamią fondo ataskaitą, kurioje nurodomi fondo l÷šų šaltiniai ir naudojimas. Už 
l÷šas, skiriamas fondui iš Lietuvos valstyb÷s biudžeto, atsiskaitoma teis÷s aktų nustatyta 
tvarka. 

Paramos naudojimas 
Jaunimo organizacijų ir tarnybų gautos fondo l÷šos turi būti naudojamos pagal 

paraiškoje nurodytą sąmatą paraiškoje nurodytai veiklai. Visi paraiškoje nurodytos veiklos ir 
sąmatos pakeitimai turi būti patvirtinti Valstybin÷s jaunimo reikalų tarybos. 

Jaunimo organizacijos ir tarnybos, gavusios fondo paramą, turi tvarkyti finansinę 
paramos apskaitą ir teis÷s aktų nustatyta tvarka atsiskaityti Valstybinei jaunimo reikalų 
tarybai. 

Valstybin÷ jaunimo reikalų taryba turi teisę tikrinti, ar fondo l÷šos naudojamos pagal 
pateiktas paraiškas. 
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3. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIAI IR SANGLAUDOS 
FONDAS 
 

Europos Sąjungos pagrindiniai struktūriniai fondai yra šie: 
1) Europos socialinis fondas (ESF); 
2) Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondas (EŽŪOGF);  
3) Europos regionin÷s pl÷tros fondas (ERPF); 
4) Žuvininkyst÷s orientavimo finansinis instrumentas. 
Europos socialinis fondas (European Social Fund), įkurtas 1960 m. Pagrindinis 

fondo uždavinys – mažinti nedarbą, lengvinant pri÷jimą prie darbo rinkos, remiant lygias 
galimybes, keliant profesinę kvalifikaciją, kuriant naujas darbo vietas.  

Europos socialinis fondas (ESF) remia projektus, kurie sprendžia nedarbo, socialin÷s 
atskirties mažinimo ir užimtumo problemas šiose srityse: švietimas ir profesinis mokymasis; 
parama įsidarbinant; moksliniai tyrimai ir technologijų pl÷tra (aukščiausios kvalifikacijos 
specialistų rengimas mokslo ir studijų institucijose ir įmon÷se); švietimo ir profesinio 
mokymo sistemų tobulinimas (keliant darbuotojų kvalifikaciją).  

Europos žem÷s ūkio orientavimo ir garantijų fondas (European Agricultural 
Guidance and Guarantee Fund), įkurtas 1962 m. Remia žem÷s ūkio struktūrinius pokyčius, 
žem÷s ūkio produkcijos perorientavimą, papildomus ūkininkų verslus, kaimo pl÷tros 
priemones.  

Europos regionin÷s pl÷tros fondas (European Regional Development Fund, 
ERDF), įkurtas 1975 m. Tikslas – pad÷ti mažinti didžiausias ES regionų disproporcijas, 
prisidedant prie mažai išsivysčiusių regionų ekonomikos struktūrinių pertvarkymų. Skatina 
investavimą į gamybą bei ekonominę infrastruktūrą, švietimą ir sveikatos apsaugą, remia 
naujoves ir mokslinius tyrimus, smulkų bei vidutinį verslą, gamtosaugos darbus ir t.t. 

ERPF remia tiek ES  programas, kuriomis siekiama įgyvendinti ekonominę ir 
socialinę sanglaudą, tiek nacionalines programas, kurios gali pad÷ti pasiekti šį tikslą. ERPF 
finansuoja investicijas į gamybą nuolatin÷ms darbo vietoms kurti; smulkaus ir vidutinio 
verslo konkurencingumui ir tolydžiam investavimui skatinti; investicijas į infrastruktūrą 
regionų patrauklumui didinti; užimtumo iniciatyvas; smulkaus ir vidutinio verslo veiklą; 
mokslinių tyrimų ir technologijų pl÷trą, prisidedančią prie regionų pl÷tros; informacin÷s 
visuomen÷s pl÷trą; turizmo ir kultūros investicijų pl÷trą, kultūros ir gamtos paveldo apsaugą, 
investicijas į švietimą ir sveikatos apsaugą, reikalingas regiono struktūriniam pertvarkymui. 

Žuvininkyst÷s orientavimo finansinis instrumentas (Financial Instrument for 
Fisheries, FIFG), įkurtas 1993 m. Šis fondas finansuoja žvejybos sektoriaus struktūrines 
priemones: konkurencingumo didinimą, žuvininkyst÷s vietovių atnaujinimą ir pan. 

Sanglaudos fondas (Cohesion Fund), dar vadinamas Integralumo fondu, įkurtas 
1993 m. Teikia finansinę pagalbą aplinkosaugos ir transeuropinių tinklų transporto 
infrastruktūros projektams. Sanglaudos fondas paprastai nepriskiriamas prie struktūrinių 
fondų. 

Iš visų struktūrinių fondų, nevyriausybin÷ms organizacijoms naudingiausias Europos 
socialinis fondas (ESF)  ir Europos regioninio vystymo fondas (ERDF). Struktūriniai fondai 
paprastai suteikia dideles pinigų sumas, tačiau finansuoja ilgalaikes programas. Jie 
orientuoti į ekonominį ir socialinį regionų vystymą. 

Nauji kvietimai teikti paraiškas iš struktūrinių ir Sanglaudos fondo bus skelbiami tik 
prad÷jus naudoti 2007-2013 m. ES struktūrinių fondų paramą. Ši parama bus skirstoma 
atsižvelgiant į su Europos Komisija suderintus naujus dokumentus – Lietuvos 2007-2013 m. 
ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategiją, veiksmų programas, šių programų priedų 
nuostatas bei naujas „gaires“ pareišk÷jams. Kai kurie dokumentai jau rengiami (strategija, 
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veiksmų programos), kiti bus rengiami 2007 m. Parengti dokumentai dar bus svarstomi 
Vyriausyb÷je, Seime, d÷l svarbiausių iš jų vyks derybos su Europos Komisija. 

Atkreiptinas d÷mesys, kad naujojo programavimo periodo dokumentai, paramos 
sąlygos, remiamos sritys, reikalavimai pareišk÷jams, paraiškų formos ir kt. gali iš esm÷s 
skirtis nuo šio periodo sąlygų, reikalavimų ir formų. 

Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategija ir veiksmų 
programos pagal naujus 2007-2013 m. ES reikalavimus pakeis Lietuvos bendrąjį 
programavimo dokumentą. Šių dokumentų projektų trumpa apžvalga pateikiama žemiau. 
Šie dokumentų projektai pildomi, tobulinami, redaguojami. 

Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrin÷s paramos panaudojimo 
strategija bus įgyvendinama per šias veiksmų programas: 

1. Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą. 
2. Ekonomikos augimo veiksmų programą. 
3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programą. 

 
Žmonių išteklių pl÷tros veiksmų programa 

Ši veiksmų programa atitinka pirmąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategijos prioritetą „Produktyvūs žmogiškieji ištekliai žinių 
visuomenei“. Šios programos įgyvendinimą bendrai finansuos Europos socialinis fondas. 
Įgyvendinant Žmogiškųjų išteklių pl÷tros veiksmų programą bus siekiama pritraukti ir 
išlaikyti žmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, pl÷toti 
aukščiausios kvalifikacijos darbo j÷gą ir tobulinti viešąjį administravimą. 

Žmonių išteklių pl÷tros veiksmų  programai bus skirta 18 proc. struktūrinių fondų 
l÷šų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos socialinio 
fondo. 

1 prioritetas „Kokybiškas užimtumas ir socialin÷ apr÷ptis“ Šiame prioritete 
siekiama šių uždavinių: 

• Didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių;  
• Skatinti gyventojų užimtumą ir dalyvavimą darbo rinkoje; 
• Stiprinti socialinę apr÷ptį. 

2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“. Didinant Lietuvos gyventojų galimybes 
mokytis visą gyvenimą bus įgyvendinami šie uždaviniai: 

• Tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą. 
• Gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę. 
• Didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą. 

3 prioritetas „Tyr÷jų geb÷jimų stiprinimas“. Šiame prioritete siekiama didinti 
žmogiškųjų išteklių geb÷jimus MTEP srityje kokybine ir kiekybine prasme per šiuos 
uždavinius: 

• tobulinti mokslininkų, doktorantų, kitų tyr÷jų kvalifikaciją ir kompetenciją 
vertikaliosiose ir horizontaliosiose srityse; 

• skatinti tyr÷jų ir studentų vidaus ar tarptautinį mobilumą bei tarp viešojo ir 
privataus sektoriaus; 

• pad÷ti didinti tyr÷jų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje. 

4 prioritetas „Administracinių geb÷jimų stiprinimas ir viešojo administravimo 
efektyvumo didinimas“. Stiprinant administracinius geb÷jimus ir didinant viešojo 
administravimo efektyvumą šiame prioritete siekiama šių uždavinių: 

• tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą bei administracinius geb÷jimus valstyb÷s 
tarnyboje; 
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• skatinti racionalų išteklių paskirstymą ir efektyvų jų panaudojimą, gerinti veiklos 
valdymą; 

• tobulinti visos viešojo administravimo sistemos sandarą ir atskirų institucijų 
struktūrą; 

• didinti ekonomin÷s veiklos reglamentavimo kokybę, mažinti administracinę naštą 
verslui, tobulinti kitą administracinę verslo aplinką; 

• skatinti viešųjų politikų ar paslaugų reformą ir tolesnį sektorių liberalizavimą, 
gerinti viešųjų paslaugų teikimą verslui ir piliečiams; 

• geriau įgyvendinti ES iniciatyvas ir teisyno nuostatas; 
• skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę. 

 
Ekonomikos augimo veiksmų programa 

Ši veiksmų programa atitinka antrąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategijos prioritetą „Konkurencinga ekonomika“. Veiksmų 
programa bus bendrai finansuojama Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir iš Sanglaudos 
fondo (transportui) l÷šomis. Įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą bus 
siekiama didinti aukštos prid÷tin÷s vert÷s verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti 
palankią aplinką smulkiam ir vidutiniam verslui bei inovacijoms ir efektyvinti ekonominę 
infrastruktūrą.  

Ekonomikos augimo veiksmų programai bus skirta 40,8 proc. struktūrinių fondų 
l÷šų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos regionų 
pl÷tros fondo ir Sanglaudos fondo.  

1 prioritetas: tiesiogin÷ parama MTTP ir inovacijoms.  
Šiame prioritete siekiama šių uždavinių:  
1) vystyti aukštų ir vidutiniškai aukštų technologijų (AVAT) sektorius; 
2) didinti tradicinių sektorių pridedamąją vertę ir konkurencingumą ir  
3) pl÷toti jungtinius MTTP centrus ir bendras iniciatyvas technologinio proveržio 

srityse. 

2 prioritetas: palankios sąlygos verslui ir inovacijoms.  
Šiame prioritete siekiama šių uždavinių:  
1) pagerinti verslumo ir inovacijų skatinimo infrastruktūrą,  
2) sustiprinti viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimą inovacijų srityje ir  
3) pagerinti pri÷jimą prie finansavimo šaltinių. 

3 prioritetas: informacin÷ visuomen÷ visiems.  
Šio prioriteto uždaviniai: 
• Mažinti geografinių ir ekonominių veiksnių sąlygotą skaitmeninę atskirtį; 
• Pl÷toti elektroniniu būdu teikiamas paslaugas, didinant viešojo administravimo 

institucijų veiklos efektyvumą; diegti elektronin÷s demokratijos pl÷trą skatinančius 
sprendimus; pl÷toti kitus viešosios informacijos šaltinius; 

• Sukurti elektroninių tinklų infrastruktūrą; 
• Puosel÷ti ir skleisti Lietuvos kultūrą ir lietuvių kalbą daugiakalb÷je Europos 

erdv÷je, panaudojant IRT teikiamas galimybes. 

4 prioritetas: Esmin÷ ekonomin÷ infrastruktūra 

1 veiksmų grup÷: Energijos tiekimo tinklai. Pagrindiniai veiksmų grup÷s 
uždaviniai: 

• Sudaryti technines galimybes ir aplinkosaugines prielaidas Lietuvos elektros ir 
dujų rinkų integracijai į Europos Sąjungos bendrąsias elektros ir dujų vidaus rinkas. 

• Didinti energijos tiekimo patikimumą ir saugumą.  
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2 veiksmų grup÷: Transporto tinklas.  
Pagrindiniai veiksmų grup÷s uždaviniai: 
• Eismo saugos inžinerinių priemonių diegimas.  
• Valstybin÷s ir regionin÷s reikšm÷s transporto infrastruktūros techninių parametrų 

gerinimas.  
• Regionin÷s vandens transporto infrastruktūros pl÷tra. 

5 prioritetas: Transeuropinių transporto tinklų pl÷tra. Prioriteto uždaviniai.  
• Nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES 

valstyb÷mis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išpl÷tojimas, TEN-T tinklo pritaikymas 
augančiam eismo intensyvumui.  

• Svarbiausio šalies tranzito mazgo – Klaip÷dos jūrų uosto – potencialo geresnis 
panaudojimas ir konkurencingumo didinimas.  

• Tarptautinių oro uostų infrastruktūros paj÷gumų išvystymas.  
• Transporto avaringumo ir grūsčių TEN-T tinkle mažinimas. 

6  prioritetas: Technin÷ parama programos vertinimui ir viešinimui 
Kad būtų rengiami ir įgyvendinami Nacionalin÷s 2007–2013 metų struktūrin÷s 

paramos panaudojimo strategijos bei Ekonomikos augimo veiksmų programos tikslus ir 
uždavinius atitinkantys projektai, potencialus projekto vykdytojai turi būti nuolat 
informuojami apie šiuos tikslus ir uždavinius, ir turi gerai suprasti, kokie  projektai yra 
tinkami finansuoti iš Ekonomikos augimo programos l÷šų. 

Be to, potencialus projektų vykdytojai turi būti supažindinami su Europos egionų 
pl÷tros  fondo ir Sanglaudos fondo  tikslais, paskirtimi, ir jų svarba investuojant į šalies 
ekonomikos augimą, darnią ir tolygią pl÷trą,  gyventojų gerov÷s užtikrinimą ir kitus 
aspektus.  

 
Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 

Ši veiksmų programa atitinka trečiąjį Lietuvos 2007–2013 m. ES struktūrin÷s 
paramos panaudojimo strategijos prioritetą „Gyvenimo kokyb÷ ir sanglauda“. Veiksmų 
programa bus bendrai finansuojama Europos regionin÷s pl÷tros fondo ir iš Sanglaudos 
fondo (aplinkos apsaugai) l÷šomis. Įgyvendinant Sanglaudos skatinimo veiksmų programą 
bus siekiama geriau išnaudoti vietos potencialą, teikti kokybiškas ir prieinamas viešąsias 
paslaugas, išsaugoti ir gerinti aplinkos kokybę.  

Sanglaudos skatinimo veiksmų programai bus skirta 41,2 proc. struktūrinių fondų 
l÷šų, gaunamų pagal konvergencijos tikslą. Programa finansuojama iš Europos regionų 
pl÷tros fondo ir Sanglaudos fondo. 

 
2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos projekte numatyti 4 

prioritetai: 
1 prioritetas: vietin÷ ir urbanistin÷  pl÷tra, kultūros paveldo ir gamtos 

išsaugojimas bei pritaikymas turizmo pl÷trai. 
Prioriteto uždaviniai:  
• sumažinti gyvenimo aplinkos ir kokyb÷s skirtumus tarp pagrindinių ir likusių 

šalies miestų, ypatingą d÷mesį skiriant būsto sąlygų pagerinimui problemin÷se vietov÷se; 
• sudaryti prielaidas spartesnei ūkin÷s veiklos diversifikacijai kaimo vietov÷se; 
• skatinti atvykstamąjį ir vietos turizmą, tinkamai išnaudojant gamtos išteklius, 

kultūros paveldą bei sukuriant palankesnes sąlygas aktyviam poilsiui; 
• paskatinti gamtos išteklių (visų pirma, vandens išteklių bei kraštovaizdžio ir 

biologin÷s įvairov÷s) išsaugojimą, sudarant sąlygas efektyviam jų pritaikymui gyventojų ir 
ūkio reikm÷ms. 
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2 prioritetas: viešųjų paslaugų kokyb÷ ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir 
socialin÷ infrastruktūra. 

Prioriteto uždaviniai yra šie: 
• Teikti kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas; 
• Užtikrinti aukštesnę švietimo ir mokslo sistemos paslaugų kokybę bei 

prieinamumą, gerinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą 
sistemoje; 

• Užtikrinti geresnį profesinio mokymo pasiūlos ir paklausos suderinamumą, 
pagerinti darbo j÷gos kvalifikaciją ir paskatinti ekonomiškai neaktyvius gyventojus 
įsitraukti į darbo rinką; 

• Paskatinti socialin÷s rizikos asmenų bei socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir 
jų šeimų narių geresnę integraciją į visuomenę ir darbo rinką.  

 
3 prioritetas: aplinka ir darnus vystymasis. 
Prioriteto uždaviniai: 
• Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir pl÷tra; 
• Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas; 
• Oro kokyb÷s gerinimas; 
• Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos 

išteklių  vartojimo didinimas. 
 
4 prioritetas: parama programos vertinimui ir viešinimui. 
Kad būtų rengiami ir įgyvendinami Nacionalin÷s 2007-2013 metų struktūrin÷s 

paramos panaudojimo strategijos bei Sanglaudos skatinimo veiksmų programos tikslus ir 
uždavinius atitinkantys projektai, potencialus projekto vykdytojai turi būti nuolat 
informuojami apie šiuos tikslus ir uždavinius, ir turi gerai suprasti, kokie  projektai yra 
tinkami finansuoti iš Sanglaudos skatinimo programos l÷šų. 

Be to, potencialus projektų vykdytojai turi būti supažindinami su Europos regionų 
pl÷tros  fondo ir Sanglaudos fondo  tikslais, paskirtimi, ir jų svarba investuojant į šalies 
ekonomikos augimą, darnią ir tolygią pl÷trą,  gyventojų gerov÷s užtikrinimą ir kitus 
aspektus.  

 
Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrin÷s paramos panaudojimo strategijos 
finansinis planas* 

ES struktūrin÷ parama (mln. Lt) 

Veiksmų programa Fondas Viso 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ESF 

Žmogiškųjų išteklių pl÷tros ESF 3708 494 491 492 515 545 570 

ERPF ir Sanglaudos fondas 

Ekonomikos augimo 
ERPF                       + 
Sanglaudos fondas 8405 968 1049 1129 1203 1273 1354 

  ERPF 4985 664 660 662 692 733 766 

  Sanglaudos fondas 3420 304 388 468 511 540 588 

Sanglaudos skatinimo 
ERPF                       + 
Sanglaudos fondas 8487 979 1059 1140 1214 1285 1366 

  ERPF 5068 675 671 672 704 745 778 

  Sanglaudos fondas 3420 304 388 468 511 540 588 
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VISO 

Viso (ESF + ERPF + 
Sanglaudos fondas  20600 2442 2599 2762 2932 3104 3289 

Viso ESF   3708 494 491 492 515 545 570 

Viso ERPF   10053 1339 1331 1334 1396 1479 1544 

Viso Sanglaudos fondas  6839 609 777 936 1021 1080 1176 

EŽŪFKP ir EŽF 

EŽŪFKP   5350 713 708 710 743 787 822 

EŽF   168 24 24 24 24 24 24 
* Skaičiai  bus tikslinami, tame tarpe, d÷l poreikio suplanuoti technin÷s pagalbos ES struktūrin÷s 

paramos įgyvendinimui l÷šas. 
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4. UŽSIENIO FONDAI IR PROGRAMOS 

E u r o p o s  e k o n o m i n ÷ s  e r d v ÷ s  i r  N o r v e g i j o s  f i n a n s i n i a i   
m e c h a n i z m a i  

Kvietimas teikti pavienių projektų paraiškas paramai gauti pagal 
Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinius mechanizmus 

 

Vadovaujantis Europos ekonomin÷s erdv÷s ir Norvegijos finansinių mechanizmų 
administravimo Lietuvoje taisykl÷mis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausyb÷s 
2005 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 941 (Žin., 2005, Nr. 106-3910), Lietuvos Respublikos 
finansų ministerija ir VšĮ Centrin÷ projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) paskelb÷ 
kvietimą teikti pavienių projektų paraiškas Europos ekonomin÷s erdv÷s (toliau – EEE) ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti 

Pagrindinis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų tikslas yra mažinti Lietuvos 
Respublikos socialinius ir ekonominius skirtumus. 

 
Paramos forma. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama teikiama kaip 

negrąžinama parama tinkamiems finansuoti projektams. Mažiausias leistinas paramos pagal 
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dydis – 250 000 eurų. Maksimalus paramos dydis 
– nereglamentuojamas. 

 
Paramos proporcija. Paramos proporcija (procentas nuo visų tinkamų projekto 

išlaidų) kiekvienam projektui bus nustatyta atskirai. Didžiausia projektui skiriama paramos 
pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų suma gali siekti:  

1.1. iki 60 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų, išskyrus atvejus, nurodytus 1.2 
ir 1.3 punktuose;  

1.2. iki 85 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų. Ši paramos proporcija taikoma 
tada, kai 15 procentų visų tinkamų projekto išlaidų finansuoja centrin÷, regionin÷ ar vietos 
valdžia;  

1.3. iki 90 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų. Ši paramos proporcija taikoma 
tada, kai remiama nevyriausybinių organizacijų (asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir 
viešosios įstaigos, išskyrus tas, kurių steig÷jai yra valstyb÷s ar savivaldyb÷s institucijos) 
vykdoma įvairi veikla ir parama skiriama iš abiejų finansinių mechanizmų. 

 
Galimi pareišk÷jai. Paraiškas teikti ir paramą pagal EEE ir/ar Norvegijos 

finansinius mechanizmus gali gauti pareišk÷jas, kuris yra juridinis asmuo, registruotas 
Lietuvos Respublikoje ir veikiantis viešųjų interesų labui, tai yra pareišk÷jo projektas skirtas 
viešajam interesui (siekiama tikslų, reikšmingų visai valstybei ar didelei jos gyventojų 
daliai, o ne tenkinti poreikius vieno asmens ar palyginti nedidel÷s jų grup÷s, susijungusios 
pagal užsi÷mimo pobūdį, politines pažiūras ir panašiai). Paraiškų skaičius, kurį gali teikti 
vienas pareišk÷jas, neribojamas. Projektas neturi pažeisti valstyb÷s pagalbos principų, t.y. 
valstyb÷s pagalba pagal šias gaires projektui neteikiama. Projektai gali būti įgyvendinami 
kartu su Islandijos Respublikos, Lichtenšteino Kunigaikštyst÷s, Norvegijos Karalyst÷s ir 
kitų šalių, priklausančių Europos ekonominei erdvei, partneriais.  

 
Pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus gali būti finansuojami projektai, 

atitinkantys bendrąsias finansuojamas sritis, tačiau ypatingas prioritetas teikiamas 
projektams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos išskirtas EEE ir Norvegijos finansinių 
mechanizmų prioritetines sritis. 
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Bendrosios EEE ir Norvegijos 
finansinių mechanizmų 
finansuojamos sritys  

Lietuvos išskirtos EEE ir 
Norvegijos finansinių mechanizmų 
prioritetin÷s sritys  

Preliminarus 
biudžetas, mln. 
eurų  

1. Tvarios pl÷tros skatinimas gerinant 
išteklių naudojimą ir valdymą  

Jūros resursų darnaus valdymo ir 
priežiūros tobulinimas, inter alia 
diegiant naujas informacines 
technologijas  

0,931  

2.1. Kultūros paveldo išsaugojimas 
ir pritaikymas kultūros ir kitoms 
viešoms reikm÷ms, ypatingai 
išskiriant Lietuvos dvarus ir pilis 
taip pat ir kultūros paveldo 
restauratorių mokymus  2. Europos kultūros paveldo 

išsaugojimas, įskaitant viešąjį 
transportą, taip pat miestų 
atnaujinimas  

2.2. Lietuvos medin÷s architektūros 
(istorinių kaimų, bažnyčių ir t.t.) 
restauracija ir pritaikymas kultūros ir 
kitoms reikm÷ms taip pat įtraukiant 
Lietuvos tradicinių amatų 
(stogdengių, dailidžių ir kt. ) 
atgaivinimą ir mokymą  

3,628  

3.1 Mokymas ir profesinis rengimas, 
įskaitant Norvegijos kalbos studijas  

3. Žmogiškųjų išteklių pl÷tra, inter alia 
skatinant švietimą ir mokymus, 
stiprinant vietos valdžios ir jos 
institucijų administracinių ir viešųjų 
paslaugų teikimo geb÷jimus, taip pat 
skatinant tai įgyvendinti padedančius 
demokratinius procesus;  

3.2. Vietin÷s ir regionin÷s valdžios ir 
jos institucijų administracinių ir 
viešųjų paslaugų teikimo geb÷jimų 
tobulinimas**  

1,434  

4.1. Onkologinių susirgimų 
prevencijos, ankstyvosios 
diagnostikos gerinimas ir visaverčio 
gydymo užtikrinimas  
4.2. Vaikų sveikatos priežiūros 
paslaugų prieinamumo ir kokyb÷s 
gerinimas (ankstyvoji ligų 
diagnostika ir gydymas) bei 
sveikatos paslaugų kokyb÷s 
kontrol÷s užtikrinimas  
4.3.Infekcinių ligų prevencija ir 
gydymas bei epidemiologin÷s 
priežiūros sistemos gerinimas  
4.4. Nepilnamečių justicin÷s 
sistemos gerinimas, gerinant 
nepilnamečių gyvenimo ir mokymo 
sąlygas pataisos įstaigose, taip pat 
apmokant pareigūnus, dirbančius su 
nepilnamečiais  
4.5. Nepilnamečių, grįžusių iš 
laisv÷s at÷mimo įstaigų 
resocializacija  

4. Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra 

4.6. Vaikų globos namų renovacija ir 

10,932  
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personalo, dirbančio su vaikais 
globos namuose, apmokymas  

 

4.7. Neformalus vaikų ir jaunimo 
švietimas, organizuojant moksleivių 
užklasinę veiklą ir užimtumą vasaros 
metu  

 

5.1. Teismų informacin÷s sistemos 
vystymas  
5.2. Kova su tarptautiniu 
organizuotu nusikalstamumu, 
ypatingai išskiriant kovą su prekyba 
žmon÷mis  

5. Šengeno acquis įgyvendinimas, 
nacionalinių Šengeno veiksmų planų 
r÷mimas, taip pat teismų sistemos 
stiprinimas  5.3. Pareigūnų, dirbančių su 

nepilnamečių tardymu ir 
baudžiamuoju persekiojimu 
mokymai  

1,424  

6. Regionin÷ politika ir 
bendradarbiavimas abipus sienos  

Patirties perdavimas ir 
bendradarbiavimo ryšių tarp vietinio, 
regioninio ir euroregioninio lygio 
partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje 
stiprinimas**  

0,3  

7. Technin÷ pagalba, susijusi su acquis 
communautaire įgyvendinimu  

Lietuvos ir Norvegijos institucijų 
bendradarbiavimo, susijusio su 
acquis įgyvendinimu, stiprinimas  

 0,45  

8. Akademiniai tyrimai  
Akademiniai tyrimai, jei atitinka 
bent vieną bendrąją finansuojamą 
sritį  

 0,83  

Viso  19,929 
 
* – numatomas biudžeto pasiskirstymas tarp bendrųjų finansuojamų sričių yra negalutinis, 
EEE ir Norvegijos Priežiūros komitetas atsižvelgdamas į gautų paraiškų skaičių turi teisę jį 
koreguoti.  
** – šioms prioritetin÷ms sritims papildomai finansuoti bus įsteigtos dvi atskiros subsidijų 
schemos. Kvietimai teikti paraiškas pagal šias subsidijų schemas bus paskelbti v÷lesniame 
EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo etape.  

 
Detalesn÷ informacija d÷l galimos partneryst÷s pateikta Gair÷se pareišk÷jams. 

Bendrą informaciją apie EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus galima rasti Finansinių 
mechanizmų valdybos svetain÷je www.eeagrants.org.  

 
Kalba, kuria turi būti užpildyta paraiška. Paraiškos turi būti užpildytos anglų arba 

lietuvių kalbomis (kadangi Lietuvos Respublikoje atrinktos paraiškos tur÷s būti pateiktos 
Finansinių mechanizmų valdybai anglų kalba, tod÷l pareišk÷jas pateikęs paraišką lietuvių 
kalba, šią paraišką atrinkus, tur÷s savo l÷šomis išversti ją į anglų kalbą ir užtikrinti jos 
vertimo autentiškumą).  

 
Paraiškų pri÷mimas. Paraiškos turi būti pristatytos:  
1.1. iki 2006 m. lapkričio 2 d. 16 val., jei paraiška pristatoma asmeniškai į CPVA;  
1.2. iki 2006 m. lapkričio 2 d., jeigu išsiunčiamos registruotu paštu arba pristatomos 

pašto kurjerio (v÷liausia išsiuntimo vietos pašto antspaudo data).  
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Paraiškos turi būti pristatytos užklijuotame voke šiuo adresu (pašto adresas/adresas 
įteikti asmeniškai/adresas kurjeriui):  

 
Pareišk÷jai raštu gali pateikti CPVA klausimus d÷l paraiškų rengimo, pateikimo, 

vertinimo ir tvirtinimo elektroninio pašto adresu eee@cpva.lt arba faksu (8 5) 251 44 01. 
Kiekviename elektroninio pašto laiške turi būti nurodytas kvietimo teikti paraiškas numeris, 
siunt÷jo vardas ir pavard÷, organizacija ir telefono numeris. Klausimai gali būti pateikti ne 
v÷liau kaip 10 dienų iki paraiškų pateikimo termino pabaigos, o atsakymai pateikiami raštu 
likus ne mažiau kaip 7 dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos.  
 

Kontaktai pasiteiravimui:  
CPVA Ieva Kazlauskaite  
Tel. +370 5 251 43 89  
Faksas +370 5 251 44 01  
CPVA  
Eduardas Kazakevičius 
Tel. +370 5 210 74 72 Faksas +370 5 251 44 01 
 

T A C I S  p r o g r a m a  

Kvietimas teikti Tacis paraiškas paramai gauti pagal Lietuvos, Lenkijos ir 
Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaimynyst÷s Programą, skirtą Lietuvos, 
Lenkijos ir Kaliningrado srities pasienio regionų bendradarbiavimui. 

Kaimynyst÷s programa yra bendrai finansuojama Europos regionin÷s pl÷tros fondo 
(ERPF), ES TACIS programos ir projekto partnerių l÷šomis. Kadangi visos ERPF l÷šos jau 
paskirstytos, šiame paraiškų teikimo etape galima kreiptis tik d÷l Tacis paramos. 

Kaimynyst÷s programos tikslas yra panaudoti pasienio regionų bendradarbiavimą, 
siekiant pagreitinti socialinę ir ekonominę programos teritorijos pl÷trą. Programa remia 
veiklą, atitinkančią šias priemones: 

1.1.Ekonominio ir mokslinio technologinio bendradarbiavimo skatinimas; 
1.2. Fizin÷s ir pasienio saugumo infrastruktūros gerinimas, skatinant pasienio regiono 

pl÷trą; 
1.3. Aplinkos apsauga, energijos panaudojimo efektyvumo gerinimas ir 

atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimo skatinimas; 
1.4.Turizmo ir turizmo infrastruktūros vystymas, skatinant turizmą ir rekreaciją  

pasienio regionuose bei gerinant pasienio regionų svarbių kultūros paveldo objektų būklę; 
2.1.Vietos bendruomenių iniciatyvos r÷mimas; 
2.2. Regiono kultūrinio tapatumo ir kultūros paveldo išsaugojimas. 

Kaimynyst÷s programoje gali dalyvauti šios teritorijos: 
• Lietuvoje: Alytaus, Marijampol÷s, Taurag÷s ir Klaip÷dos apskritys;  
• Lenkijoje: Pamario, Varmijos-Mozūrų, Palenk÷s vaivadijos. Prid÷tin÷ teritorija 

yra Slupsko apskritis Pamario vaivadijoje;  
• Rusijoje: visa Kaliningrado sritis. 

Pareišk÷jai gali būti nacionalin÷s, regionin÷s ir vietin÷s valdžios institucijos, valdžios 
institucijų įsteigti viešieji juridiniai asmenys: tyrimų ir švietimo institucijos, fondai, 
mokyklos, universitetai, savivaldyb÷s įmon÷s, agentūros, asociacijos, taip pat NVO ir kitos 
pelno nesiekiančios organizacijos. Įprastai projekte tur÷tų dalyvauti bent du partneriai iš 
skirtingų šalių, tačiau galima rengti ir nacionalinius projektus. 
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Projektui skiriama parama – nuo 50 000 iki 1 mln. eurų. Pirmenyb÷ bus teikiama 
projektams, prašantiems didesnio TACIS bendrojo finansavimo. 

Šiame paraiškų pri÷mimo etape Kaimynyst÷s programos projektams bus skirtos prieš 
tai vykusiuose paraiškų pri÷mimo etapuose nepanaudotos l÷šos. Preliminariais skaičiavimais, 
jos tur÷tų sudaryti apie 2,5-3 mln. eurų. Subsidijos sutarčių pasirašymas priklauso nuo to, ar 
Rusijos vyriausyb÷ pasirašys 2005 m. Finansinį susitarimą d÷l TACIS veiksmų programų.  

Paskutinis šio etapo paraiškų pateikimo terminas – 2006-10-20 d., 16:00 val. 
Lietuvos laiku (GMT + 2). Paraiškos formą ir kitus reikiamus dokumentus (pvz.: Lietuvos, 
Lenkijos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado Srities Kaimynyst÷s Programa, Programos 
priedas, ES dokumentai) galite rasti interneto svetain÷je www.interreg3a.org.   

Papildomą informaciją teikia INTERREG jungtinio techninio sekretoriato pagrindinis 
ekspertas Kaliningrado srityje Dmitrij Ofitserov: dmitrij.ofitserov@interreg3a.org arba 
INTERREG jungtinio techninio sekretoriato atstovas ryšiams su visuomene Giedrius 
Surplys: giedrius.surplys@interreg3a.org. 
 
 
E S  S o c r a t e s  p r o g r a m o s  k o o r d i n a v i m o  p a r a m o s  f o n d a s  
 

Kvietimas pateikti paraiškas centralizuotos veiklos parengiamiesiems vizitams 
2006-2007 m. 

Paskelbtas kvietimas teikti paraiškas dalyvauti Socrates centralizuotos veiklos 
parengiamuosiuose vizituose ir kontaktiniuose seminaruose. Centralizuotos veiklos 
parengiamųjų vizitų veiklos laikotarpis nuo 2006 m. birželio 1 d. iki 2007 m. rugpjūčio 31 d. 
Paraiškų pateikimo laikotarpis iki 2007 m. liepos 15 d.  

Galimos veiklos: 
Socrates centralizuotos veiklos parengiamieji vizitai apima parengiamuosius vizitus 

šių veiklų projektams parengti: 
• Comenius 2.1 ir 3 
• Erasmus 1 ir 3 
• Grundtvig 1 ir 4 
• Lingua 1 ir 2 
• Minerva 

Tinkamumo kriterijai: 
• paraiška pateikta laiku; 
• pasirašyta paraiškos deklaracija; 
• užpildyta tinkama (2006 m.) paraiškos forma; 
• dokumentai pateikti tinkamo kandidato iš tinkamos institucijos. 

Atrankos kriterijai: 
Atrenkant paraiškas pirmenyb÷ bus teikiama: 
• kandidatams, turintiems mažesnę tarptautinio bendradarbiavimo patirtį ir tiems, 

kurie lyg šiol n÷ra gavę EB paramos šiam tikslui; 
• neįgaliesiems, tautinių mažumų atstovams bei kandidatams iš socialiai 

ekonomiškai nepalankaus rajono (nedarbo lygis viršija 6 % Lietuvos darbo biržos 
duomenimis); 

• projektui, skatinančiam lygias lyčių galimybes; 
• dalyvavimui kontaktiniame seminare. 
Tai pačiai institucijai vienam projektui bus finansuotas ne daugiau nei vienas 

parengiamasis vizitas. 
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Dotacija skiriama: 
Dotacija centralizuotos veiklos parengiamiesiems vizitams skiriama kelion÷s, 

kelion÷s draudimo bei pragyvenimo išlaidoms užsienyje apmok÷ti. Vykstantiems į 
kontaktinius seminarus apmokamos kelion÷s ir kelion÷s draudimo išlaidos bei seminaro 
organizatoriams sumokamas seminaro dalyvio mokestis. Dotacija apskaičiuojama pagal 
2006 metų šios veiklos finansines taisykles. 

Paraiškų pateikimas 
Paraiškos forma (2 originalūs egzemplioriai), turi būti užpildyta anglų arba lietuvių 

kalbomis ir pateikiama kartu su organizatorių kvietimu. Dokumentus reikia pateikti likus ne 
mažiau kaip 4 savait÷ms iki parengiamojo vizito datos, bet ne v÷liau kaip iki 2007 metų 
liepos 15 d. ES Socrates programos koordinavimo paramos fondui: Geležinio Vilko g. 12, 
LT-01112 Vilnius. 

Daugiau informacijos apie parengiamuosius vizitus, paraiškų formas ir finansines 
taisykles rasite ES Socrates programos koordinavimo paramos fondo interneto svetain÷je 
http://www.socrates.lt Comenius 2.1 ir 3, Lingua, Grundtvig 1 ir 4, Minerva parengiamųjų 
vizitų skiltyse. 

Centralizuotos veiklos parengiamųjų vizitų tipai: 
Vizitai gali būti dviejų tipų: parengiamieji vizitai ir kontaktiniai seminarai.  
 
Dotacijos struktūra 
• Dotacija skiriama ne ilgesniam kaip vienos savait÷s (viena savait÷ atitinka 6 

nakvynes) laikotarpiui. 
• Daugiau nei vienas asmuo iš tos pačios institucijos gali dalyvauti tame pačiame 

vizite su sąlyga, jeigu tarp jų yra aiškus ir pateisinamas atsakomyb÷s ir darbų pasiskirstymas 
ir jeigu aiškiai įrodomas privalumas prieš vieno asmens delegavimą (vert÷jo būtinumas n÷ra 
vienas iš privalumų); 

• Vienai institucijai vienam projektui nebus finansuotas daugiau nei vienas 
parengiamasis vizitas;  

• Reikia pasirinkti ekonomiškiausius kelion÷s variantus. Kelion÷ l÷ktuvu yra 
leistina, jeigu kelion÷s kilometražas yra ne mažesnis kaip 400 km. Skrendant l÷ktuvu, tur÷tų 
būti naudojami tik ekonomin÷s klas÷s bilietai ir APEX-o tarifai (kai į kelionę įeina naktis iš 
šeštadienio į sekmadienį); 

• Keliaujant automobiliu, kompensuojama suma atitinka pirmos klas÷s traukinio 
bilieto tarifą, nepaisant kiek žmonių keliavo automobiliu; 

• Automobilis gali būti nuomojamas tik tuo atveju, jeigu jokios kitos transporto 
priemon÷s n÷ra įmanomos. Tuo atveju, jeigu užsienyje yra nuomojamas lengvasis 
automobilis, galima nuomotis A klas÷s (keliaujant vienam žmogui) ar B klas÷s (keliaujant 
dviem ar daugiau žmon÷ms); 

• Vietinio transporto išlaidos yra leistinos tik tuo atveju, jeigu jos yra tiesiogiai 
susijusios su kelione į užsienį (pvz.: kelion÷ iš namų iki oro uosto ir kelion÷ iš oro uosto iki 
apsistojimo vietos); 

• Socrates dotacija padengia realias kelion÷s ir draudimo išlaidas. 
 

Dotacija gali padengti šias leistinas išlaidas: 
• Kelion÷s išlaidos (pvz.: Naujoji Akmen÷ – Vilnius-Viena-Vilnius-Naujoji 

Akmen÷); 
• Kelion÷s draudimas; 
• Dienpinigiai (vykstantiems į parengiamuosius vizitus); 
• Seminaro dalyvio mokestis (vykstantiems į kontaktinius seminarus). 
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Dienpinigių skaičiavimas: 
Socrates dienpinigių normos apima pragyvenimo užsienyje išlaidas, jais 

padengiamos ir vietinio transporto išlaidos. Už dienpinigius nereikia pateikti pateisinančių 
dokumentų. 

Dienpinigiai skaičiuojami pagal praleistų naktų skaičių. 
Vykstantiems į kontaktinius seminarus, į kurių mokestį įeina maitinimo ir nakvyn÷s 

išlaidos, dienpinigiai nemokami. Išskirtiniais atvejais, pvz. jei neįmanoma nuvykti tą pačią 
dieną ir reikalinga papildoma nakvyn÷, gali būti išmokama dalis dienpinigių, reikalingų 
papildomoms išlaidoms padengti. 

Išsamesnę informaciją gali suteikti ES Socrates programos koordinavimo paramos 
fondo programos asistentas, tel. (8 5) 212 24 81, el.p. visit@socrates.lt 

 
J a u n i m o  t a r p t a u t i n i o  b e n d r a d a r b i a v i m o  a g e n t ū r a  
 

Valstybin÷s jaunimo reikalų tarybos (VJRT) bei Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybos (LiJOT) įsteigta viešoji įstaiga, kurios svarbiausias tikslas - užtikrinti tarptautinio 
jaunimo bendradarbiavimo vystymąsi bei s÷kmingą Lietuvos jaunimo dalyvavimą Europos 
Sąjungos programose jaunimui. 

 
Programa  “Jaunimas”  
 
Programa atsižvelgia į jaunų žmonių ir jaunimo darbuotojų poreikius tiek siūlydama 

finansinę paramą projektams, tiek suteikdama informaciją, galimybę dalyvauti mokymų 
kursuose bei pl÷sti partneryst÷s ryšius Europoje ir už jos ribų. 

ES programa "Jaunimas" pirmiausiai yra skirta  15 - 25 metų asmenims, legaliai 
gyvenantiems Europos Sąjungos ar Programos valstyb÷se. 

Šis dokumentas siekia informuoti jaunus žmones ir su jais dirbančius asmenis apie 
galimybes, kurias siūlo ES programa "Jaunimas", bei pad÷ti jomis pasinaudoti. 

Programoje gali dalyvauti: 
• jaunų žmonių grup÷s norinčios įgyvendinti jaunimo mainų ar jaunimo iniciatyvų 

projektus, skirtus vietos bendruomenei. 
• Jauni žmon÷s norintys dalyvauti Europos savanorių tarnybos projektuose 
• Jauni žmon÷s, atlikę Europos savanorių tarnybą ir norintys pritaikyti įgytą patirtį 
• Jaunimo organizacijos 
• Jaunimo darbuotojai 
• Jaunimo grupių lyderiai 
• Neformalaus ugdymo srityje dirbantys projektų vadovai ar organizatoriai 
• Visos kitos pelno nesiekiančios organizacijos, asociacijos ir struktūros. 
 
Programos "Jaunimas" tikslai ir prioritetai 
Programa siūlo jauniems žmon÷ms aktyviai dalyvauti trečiojo tūkstantmečio 

Europos kūrime bei  siekia  "Žinių Europos" kūrimo, prielaidų Europiniam jaunimo 
politikos vystymui sudarymo, paremto neformalaus ugdymo principu. Programa skatina 
nenutrūkstamo mokymosi  nuostatą ir įgūdžių bei kompetencijos, skatinančios aktyvų 
pilietiškumą, ugdymą. 

Programa siekia išlaikyti balansą tarp asmeninio vystymosi ir bendros visų 
visuomen÷s sektorių veiklos.  

Programos tikslai: 
• pad÷ti jauniems žmon÷ms integruotis į visuomenę, skatinti iniciatyvumą; 
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• pad÷ti jauniems žmon÷ms įgyti žinių, įgūdžių ir kompetencijos bei šios patirties 
pripažinimo; 

• suteikti jauniems žmon÷ms aktyviai reikšti jų solidarumą su jais supančiu pasauliu, 
remti jų kovą su rasizmu ir ksenofobija; 

• skatinti geresnį Europos kultūrų įvairov÷s bendros kultūrinio palikimo vert÷s 
supratimą; 

• pad÷ti naikinti bet kokios formos diskriminaciją, skatinti visų socialinių sluoksnių 
lygybę; 

• suteikti vietinio lygmens projektams teigiamą Europinį aspektą. 
 

Europos Komisija didžiausią d÷mesį teikia mažiau galimybių turintiems jauniems 
žmon÷ms, kuriems d÷l ekonominių, socialinių, geografinių, išsilavinimo, negalios 
apribojimų n÷ra prieinamos neformalaus ugdymo siūlomos tobul÷jimo galimyb÷s. Glaudžiai 
bendradarbiaudama su Programos nacionalin÷mis agentūromis, Europos Komisija paruoš÷ jaunų 
žmonių, turinčių mažiau galimybių, įtraukimo į ES programą "Jaunimas" strategiją. Apie šią 
strategiją daugiau informacijos galima gauti Europos Komisijoje bei Nacionalin÷je Agentūroje arba 
www.salto-youth.net. 

 
Laikydamosi šių bendrųjų tikslų ir prioritetų, Europos Komisija kartu su Nacionalin÷mis 

agentūromis kasmet apibr÷žia specifinius prioritetus. Bendrieji 2006 m. prioritetai bus teikiami 
projektams, nepriklausomai nuo paprogram÷s, susijusiems su: 

• Europos pilietiškumu (šiuo prioritetu siekiama paskatinti jaunus žmones dom÷tis 
Europai svarbiomis temomis, įtraukti juos į diskusijas apie ES kūrimą ir ateitį. Projektai 
turetų tur÷ti stiprią Europos dimensiją). 

• Mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių įtraukimu į veiklą. 

Nacionaliniai 2006 m. prioritetai 
• programos projektų kokyb÷s užtikrinimas ir gerinimas; 
• projektai, kuriais siekiama į veiklą įtraukti tikslines grupes (pvz., mažiau galimybių 

turintys jauni žmon÷s); 
• Lietuvos regionų, dar nedalyvavusių programoje, įtraukimas į programos veiklą; 
• Programos veikloje nedalyvavusių organizacijų ir grupių įtraukimas į programos 

veiklą; 
• Projektai, susiję su tautinio / kultūrinio identiteto klausimais (padid÷jusios 

kultūrin÷s įvairov÷s / erdv÷s įtaka savęs suvokimui),  migracijos klausimais 
 
Atskirų programos šalių nacionaliniai prioritetai  gali visiškai sutapti su bendraisiais 

programos prioritetais. Daugiau informacijos apie metinius bei nacionalinius prioritetus 
galite rasti Europos Komisijos bei kituose tinklalapiuose. 

Bendroji programos "Jaunimas" struktūra skatina bendradarbiavimą tarp programos 
paprogramių bei jų integraciją. Toks požiūris palengvina sąveiką tarp paprogramių, tuo 
užtikrindamas vis geresnį vienos kurios paprogram÷s patirties perdavimą kitą. 

Programa turi 5 paprogrames: 

Paprogram÷ 1 - Jaunimas Europai 
Tarptautiniai jaunimo mainai ir jaunimo susitikimai suteikia galimybę susitikti jaunų 

žmonių nuo 15 iki 25 metų grup÷ms iš skirtingų valstybių. Tokie susitikimai turi mokomąją 
vertę, neformalaus ugdymo tikslą. Tokių susitikimų metu jaunimo grup÷s nagrin÷ja joms 
bendrai svarbias temas ir susipažįsta su vieni kitų šalimis. 

Paprogram÷ 2  - Europos savanorių tarnyba (EST) 
Ši paprogram÷ sudaro sąlygas jauniems žmon÷ms nuo 18 iki 25 metų praleisti iki 12 

m÷nesių užsienyje Europos savanoriais įvairių sričių  (pvz., socialin÷s, ekologijos ir 
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aplinkosaugos, meno ir kultūros, naujų technologijų, laisvalaikio ir sporto ir pan.) 
vietiniuose projektuose. 

Paprogram÷ 3 - Jaunimo iniciatyvos 
Ši paprogram÷ remia jaunų žmonių nuo 15/18 iki 25 metų rengiamų vietinių projektų 

įgyvendinimą. Tokios paramos tikslas - suteikti jiems galimybę realizuoti savo iniciatyvą bei 
skatinti kūrybiškumą. Ši paprogram÷ taip pat suteikia progą jauniems žmon÷ms, 
dalyvavusiems EST projektuose, įtvirtinti savo patirtį bei įgūdžius, įgytus tarnybos užsienyje 
metu. 

Paprogram÷ 4 - Jungtiniai projektai 
Paraiškos negali būti teikiamos. 

Paprogram÷ 5 - Informacija/ Bendradarbiavimas/ Mokymas 
5 paprogram÷ prisideda prie įgūdžių ugdymo bei naujovių skatinimo tarptautiniame 

jaunimo darbe, ji taip pat padeda kurti bei stiprinti jaunimo organizacijų bendradarbiavimo 
ryšius, skatinti dalijimąsi vertinga patirtimi. Remdama mokymo, bendradarbiavimo ir 
informacinę veiklą, 5 paprogram÷ padeda planuoti, rengti ir įgyvendinti programos 
„Jaunimas“ 1, 2 ir 3 paprogramių projektus. 

Paraiškų pateikimo terminai: 
Vasario 1 d. - projektams, prasidedantiems nuo geguž÷s 1 d. iki rugs÷jo 30 d.  
Balandžio 1 d. - projektams, prasidedantiems nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 d.  
Birželio 1 d. - projektams, prasidedantiems nuo rugs÷jo 1 d. iki sausio 31 d.  
Rugs÷jo 1 d. - projektams, prasidedantiems nuo gruodžio 1 d. iki balandžio 30 d.  
Lapkričio 1 d. - projektams, prasidedantiems nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d. 

Paraiškų pateikimo terminai projektams, įtraukiantiems šalis partneres: 
Vasario 1 d. - Projektams, prasidedantiems nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d.  
Birželio 1 d. - Projektams, prasidedantiems nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d.  
Lapkričio 1 d. - Projektams, prasidedantiems nuo balandžio 1 d. iki rugs÷jo 30 d. 

Paraiškas galima atnešti į JTBA biurą arba siųsti paštu (Jaunimo tarptautinio 
bendradarbiavimo agentūrai, Pylimo g. 9-7, 01118 Vilnius) iki nurodyto termino.  

Reikalingos 4 užpildytos paraiškos kopijos. Europos savanorių tarnybos paprogramei 
reikalingas tik vienas paraiškos egzempliorius! 

Paraiškų vertinimas: 

Visos paraiškų pri÷mimo terminui gautos paraiškos vertinamos keliais etapais: 

1 etapas -formalių kriterijų įvertinimas (10 - 12 dienų) 

Visų pirma, projektų koordinatoriai, atsakingi už konkrečią paprogramę, peržiūri 
paraiškas ir patikrina projekto paraiškos atitikimą formaliesiems programos reikalavimams 
(dalyvių amžius ir skaičius, projekto pradžios data ir renginio trukm÷, projekte 
dalyvaujančios šalys, raštiški partnerių sutikimai dalyvauti projekte). 

Tuomet paraiškos pateik÷jams siunčiamas laiškas, informuojantis apie projektui 
suteiktą numerį. Jeigu projekto paraiška atitinka visus reikalavimus, paraiškos pateik÷jas 
informuojamas apie tai. Jeigu paraiškoje yra neatitikimų formaliems programos 
reikalavimams,  prašoma juos pataisyti/atsiųsti trūkstamus dokumentus iki nurodyto 
termino. 

2 etapas - projektų turinio įvertinimas (14 -17 dienų)  

Koordinatorių patikrintos paraiškos, atitinkančios visus formaliuosius reikalavimus, 
paskirstomos ekspertams. Ekspertų grupę iš 16 asmenų formuoja JTBA steig÷jai, o tvirtina 
JTBA valdyba. Paraiškų paskirstymą ekspertams tvirtina ekspertų grup÷s pirmininkas, 
skirtas JTBA valdybos. 
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Ekspertai yra atsakingi už projektų turinio įvertinimą. Kiekvieno projekto 
tinkamumas įvertinamas procentais. Gauti rezultatai suvedami į lenteles. Reitingavimo būdu 
geriausiai įvertintos paraiškos yra lentel÷s viršuje, blogiausiai įvertintos – lentel÷s apačioje.  

3 etapas - galutinio sprendimo pri÷mimas valdybos pos÷dyje (1 diena) 

Valdybos pos÷džio metu priimamas sprendimas d÷l projektų finansavimo, 
atsižvelgiant į ekspertų vertinimus ir numatytą projektams skirti subsidijos dalį.  

Po valdybos pos÷džio, visiems paraiškų pateik÷jams išsiunčiami laiškai su 
informaciją apie subsidijos skyrimą arba projekto ner÷mimą, nurodant ner÷mimo priežastis.  

Informacija apie paremtus projektus taip pat skelbiama Agentūros tinklapyje, 
skyriuje "ES programos "Jaunimas" naujienos".  

Europos Sąjungos programa "Jaunimas", patvirtinta Europos Parlamento ir Europos 
Ministrų Tarybos 2000 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. 1031/2000/EC, apjungia veiklą, 
vykusią ankstesn÷se programose "Jaunimas Europai" ir "Europos Savanorių tarnyba". 
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E u r o p o s  T a r y b o s  f i n a n s u o j a m a  j a u n i m o  v e i k l a  
 

Europos Tarybos veikla apima visas pagrindines socialines ir politines problemas, su 
kuriomis susiduria Europos visuomen÷: žmogaus teis÷s, žiniasklaida, teisinis 
bendradarbiavimas, socialiniai ir ekonominiai klausimai, sveikatos apsauga, švietimas, 
kultūra, paveldo apsauga, sportas, aplinkosauga, vietiniai ir regioniniai valdžios organai bei 
jaunimas. Tačiau neremiama krašto apsauga. 

 
Europos Taryba yra tarpvyriausybin÷ organizacija, ir turi tris pagrindinius veiklos 

tikslus: 
• Saugoti ir stiprinti pliuralistinę demokratiją ir žmogaus teises; 
• Siekti spręsti problemas, su kuriomis susiduria visuomen÷; 
• Remti autentiško Europos kultūrinio identiteto išlikimą. 

 
Remdama darbą su jaunimu Europoje, Europos Taryba įkūr÷ kelias organizacijas: 

Europos jaunimo centrus, Europos jaunimo fondą ir Solidarumo fondą jaunimo mobilumui.  
Šie fondai remia projektus, kurie įtraukia jaunus žmones Europos Sąjungos nar÷se 
valstyb÷se. Taip pat Baltarusijoje, nes ši šalis dalyvauja kultūriniame bendradarbiavime 
pagal Europos Tarybos Europos kultūros konvenciją. 

Europos Taryboje yra Jaunimo ir sporto direktoratas, atsakingas už veiklą šiose 
srityse. Europos Tarybos pagrindinis tikslas yra suformuoti bendrą Europos jaunimo ir 
sporto politiką, remiančią jaunimo dalyvavimą, atsakingą pilietiškumą, geresnes švietimo ir 
įsidarbinimo galimybes, sporto ir teisingo žaidimo dvasios ugdymą. 

Europos Tarybos jaunimo svetain÷: www.coe.int/youth 

Europos Tarybos jaunimo ir sporto direktoratas trimis skirtingais būdais remia 
tarptautin÷ jaunimo veiklą ir jo organizacijas. Į pagalbą pasitelkiami vadinamieji 
„multiplikatoriai” – jauni  žmon÷s ir darbuotojai, pagal savo pareigas galintys perduoti 
žinias kitiems jauniems žmon÷ms ir kolegoms. Europos Tarybos jaunimo sektorius neriami 
individualių asmenų, tarkim, kompensuodami studijų mokesčius, ar gyvenimo ir kelionių 
išlaidas. 

Europos Taryba turi daug mažesnius finansinius resursus nei Europos Sąjunga. 
Dauguma l÷šų pasidalijama jaunimo atstovams ir šalims nar÷ms kuriant bendrus projektus. 
Labai svarbu, kad per Europos Tarybą galima gauti ne tik l÷šų, bet ir užmegzti ryšius. 

Išsami informacija apie sąlygas paramai pateikiama tinklapyje www.coe.int/youth 
(spausti „Financial support”). 

 
Europos jaunimo fondas (The European Youth Foundation) 
 

Europos jaunimo fondo tikslas yra skatinti jaunų žmonių  bendradarbiavimą 
Europoje. Tai daroma remiant finansinę paramą tokiai veiklai, kuri remia taiką, supratimą ir 
bendradarbiavimą. Ir tai vykdo atsižvelgdama į pagrindines Europos Tarybos vertybes, 
tokias kaip žmogaus teis÷s, demokratija, tolerancija ir solidarumas.  

2006-2008 metais fondas teikia finansinę paramą šioms prioritetin÷ms veiklos 
rūšims, kurias turi įgyvendinti nevyriausybin÷s jaunimo organizacijos ar tinklai arba 
nevyriausybinių organizacijų valdyba, dirbanti su jaunimu: 

Studijų temos turi atitikti Europos Tarybos patvirtintą jaunimo sektoriaus programą 
ir tikslus Švietimas žmogaus teisių klausimais ir tarpkultūrinio dialogo vystymas 

• Jaunimo dalyvavimo ir demokratinis pilietiškumo skatinimas 
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• Jaunų žmonių bendradarbiavimas ir dalyvavimas 
• Jaunimo politikos vystymas. 

 
Fondas  remia keturių rūšių veiklą: 
Kategorija A- tarptautiniai jaunimo susirinkimai; 
Kategorija B –kita veikla, išskyrus susirinkimus; 
Kategorija C – padeda padengti tarptautinių nevyriausybinių jaunimo organizacijų ar 

tinklų administracines išlaidas; 
Kategorija D – pilotiniai projektai. 
 
2006-2007 m. bus teikiamas prioritetas tiems A ir B kategorijos projektams, kurie 

vykdys veiklą, susijusią su jaunimo akcija „Visi skirtingi – visi lygūs“ 
 
Pagrindin÷s taisykl÷s, skirstant fondo l÷šas: 
• Pareišk÷jas turi būti arba tarptautin÷ nevyriausybin÷ organizacija ar jų  tinklas, 

nacionalin÷ jaunimo organizacija ar jų tinklas, bendradarbiaujant bent su trimis 
nacionalin÷mis organizacijomis ar jų tinklais iš skirtingų valstybių narių. 

• Ne daugiau kaip ketvirtadalis dalyvių gali būti vyresni nei 30 metų; 
• Projektas turi vykti vienoje ar keliose Europos Tarybos valstyb÷se nar÷se. A 

kategorijos projektuose (renginiuose) turi dalyvauti dalyviai ne mažiau kaip iš 7 Europos 
Tarybos valstybių narių; 

• Dalyviai ir organizatoriai turi patys nemažai prisid÷ti prie projekto finansavimo. 
Fondas negali kompensuoti daugiau kaip dviejų trečdalių projekto išlaidų.  
 

Fondas nefinansuoja: 
• Komercin÷s veiklos; 
• Pastatų rekonstrukcijos ar įsigijimo, baldų pirkimo; 
• Turistinių kelionių 
• Statutinių susirinkimų 
• Veiklos, kurios yra universiteo ar mokyklos programų sudedamoji dalis 
• Profesinio lavinimo. 
 
Paraiškų pateikimo terminai: 
• A ir B kategorijos projektai turi vykti nuo 2007 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 

d. Paraiškos turi būti pateikiamos iki 2006 m. spalio 1 d.  
• D kategorijos projektams – paraiška duomenų baz÷je turi būti užregistruota ne 

v÷liau kaip 3 m÷n. prieš projekto pradžią. 
• C kategorijos projektams paraiškos turi būti pateikiamos iki einamųjų metų vasario 

1 d.  

Paraiškos pateikiamos jas užregistruojant fondo duomenų baz÷je, Europos Tarybos 
interneto puslapyje šiuo adresu: http://www.coe.int. Praiškos gali būti pateikiamos anlgų 
arba prancūzų kalba. 

Pasibaigus fondo finansuotiems projektams ne v÷liau kaip per 2 m÷n. turi būti 
pateikiama projekto įgyvendinimo ataskaita irfinansin÷ ataskaita. Finansin÷ ataskaita turi 
apimti ne tik fondo l÷šų panaudojimą, bet ir visų projekto išlaidų panaudojimą. 
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Solidarumo fondas jaunimo mobilumui (The Solidarity Fund for Youth 
Mobility) 

Europos Taryba ir tarptautin÷ geležinkelių sąjunga (UIC)  1995 metais kartu įkūr÷ 
fondą, kuriuo siekiama didinti nepasiturinčių jaunų žmonių mobilumą. Už kiekvieną 
parduodamą Interrailo kortelę gautas 1 euras skiriamas Europos jaunimo projektams 
finansuoti, dažniausiai sudarant galimybes dalyvauti įvairioje tarptautin÷je veikloje, vykti į 
tarpkultūrinių ryšių užmezgimo keliones. 

Fondas teikia paramą tik jauniems žmon÷ms, kurie yra neturtingi ar kilę iš 
ekonomiškai neišsivysčiusių regionų, ir nori padengti kelion÷s traukiniu (antra klase) į 
tarptautinius švietimo renginius išlaidas. Turistin÷ms kelion÷ms parama neteikiama. 

Projekto paraiškoje turi būti aiškiai pristatyta pagrindinis projekto tikslas, siektini 
rezultatai, numatomų veiklų turinys ir darbo metodologija. Kartu turi būti pateikiamas pilnas 
projekto biudžetas. 

Finansuojami projektai turi įtraukti ne mažiau kaip dvi šalis ir keliauti turi ne mažiau 
kaip 10 žmonių kartu. Fondas remia nuo 30 iki 40 jaunimo projektų per metus. 

Paraiškos turi būti pateikiamos ne v÷liau kaip 1 m÷n. prieš projekto pradžią, tačiau 
rekomenduojama paraiškas pateikti žymiai anksčiau.  

Paraiškos pateikiamos jas užregistruojant fondo duomenų baz÷je, Europos Tarybos 
interneto puslapyje šiuo adresu: http://www.coe.int.  

Finansin÷ parama suteikiama fondui pateikus kelion÷s traukiniu bilietus,projekto 
ataskaitą ir pasirašytą dalyvių sąrašą ne v÷liau kaip per 3 m÷n. po projekto pabaigos. 
 

Studijų sesijos Europos jaunimo centruose 

Studijų sesijomis vadinami seminarai, kuriuos organizuoja tarptautin÷s 
nevyriausybin÷s organizacijos, įvairiomis organizacijų vystymuisi ir nariams aktualiomis 
temomis.  Seminarai vyksta viename iš jaunimo centrų.  

Centrai užtikrina visą infrastruktūrą ir kiekvienai studijų sesijai paskiria mokymo 
konsultantą arba išorinį konsultantą. Konsultantas dalyvauja kiekviename programos 
rengimo etape,  įgyvendina programą bei atlieka v÷lesnį tyrimą. Jis dirba su daugiakultūre 
komanda ir projekte dalyvaujančia organizacija. Kiekvienais metais pravedama vidutiniškai 
30 seminarų Europos jaunimo centruose Strasbūre ir Budapešte. 

Studijų temos turi atitikti Europos Tarybos patvirtintą jaunimo sektoriaus programą 
ir tikslus 2006-2008 metams: 

• Švietimas žmogaus teisių klausimais ir tarpkultūrinio dialogo vystymas 
• Jaunimo dalyvavimo ir demokratinis pilietiškumo skatinimas 
• Jaunų žmonių bendradarbiavimas ir dalyvavimas 
• Jaunimo politikos vystymas. 

Paraiškų pateikimo terminas – 2006 m. spalio 1 d. sesijoms, vyksiančioms 2007 m. 
antrame pusmetyje. 

Daugiau informacijos Europos Tarybos: interneto puslapyje šiuo adresu: 
http://www.coe.int. 
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Š i a u r ÷ s  k u l t ū r o s  f o n d a s  
 

Šiaur÷s kultūros fondo tikslas – skatinti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Šiaur÷s šalių 
– Danijos, Suomijos, Islandijos, Norvegijos i Švedijos, taip ir tokiose savivaldose, kaip 
Farerų salos, Grenlandija ir Alandų salos.  

Fondas remia kultūrinį bendradarbiavimą, kuris vyksta ir Šiaur÷s šalių teritorijose ir 
už šių teritorijų ribų. Fondas remia platų meno ir kultūros sričių spektrą, įtraukiant tiek 
profesionalus, tiek m÷g÷jus. 

Fondas teikia paramą veiklos, kurios pasižymi kokybe, turi viziją, lengvai prieinamos, 
pasižymi įvairove, vystomi tradiciniai ir nauji darbo būdai. 

L÷šos gali būti skiriamos konferencijoms, koncertams, kelion÷ms, parodoms, 
festivaliams, bendrajam švietimui, aukštajam mokslu, tyrimams. Projektas gali būti 
vykdomas tiek Šiaur÷s šalyse ir už jų ribų, 

 
Pareišk÷jai. D÷l paramos gali kreiptis:  
• Privatūs asmenys, asociacijos, kitos nevyriausybin÷s organizacijos, taip pat kiti 

privatūs ir viešieji subjektai 
• Pareišk÷jai nebūtinai turi gyventi vienoje iš  Šiaur÷s šalių. 
• Norint dalyvauti Šiaur÷s šalių arba tarptautiniuose renginiuose, d÷l paramos turi 

kreiptis ne pavieniai dalyviai, bet renginio organizatoriai 
 

Prioritetai. Fondas teikia prioritetą meną ir kultūrą skatinantiems projektams: 
• Bendradarbiavimas tarp naujų grupių ir dalyvių; 
• Patirties pasikeitimas tarp asociacijų ir tinkinių organizacijų; 
• Veiklos, įtraukiančios vaikus ir paauglius; 
• Veiklos, vykstančios mažesniuose miestuose ir kaimuose 
• Naujos saviraiškos ir komunikacijos formos 
• Šiaur÷s kalbų mok÷jimo skatinimas 
• Skirtingų Šiaur÷s kalbų žinojimo skatinimas ir kalbų, kaip kultūrinių skirtumų, 

pl÷tojimas; 
• Istorijos žinių apie Šiaur÷s šalis platinimas, naujų tradicijų ir modernaus 

kultūrinio paveldo kūrimasis;  
• Diskusijų vystymas tema – ryšys tarp asociacijų ir tinklinio organizacijų bei 

turtingo kultūrinio gyvenimo 
• Meno ir kultūros politikos diskusijos 

 
Fondas neremia: 
• Veiklų, kurios prasid÷jo prieš fondui priimant sprendimą d÷l projekto r÷mimo; 
• Technin÷s įrangos įsigijimo, remonto, rekonstrukcijos darbų 
• Administracinių išlaidų 
• Įrašų/ CD gamybos ir leidybos 
• Meninių, trumpametražių, dokumentinių, TV laidų ar serialų (gali būti padarytos 

išimtys d÷l mažų trumpų filmų ir dokumentikos projektų, kurie vaizduoja kultūrinį Šiaur÷s 
šalių paveldą). 

• Privačių asmenų studijų ar tolimesnio švietimosi 
• Studentų mainų programų ir mokyklų kelionių. 
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Fondas kiekvienais metais paskirsto 23-25 mln. Danijos kronų (DKK). Apie 75-80 
proc. l÷šų neviršija 150.000 DKK. Kaip taisykl÷, fondo parama neviršija 500.000 DKK tam 
pačiam projektui. 

 
Finansavimo sąlygos: 
Paprastai fondas remia tik dalį projektų išlaidų (iki 85 proc. bendrų išlaidų). Kita 

projekto išlaidų dalis gali būti finansuojama kitų r÷m÷jų, iš prekybos, honorarų ar kitų 
finansinių šaltinių. 

Pareišk÷jo nuosavą ind÷lį gali sudaryti darbo valandos, skirtos projektui, 
proporcingos projekto administravimo laiko kaštams. Paraiškos biudžete turi būti pateikti 
neapmok÷tų valandų paskaičiavimai. Paprastai, kuo didesn÷s paramos prašo organizacijos, 
tuo daugiau kitų r÷m÷jų turi tur÷ti organizacija arba pati finansuoti didesnę išlaidų dalį.  

Administracin÷s išlaidos. Gali būti finansuojamos administracin÷s išlaidos ir 
atlyginimų išlaidos, jeigu jos tiesiogiai susiję su projektu ir yra būtinos jam įvykdyti. 

Fondas neremia projektų, kurie siekia finansin÷s naudos iš projekto. 
Projektas turi būti užbaigtas per 2 kalendorinius metus po paramos gavimo. 

Daugiau informacijos galima rasti: www.norden.lt 
 
 
A t v i r o s  L i e t u v o s  f o n d a s  

Tarptautinio bendradarbiavimo programa „Rytai-Rytai: partneryst÷ be 
sienų“ 

Programos „Rytai-Rytai“ tikslas – pad÷ti Vidurio ir Rytų Europos žmon÷ms 
bendrauti ir bendradarbiauti. G. Soroso fondų tinkle esantys Vidurio ir Rytų Europos bei 
Vidurio Azijos šalių fondai, suburdami regiono žmones, sukaupdami jų id÷jas ir patirtį bei 
paremdami l÷šomis,  suteikia šio regiono žmon÷ms galimybę susitikti, pasidalyti 
informacija, keistis patirtimi, sprendžiant bendras pereinamojo laikotarpio problemas.  

Programos strategija ir prioritetai. Programa „Rytai-Rytai“ skatina atvirą regiono 
šalių dialogą, padeda propaguoti socialines inovacijas, taikant regiono patirtį ir išbandytus 
sprendimus. Remdama įvairių visuomen÷s sluoksnių, nevyriausybinių organizacijų 
vykdomą vietos problemų analizę platesniame socialiniame ir geografiniame kontekste, 
programa padeda identifikuoti žmogiškąją ir institucinę patirtį, kuri gali būti naudinga 
kitoms regiono bendruomen÷ms ir šalims bei turi ilgalaikę perspektyvą, siekiant bendro 
tikslo - atviros demokratin÷s visuomen÷s sukūrimo.  

Programa remia projektus, kuriuose dalyvauja bent dvi šalys iš Soroso fondų tinklui 
priklausančių Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurio Azijos šalių. Inicijavus projektą, tolesnis 
jo įgyvendinimo pagrindas – regiono Soroso fondų bendradarbiavimas ir tarpininkavimas 
tarp projekte dalyvaujančių šalių.  

Valstybin÷s ir nevyriausybin÷s organizacijos gali pasinaudoti programos "Rytai-
Rytai" teikiamomis galimyb÷mis, siekdamos: 

• keistis žiniomis, įgyta patirtimi, id÷jomis ir jų įgyvendinimo modeliais;  
• bendradarbiauti, ieškant inovacinių sprendimų tarpregionin÷ms problemoms spręsti 

ir daryti įtaką politiniams sprendimams;  
• analizuoti ir palyginti socialin÷s, ekonomin÷s ir politin÷s raidos tendencijas regiono 

šalyse;  
• pasiūlyti alternatyvius būdus mąstymo ir veiklos stereotipams, išankstiniam 

nusistatymui, izoliacijai ar išskirtinumui įveikti;  
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• stiprinti koalicijas ir bendradarbiavimą, siekiant įtakoti viešąją politiką ir 
visuomen÷s dialogą;  

• didinti kompetenciją, naujoviškumą, teigiamus poslinkius visuomen÷je ir jų 
propagavimą. 

Programa "Rytai-Rytai" teikia pirmenybę projektams, kuriais bandoma spręsti 
šiuolaikin÷ms visuomen÷ms  iškylančius globalius uždavinius, pirmiausia tokiose srityse 
kaip: 

• pilietin÷s visuomen÷s stiprinimas, jos mobilumas ir įvairov÷;  
• socialin÷ atskirtis;  
• ekonominių ir politinių pokyčių įtaka;  
• informacin÷ atskirtis/informacijos prieinamumas;  
• pilietinis ugdymas, dalyvavimas demokratiniuose procesuose ir jų stiprinimas.  

Prioritetiniais yra laikomi projektai, kurie sprendžia neatid÷liotinas ir aktualias 
problemas, turi tęstinumą ir orientuoti į nuolatinio šalių bendradarbiavimo stiprinimą. 
Būtina, kad projektuose būtų ne tik aiškiai apibr÷žti trumpalaikiai uždaviniai, bet 
numatyti ir ilgalaikiai tęstin÷s veiklos  tikslai. „Vienkartiniai“ projektai, netur÷siantys 
tolesn÷s įtakos problemos sprendimui, paprastai neremiami. 

Programos įgyvendinimas  

Programa „Rytai-Rytai“ nesprendžia globalių ir fundamentalių problemų. Savo 
tikslo „Rytai-Rytai“ siekia remdama nedidelius projektus (renginius), t.y., seminarus, 
diskusijas, apskrituosius stalus, darbo grupių vizitus, vizitus mainais, siekiant gerinti 
profesinius įgūdžius ar organizuoti bendras akcijas, nedidel÷s apimties teminius dalykinius 
susitikimus.  

Projektus vykdyti ir paraiškas pateikti gali nevyriausybin÷s organizacijos, profesin÷s 
ir kitos sąjungos, įvairių socialinių grupių (invalidų, pagyvenusių žmonių, aklųjų, vaikų su 
negalia ir pan.) organizacijos bei asociacijos, švietimo ir mokslo institucijos. Vyriausybinių 
institucijų ir pelno siekiančių organizacijų projektams įgyvendinti parama neteikiama.  

Programa neremia: 
• mokslinių konferencijų, skirtų siauram specialistų ratui;    didelio masto renginių 

(pasaulinių kongresų, konferencijų, simpoziumų ir pan.), stovyklų;  
• mokslinių tyrimų ir studijų, tiksliųjų ir gamtos mokslų konferencijų;    
• festivalių, konkursų, koncertų, parodų, spektaklių ir kitų panašaus pobūdžio 

kultūrinių renginių;  
• labai siaurai specializuotų ar asmeninių mokymo kursų, stažuočių;  
• vertimų ir leidybos;  
• infrastruktūros pl÷tros ir jos palaikymo; 
• verslo, komercinių ir pelno siekiančių iniciatyvų. 
 

Programos teikiamos galimyb÷s. Programos „Rytai-Rytai“ teikiamomis 
galimyb÷mis galima pasinaudoti dvejopai. Teikdama finansinę paramą tiksliniams 
renginiams, programa  skatina iniciatyvias organizacijas Lietuvoje imtis renginio 
organizatoriaus vaidmens. Antra vertus, programa suteikia galimybes Lietuvos specialistams 
dalyvauti programos "Rytai-Rytai" remiamuose regioniniuose projektuose ar renginiuose 
kitose Vidurio ir Rytų Europos bei Vidurio Azijos šalyse.  

Programa „Rytai-Rytai“ gali suteikti dviejų tipų finansinę paramą:  
1) Renginio, kurį remia programa, dalyvių kelion÷ms, nakvynei ir maitinimui (tik 

programos „Rytai-Rytai“ šalių atstovams).  
2) Dalinę paramą renginiams: 
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• kelion÷ms po šalį; 
• nedidel÷ms biuro išlaidoms (kopijavimas, kanceliarin÷s prek÷s, program÷l÷s); 
• vizų tvarkymui; 
• pašto bei  ryšių išlaidoms; 
• sal÷s, demonstracin÷s technikos nuomai; 
• vertimams.  

Finansin÷ parama neteikiama organizatorių ar renginio sekretoriato darbo apmok÷jimui, 
lektorių ar dalyvių autoriniams honorarams, kultūrinei ar kitokiai pašalinei veiklai 
renginių metu, renginio medžiagos leidybai, kitoms tiesiogiai su renginiu nesusijusioms 
išlaidoms. Programa neskiria l÷šų dalyvių iš šalių, kurios nepriklauso programai „Rytai-
Rytai“, kelion÷ms, nakvynei ir kt.  

Programa "Rytai-Rytai" n÷ra vienintelis renginio finansavimo šaltinis. Rengiant 
paraišką, joje turi būti nurodyti ir kiti finansavimo šaltiniai ar įvairios kitokios paramos 
formos. Nepanaudotos suteiktos paramos l÷šos turi būti grąžinamos programai.  

Soroso fondų tinklas aktyviai bendradarbiauja, pad÷damas įgyvendinti projektą. Esant 
reikalui, programos „Rytai-Rytai“ koordinatoriai renginio organizatoriams gali suteikti ir 
organizacinę pagalbą, ir informaciją. Programos  koordinatoriai Soroso fondų tinkle 
propaguoja renginius, padeda atrinkti dalyvius, suteikia jiems reikiamą informaciją, 
sutvarko kelion÷s į renginį dokumentus paramai gauti. 

Paraiškų svarstymo ir pasirengimo įgyvendinti procedūra  
Projektą, pateiktą programai „Rytai-Rytai: partneryst÷ be sienų“, svarsto dvi 

ekspertų komisijos. Pirmasis etapas – tai projekto vertinimas toje šalyje, kurioje vyks 
numatomas tarptautinis renginys. Renginio Lietuvoje organizatoriai paraiškas finansinei 
paramai pateikia programos "Rytai-Rytai: partneryst÷ be sienų" koordinatorei ne v÷liau kaip 
prieš tris m÷nesius iki renginio pradžios. Paraiškos svarstomos kiekvieno m÷nesio pirmąją 
savaitę. Paraišką Atviros Lietuvos fondui galima rengti lietuvių arba anglų kalba, pateikiant 
joje išsamią informaciją ir atsakant į visus klausimus, išvardintus Atviros visuomen÷s 
instituto East-East programos reikalavimuose.  Būtina kartu pateikti ir elektroninę projekto 
versiją. Paraišką svarsto ir vertina ALF ekspertų komisija. Jai rekomendavus, paraiška 
verčiama į anglų kalbą (jeigu ji buvo pateikta lietuvių kalba) ir siunčiama į Atviros 
visuomen÷s institutą Londone (ne v÷liau kaip 6-8 savait÷s iki projekto pradžios) galutiniam 
vertinimui ir sprendimui.  

Paramos suteikimas: 

• Programos „Rytai-Rytai “  koordinator÷ Lietuvoje informuoja renginio 
organizatorius apie suteikiamos paramos dydį, sąlygas ir atsiskaitomybę, Atviros Lietuvos 
fondas suteikia numatytą finansinę paramą renginio organizatoriams. Organizatoriai 
paragina dalyvius iš kitų šalių kreiptis į savo šalies programos „Rytai-Rytai“ koordinatorius 
d÷l kelion÷s į renginį organizavimo;  

• Informuojami tų šalių, kurių atstovai dalyvaus projekte, programos „Rytai-Rytai“ 
koordinatoriai. Esant reikalui, koordinatoriai padeda renginio organizatoriams atrinkti savo 
šalių atstovus, suteikia reikiamą informaciją apie kelionių galimybes, vizas ir pan. 
Koordinatoriai yra atsakingi už savo šalies dalyvių kelion÷s į renginį apmok÷jimą.  

Paraiškų pateikimas. Julija Pikšilingait÷ Programos „Rytai-Rytai: partneryst÷ be 
sienų“ koordinator÷ Atviros Lietuvos fondas Didžioji g. 5 LT-01128 Vilnius, Lietuva. Tel. 
(8 5) 266 12 14, faksas (8 5) 268 55 12 El. paštas julia@osf.lt, http://www.osf.lt 

 



 78 

Baltijos – Amerikos partneryst÷s programa 2005 – 2007 m. 
 

Baltijos-Amerikos partneryst÷s programa, darydama įtaką nevyriausybinių 
organizacijų aplinkai ir stiprindama jas, pl÷toja Lietuvos nevyriausybinių organizacijų 
sektorių. Programos uždaviniai: pl÷sti visuomen÷s supratimą apie nevyriausybines 
organizacijas, tobulinti jų veiklos aplinką, stiprinti nevyriausybines organizacijas ir skatinti 
jų finansinį stipr÷jimą. Programa skiria paramą tik konkursų būdu ir skelbia juos vieną arba 
du kartus per metus. 

 
2004 m. rugs÷jo m÷nesį Baltijos – Amerikos partneryst÷s programos taryba 

patvirtino dvi pagrindines 2005 – 2007 m. strategijos metmenų kryptis, pagal kurias bus 
siekiama dviejų pagrindinių tikslų:  

1. pl÷toti NVO institucinius geb÷jimus  
2. skatinti filantropijos aplinkos, tradicijų pl÷trą bei stiprinti paramą teikiančias 

institucijas Lietuvoje. 
 

Nuo 1999 m., skatindama NVO sektoriaus pl÷trą, BAPP Lietuvoje į paramos 
programas jau investavo apie 2,650,000 JAV dolerių. Bendras šių l÷šų ar paramos tikslas 
buvo stiprinti nevyriausybines organizacijas, kurios skatina arba gal÷tų skatinti piliečių 
dalyvavimą sprendimų pri÷mimo procese visuose lygmenyse, atstovauja piliečių interesams 
bei prisideda prie bet kurios srities viešosios politikos pl÷tros. Nors formalių BAPP 
programų vertinimų atlikta nedaug, tačiau neformaliuose aptarimuose ir įvairių ekspertų 
diskusijose labiausiai vertinamas BAPP ind÷lis tokiose srityse: 

• NVO Lietuvoje reglamentuojančių teis÷s aktų tobulinimas; 
• Interesams atstovaujančių NVO ir/arba jų koalicijų kūrimas ir stiprinimas; 
• Gyventojų organizavimosi ir geb÷jimų imtis iniciatyvos bei ieškoti novatoriškų 

būdų problemoms spręsti skatinimas; 
• Sektorių bendradarbiavimo pl÷tra; 
• R÷mimo tradicijų pl÷tra ir paramos teikimo bei NVO bendravimo su r÷m÷jais 

vietos lygmeniu profesionalizavimas. 

Siekdama tolesn÷s gyvybingo NVO sektoriaus pl÷tros per likusius  gyvavimo metus 
(iki 2008 m.) BAPP Lietuvoje ir toliau veiks trijose programos srityse: a) NVO išorin÷ 
aplinka; b) NVO institucinių geb÷jimų pl÷tra, ir c) filantropijos pl÷tra. Strateginiam planui  
ir numatytiems uždaviniams įgyvendinti, BAPP kasmet išleis po 400 000 JAV dol.  

NVO išorin÷ aplinka 

Pagrindinis BAPP tikslas šioje programos srityje per ateinančius programos 
gyvavimo metus – baigti kurti palankią NVO sektoriaus išor÷s aplinką. 

Jau egzistuojanti teisin÷ aplinka yra gana palanki Lietuvos nevyriausybin÷ms 
organizacijoms: ji reglamentuoja NVO sektoriaus vaidmenį ir veiklas, verslininkų gaunamas 
r÷mimo mokesčių lengvatas, sudaro galimybes gyventojams 2 proc. sumokamo pajamų 
mokesčio skirti pasirinktai ne pelno organizacijai ir taip pat sudaro galimybes visų rūšių 
NVO užsiimti ekonomine veikla bei nemok÷ti pelno mokesčio, jeigu ekonomin÷ NVO 
veikla nesukuria pelno, kurio suma viršytų 1 000 000 Lt per metus. 

Tačiau, BAPP tarybos narių ir NVO ekspertų nuomone, tam tikrų problemų vis tik 
dar yra: nepakankamai aiškus juridinis NVO apibr÷žimas, n÷ra aiškaus mechanizmo, kuriuo 
remdamosi NVO bendrauja su valdžios institucijomis (ypač nacionaliniame lygmenyje), 
NVO neturi pakankamai instrumentų, kad gal÷tų steb÷ti valdžios vykdomą politiką ir jos 
priimtų sprendimų įgyvendinimą, n÷ra lengvatų paramą teikiantiems individualiems 
asmenims, NVO sektorius n÷ra labai gerai žinomas visuomen÷je ir ypač valdžios 
sluoksniuose. 



 79 

2005-2007 m. NVO išorin÷s aplinkos gerinimui BAPP skirs tik apie 50 000 JAV 
dol. Daugiausia l÷šų šioje srityje numatoma skirti veikloms, skirtoms NVO interesų 
atstovavimui ir atstovavimui visų NVO nuolatiniame teisinių reformų procese.  

Institucin÷ NVO pl÷tra 

Pagrindinis BAPP tikslas šioje srityje yra padidinti skaičių stiprių  NVO,  galinčių 
imtis didesn÷s atsakomyb÷s ieškant įvairesnių finansavimo šaltinių, kurie pad÷tų joms tapti 
ilgaamž÷mis.  

Šioje srityje BAPP pagrindinį d÷mesį skirs pasirinktoms regioniniu ir nacionaliniu 
lygmeniu veikiančioms organizacijoms finansuoti, pirmiausia – veikiančioms atstovavimo 
srityje. Institucin÷ parama svarbi NVO siekiant išlikti, kad jos gal÷tų tęsti savo darbą ir 
neliktų nuošalyje politikos formavimo procese.  

Tiek nacionaliniu, tiek regioniniu lygmenimis viešosios politikos formavimo ir 
sprendimų pri÷mimo procese dalyvaujančioms NVO bei specifin÷se srityse veikiančioms 
NVO (galinčioms pagrįsti nors vieną labai akivaizdžią atstovavimo temą) BAPP teiks 
paramą, kad pastarosios ir toliau tur÷tų galimybių tobulinti atstovavimo interesams įgūdžius 
bei organizacinius geb÷jimus, kad taptų stipriomis sektoriaus lyder÷mis bei valdžios 
institucijų partner÷mis. Trečdaliui organizacijų, kurioms buvo teikiami instituciniai grantai, 
bus skirta ilgalaik÷ parama, jeigu joms pavyks įrodyti, kad   šios investicijos suteiks 
dalykin÷s naudos ir sukus nors ir nedidelę finansinę grąžą pačioms NVO. Viso to bus 
reikalaujama siekiant paskatinti nevyriausybines organizacijas gausinti savo r÷m÷jų gretas ir 
ieškoti įvairių šaltinių paramos.  

BAPP taip pat teiks paramą atstovavimo kampanijoms, kurias vykdys tiek formalios, 
tiek neformalios NVO koalicijos. Formalios koalicijos bus skatinamos BAPP teikiamuose 
projektuose suplanuoti patirties mainų ar kitų mokymų veiklas. Be to, bus propaguojama ir 
skatinama veikla NVO valdymo srityje, įskaitant ir valdybų vystymo veiklą, strateginį 
planavimą, kaip vieną iš būdų siekti NVO stabilumo. 

Remdama bendruomenių organizacijas BAPP sieks, kad did÷tų susiorganizavusių 
bendruomenių grupių vaidmuo vietos politikos kūrimo bei gyventojų dalyvavimo 
procesuose. BAPP taip pat rems bendruomenių organizacijas, kurios bus skatinamos 
suformuoti reprezentatyvias ir vietos bendruomenei atstovaujančias valdybas, bei sieks 
gausinti narių gretas, stiprinti vietos institucijų bendradarbiavimą, patirties mainus tiek 
šalies, tiek Vidurio ir Rytų Europos šalių lygmenimis, pl÷sti partnerystę su verslu ir tobulinti 
l÷šų paieškos įgūdžius. 

Vietos filantropijos pl÷tra 

Pagrindinis BAPP tikslas šioje srityje per ateinančius metus  - stiprinti pagrindus 
vietinių l÷šų paieškai ir inicijuoti bei įkurti filantropijos organizaciją, kuri po 2008 m. 
pakeistų BAPP. 

Vietos filantropija gali suvaidinti esminį vaidmenį siekiant stiprinti pilietinę 
visuomenę. Atliktų tyrimų duomenys rodo, kad filantropijos tradicijos jau prigyja tiek 
visuomen÷je, tiek verslo sektoriuje, tačiau visuomen÷ ir r÷m÷jai nepakankamai gerai žino 
apie savo veiklos poveikį. 

Nemaža dalis stambiojo verslo įmonių turi savo r÷mimo programas, tačiau 
dažniausiai tos programos siejamos su veikla viešųjų ryšių srityje labiau akcentuojant 
paramos žinomumą negu socialinį jos poveikį. Naujausi statistikos ir ekonomikos rodikliai 
teikia vilties filantropijos pl÷tros Lietuvoje atžvilgiu: stabilus tiek smulkiojo, tiek vidutinio 
verslo pajamų did÷jimas, augantis verslo ind÷lis į BVP, did÷jančios investuojamos sumos, 
did÷jančios individualių asmenų pajamos, gana sparti technologijų pl÷tra ir t.t. Kitaip tariant, 
finansin÷s galimyb÷s egzistuoja, tačiau jos tur÷tų būti paskatintos. 

Baltijos – Amerikos partneryst÷s programa 2005 m. ženg÷ pirmuosius žingsnius 
propaguodama stambiųjų verslo bendrovių filantropiją. Tod÷l per keletą ateinančių metų 
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BAPP sieks propaguoti bei padaryti tą filantropiją profesionalesne. Šios pastangos sudarys 
galimybes pritraukti l÷šas ne tik nevyriausybin÷ms organizacijoms tuose regionuose, 
kuriuose n÷ra ir nebus bendruomen÷s fondų, bet ir interesams atstovaujančioms bei 
nacionaliniu lygmeniu veikiančioms NVO.  

Tik÷tinas BAPP veiklos šioje srityje rezultatas - nacionalin÷ vietos paramos 
institucija. Pradinei bei tolesnei veiklai l÷šų gal÷tų būti ieškoma stambiojo verslo įmon÷se 
tiek sostin÷je, tiek kituose didžiuosiuose miestuose. Gal÷tų būti priimtinas ir valstyb÷s 
finansavimas tokiu atveju, jeigu jis netur÷tų įtakos fondui, kaip nepriklausomai institucijai. 
Be to, bus siekiama ištirti loterijų pajamų mokesčių ir kitas galimybes.  

Programos pabaigoje, t.y., 2008 m., BAPP tikisi, kad bus: 
• Nuolat veikiantis prasmingo NVO ir valdžios institucijų bendradarbiavimo 

mechanizmas bei metodai; 
• Kritin÷ mas÷ interesams atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų (veikiančių 

tam tikroje srityje ir prisidedančių prie problemų sprendimo); 
• Dar didesnę regionų dalį apimantys bei nuolat stipr÷jantys bendruomen÷s fondai; 
• Šalies lygmeniu funkcionuojantys vietos filantropijos šaltiniai. 

 
N y d e r l a n d ų  b e n d r a d a r b i a u j a n t y s  f o n d a i  C e n t r i n e i  i r  R y t ų  
E u r o p a i  
 

Nyderlandų bendradarbiaujantys fondai Centrinei ir Rytų Europai tęsia savo veiklą 
Lietuvoje, remdami mažus projektus. 

Projektų tikslas - Skatinti pliuralistin÷s pilietin÷s visuomen÷s, kur kiekvienas 
žmogus žinotų savo pareigas ir atsakomybę, formavimąsi. 

1. Jaunimo kūrybinių iniciatyvų skatinimui (kūrybinių stovyklų, įvairių varžybų, 
jaunimo veiklą skatinančių akcijų organizavimą, tam tikslui būtinų priemonių įsigijimą ir 
pan.); 

2. Bendruomenių, nevyriausybinių organizacijų (NVO) bei ne pelno institucijų 
veiklai stiprinti (konsultacinei pagalbai, mokymams, priemom÷ms populiarinančioms 
organizacijos veiklą - lanksinukų gamybai, interneto puslapių sukūrimui, konferencijų 
organizavimui ir pan.); 

3. Bendruomenių, NVO bei ne pelno institucijų veiklai, ugdančiai savigarbą bei 
tautinę savimonę (organizacijos heraldikos ar atributikos kūrimui, konferencijų 
organizavimui, etno ir tautinių tradicijų puosel÷jimo renginiams organizuoti, medžiagos apie 
savo kaimo, gyvenviet÷s istoriją rinkimui ir leidimui ir pan.); 

4. Aktualių socialinių problemų poreikių išaiškinimui ir jų sprendimui. 
 
Tik÷tina maksimali vieno projekto r÷mimo suma - 5000 Lt 
 
Projekte būtina nurodyti: 
1. Organizacijos tikslų pavadinimą, adresą, juridinį statusą; 
2. Duomenis apie vadovą; 
3. Kontaktinių telefonų, fakso, elektroninio pašto numerius; 
4. Organizacijos vykdomą veiklą; 
5. Prašomos paramos argumentaciją ir detalią sąmatą; 
6. Numatomą prašomos paramos poveikį organizacijos veiklai; 
7. Kitus finansavimo šaltinius. 

 
Fondo skirtų l÷šų negalima naudoti atlyginimams už darbą, mokesčiams už patalpų 

nuomą, už komunalines ar ryšių paslaugas.  
Pareišk÷jai apie projektų svarstymo rezultatus bus informuojami raštu. 
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Projektus (pageidautina iki trijų puslapių apimties) siųsti  Žydrei Grabauskienei 

adresu: Smiltyn÷s g. 4, 47483 Kaunas. D÷l detalesn÷s informacijos galite teirautis tel. (837) 
489109 (po darbo valandų). 

J u n g t i n ÷ s  T a u t o s  

Pasaulio aplinkos apsaugos Mažųjų projektų programa 
 
Pasaulio aplinkos apsaugos Mažųjų projektų programa (PAF MPP) remia įvairiose 

srityse dirbančių nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir registruotų kaimo bendruomenių 
projektus, skirtus aplinkos apsaugos ir skurdo problemoms spręsti.  

 
MPP sritys: 
1. Biologin÷s įvairov÷s apsauga. Strategin÷ kryptis - saugomų teritorijų ir NATURA 

2000 teritorijų būkl÷s gerinimas ir apsauga motyvuotai dalyvaujant bendruomen÷ms. 
2. Tarptautinių vandenų apsauga. Strategin÷ kryptis - žem÷s ūkio taršos prevencija, 

skatinant prevencinį vandens taršos mažinimą bei agro-aplinkosauginių priemonių taikymą, 
teikiantį naudą vietos žmon÷ms. 

3. Žem÷s degradavimo mažinimas. Strategin÷ kryptis - dirvos erozijos (vandens, 
v÷jo) mažinimas ir žemių kokyb÷s gerinimas, skatinant ekologinį ūkininkavimą ir 
marketingą bei darnią kaimo pl÷trą.  

4. Klimato kaitos mažinimas. Strategin÷ kryptis - atsinaujinančių energijos šaltinių - 
šiaudų, atliekinio biokuro ir energetinio miško - naudojimo skatinimas, prisidedant prie 
skurdo ir socialin÷s atskirties mažinimo bei dviračių transporto naudojimo kliūčių šalinimas. 

 
Projekto finansavimas: nuo 2 000 USD iki 50 000 USD. 
Artimiausiu metu, pasirašius sutartis su LR Aplinkos ministerija ir LR Žem÷s ūkio 

ministerija, organizacijoms, teikiančioms projektus bus nereikalingas papildomas 
finansavimas.  

Paraiškos pildomos lietuvių kalba. Pirminiai projektų pasiūlymai priimami iki 2006 
m. rugs÷jo 11 d.  

Smulkesnę informaciją, projektų koncepcijos formą, projekto pasiūlymo formą 
galima rasti PAF MPP internetin÷je svetain÷je http://www.undp.lt/sgp 
 
U N E S C O   

 
UNESCO ir Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažo suteikimas 

Patronažas - tai nefinansin÷s paramos forma, kuri suteikiama įvairioms programoms, 
projektams, renginiams ir pan. UNESCO arba Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos 
patronažas programos ar projekto vykdymo metu suteikia galimybę naudoti UNESCO arba 
Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos, kaip glob÷jo, vardą, kreiptis d÷l rekomendacijų, 
informacijos ir kitaip bendradarbiauti. 

Bendrieji kriterijai:  
1. UNESCO ir Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažas gali būti 

suteiktas tik nekomercinio pobūdžio projektams. 
2. Kreiptis d÷l patronažo suteikimo gali juridiniai asmenys, užregistruoti Lietuvos 

Respublikoje. 
3. Fizinių asmenų pateiktiems projektams patronažas suteikiamas išimties tvarka. 
4. Projektas, kuriam prašoma UNESCO arba Lietuvos nacionalin÷s UNESCO 

komisijos patronažo, turi būti glaudžiai susijęs su nors viena UNESCO kompetencijos 
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sritimi ( žr. "Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos prioritetai"), prisid÷ti prie UNESCO 
tikslų įgyvendinimo Lietuvoje ir pasaulyje. 

5. Projektas, kuriam prašoma UNESCO arba Lietuvos nacionalin÷s UNESCO 
komisijos patronažo, negali prieštarauti UNESCO konstitucijai ir Lietuvos nacionalin÷s 
UNESCO komisijos įstatams. 

6. Siekiant apsaugoti UNESCO ir Lietuvos nacionalinę UNESCO komisiją nuo 
ilgalaikių įsipareigojimų, projektas turi būti vienkartinis. 
 

Paraiška UNESCO patronažui gauti turi būti pateiktas ne v÷liau kaip prieš 6 
m÷nesius, o paraiška Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažui gauti - ne v÷liau 
kaip prieš 4 m÷nesius iki projekto įgyvendinimo pradžios.  

Paraišką sudaro lydraštis bei laisvos formos projekto pristatymas lietuvių ir anglų 
kalbomis (2-3 psl.). Projekto pristatyme turi būti nurodyta: projekto pavadinimas, vykdanti 
organizacija, partneriai, glaustai išd÷styta projekto esm÷, projekto tikslai ir uždaviniai. 
Pageidautina, kad pristatymas lietuvių ir anglų kalbomis būtų pateiktas raštu ir 
elektroniniame variante. Taip pat, siekiant užtikrinti projekto įgyvendinimą, paraiškos 
teik÷jai privalo pateikti: 

• · preliminarią projekto sąmatą, kurioje būtų išskirtas jau gautas finansavimas; 
• · remiančių organizacijų ar asmenų rekomendacijas; 
• · projekto partnerių: aukštojo mokslo įstaigų, mokslinių tyrimų institucijų, kitų 

organizacijų, ministerijų sąrašą. 
Tuo atveju, jei paraišką pateikia nevyriausybin÷ organizacija, turi būti pateikiami 

atitinkami organizaciją identifikuojantys juridiniai dokumentai (įstatai, registracijos 
pažym÷jimo kopija) bei organizacijos tikslų, vykdomos veiklos pristatymas ir pan. (2-3 
psl.). 

Suteikus UNESCO arba Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažą, 
programos arba projekto vykdytojai bus įpareigoti naudoti pilną organizacijos pavadinimą 
(,,UNESCO" arba ,,Lietuvos nacionalin÷ UNESCO komisija") bei projektui pasibaigus, ne 
v÷liau kaip per vieną m÷nesį, pateikti atskaitas lietuvių ir anglų kalbomis (2-3 psl.) kartu su 
atsiliepimais bei kita, su projekto vykdymo eiga susijusiais, medžiaga. 

 
UNESCO patronažas 

UNESCO patronažas suteikiamas tik išskirtin÷s reikšm÷s projektams. 
Joks prašymas d÷l UNESCO patronažo skyrimo negali turi pateiktas tiesiogiai 

UNESCO. Prašymas d÷l UNESCO patronažo yra pateikiamas Lietuvos nacionalin÷s 
UNESCO komisijos vardu Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos sekretoriatui. 

Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos sekretoriatas gali kreiptis į prašymo 
pateik÷ją prašydamas pateikti papildomą informaciją apie projektą arba projekto pateik÷ją.  

Prieš pateikiant paraišką UNESCO, prašymą patronažui gauti svarsto ir savo 
įvertinimą bei komentarus pateikia atitinkamą veiklą vykdantis Lietuvos nacionalin÷s 
UNESCO komisijos komitetas (-ai). Galutinį sprendimą d÷l prašymo gauti UNESCO 
patronažą pateikimo UNESCO priima Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos 
Vykdomasis komitetas. 

Prašymas projektui suteikti UNESCO patronažą yra pateikiamas Lietuvos 
nacionalin÷s UNESCO komisijos vardu. 

Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas gali pasiūlyti 
projektui suteikti Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažą, jeigu Vykdomojo 
komiteto arba atitinkamo komiteto nuomone projektas n÷ra pakankamo tarptautinio lygio 
arba jis pilnai neatitinka UNESCO keliamus reikalavimus. 

Galutinį sprendimą d÷l UNESCO patronažo suteikimo priima UNESCO.  
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Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažas 
Prašymas d÷l Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažo yra pateikiamas 

Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos sekretoriatui. 
Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos sekretoriatas gali kreiptis į prašymo 

pateik÷ją prašydamas pateikti papildomą informaciją apie projektą arba patį pateik÷ją. 
Prašymą patronažui gauti svarsto ir savo įvertinimą bei komentarus pateikia 

atitinkamos veiklos Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos komitetas (-ai).  
Išimties atvejais Lietuvos nacionalin÷ UNESCO komisija gali suteikti ilgalaikį 

patronažą, nurodydama fiksuotą patronažo galiojimo laikotarpį (pvz. 5 metai) tuo atveju, jei 
projektas yra aukšto reprezentacinio lygio ir gali prisid÷ti kuriant teigiamą Lietuvos 
nacionalin÷s UNESCO komisijos įvaizdį. Ilgalaikio patronažo skyrimo klausimą sprendžia 
Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos Vykdomasis komitetas. 

Galutinį sprendimą d÷l Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos patronažo priima 
atitinkami Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos komitetai. Komiteto pirmininkas apie 
komiteto sprendimą informuoja Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos Vykdomąjį 
komitetą artimiausiame komiteto pos÷dyje. 

Lietuvos nacionalin÷s UNESCO komisijos prioritetai: 
Švietimas: 
• · Programa "Švietimas visiems"; 
• · Programa "Suaugusiųjų švietimas"; 
• · UNESCO Asocijuotų mokyklų programa; 
• · Švietimas subalansuotai pl÷trai. 
Mokslas: 
• · Programa ,,Žmogus ir biosfera" - MAB; 
• · Tarptautin÷ hidrologijos programa - IHP; 
• · Technologijų ir tvarioji pl÷tra; · Mokslo ir verslo potencialo integravimas;  
• · Regioninis ir tarptautinis bendradarbiavimas mokslo srityje. 
Kultūra:  
• · UNESCO konvencijų ir rekomendacijų kultūros srityje įgyvendinimas; 
• · Kultūrinis turizmas ir paveldas;· Kultūros įvairov÷s, kultūrinio pliuralizmo, 

civilizacijų dialogo propagavimas; 
• · Kultūros politika ir vadyba;  
•  Materialaus paveldo apsauga ir propagavimas; 
• · Nematerialaus paveldo (etnin÷ kultūra, folkloras, žodin÷s tradicijos) apsauga ir 

propagavimas 
• · Menų (kinas, teatras, muzika, literatūra, šokis, vaizduojamieji menai) ir amatų 

vystymas; 
• · Skaitymo propagavimas, meninis švietimas; 
• · Autorin÷s teis÷s. 
Socialiniai ir humanitariniai mokslai: 
• · Etikos problemos ir mokslo bei technologijų pažanga. Bioetika; 
• · Humanitariniai mokslai ir filosofija; 
• · Žmogaus teisių, taikos ir demokratijos principų skatinimas: 

(i) Žmogaus teis÷s ir kova prieš diskriminaciją; 
(ii) Taikos ir demokratinių principų skatinimas; 

• · Veiklos strategijos socialinių transformacijų srityje gerinimas ir ateities vizijų 
skatinimas. 

• Informatika ir komunikacija: 
• · Daugiakalbiškumas kibernetin÷je erdv÷je; 
• · Dalyvavimas UNESCO programoje ,,Pasaulio atmintis"; 
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• · Pasiruošimas renginiui - Pasaulio informacinių technologijų forumui (World 
Information Technologies Forum). 
 
V i š e g r a d o  f o n d a s  

Lietuvos nevyriausybin÷s organizacijos (NVO) turi galimybę dalyvauti Višegrado 
grup÷s šalių fondo finansuojamuose projektuose. 

Tarptautinis Višegrado fondas buvo įkurtas 2000 metais keturių Višegrado grup÷s 
šalių - Čekijos, Vengrijos, Lenkijos ir Slovakijos - vyriausybių sprendimu. Fondas turi 
tarptautin÷s institucijos statusą, jo būstin÷ įsikūrusi Bratislavoje.  

Pirminis fondo tikslas – finansiškai remti bendrus Višegrado grup÷s šalių 
kultūrinius, švietimo, mokslo projektus, skatinančius glaudesnį šių šalių bendradarbiavimą. 
Po ES pl÷tros pasikeitus fondo veiklos formoms, projektuose gali dalyvauti ne tik Višegrado 
šalių atstovai, bet ir NVO iš kitų ES šalių. Vienintel÷ sąlyga – projekto tema turi liesti 
Višegrado grup÷s šalis, o projekte turi dalyvauti ne mažiau kaip du partneriai iš Višegrado 
grup÷s šalių.  

Standartinio dydžio projektai 

Remiami projektai kultūrinio bendradarbiavimo srityje, mokslin÷s patirties mainai ir 
tyrimai, švietimai, patirties keitimasis tarp jaunų žmonių, turizmo skatinimas.  

Standartinio dydžio parama paprastai viršija 4000 eurų. Suteikiamos paramos dydis 
negali viršyti 50 proc. projekto biudžeto. Kita projekto dalis turi būti finansuojama savo 
įnašu arba kitų donorų  įnašais. Maksimalus biudžeto laikotarpis – 12 m÷nesių, nors 
projektas gali tęstis ir ilgiau. Bendras 2006 metų biudžetas - 1 690 000 eurų. Paraiškos gali 
būti teikiamos nuo kovo 15 d. iki rugs÷jo 15 d.  

Smulkūs projektai 
Remiama ta pati veiklos sritis, kaip ir standartinio dydžio projektuose. Maksimalus 

paramos dydis – 4000 eurų. Suteikiamos paramos dydis negali viršyti 50 proc. projekto 
biudžeto. Kita projekto dalis turi būti finansuojama savo įnašu arba kitų donorų  įnašais. 
Maksimalus biudžeto laikotarpis – 6 m÷nesių, nors projektas gali tęstis ir ilgiau. Bendras 
2006 metų biudžetas – 448 000 eurų. Paraiškų pateikimo terminai: kovo 1 d., birželio 1 d., 
rugs÷jo 1 d., gruodžio 1 d. 

Išsamią informaciją apie Višegrado fondo veiklą galima rasti fondo internetiniame 
puslapyje, adresu: http://www.visegradfund.org 
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5. AMBASADŲ PARAMA 

A i r i j o s  a m b a s a d a  

Ambasada specialių paramos programų nevyriausybin÷ms organizacijoms neturi, 
tačiau ambasada gali suteikti ribotą kiekį l÷šų projektams remti. Gali būti suteikiama parama 
projektams, kurie skatina ryšius tarp Airijos ir Lietuvos.  

Paraiškos gali būti pateikiamos nuolat visus metus.  

Paraiškos anglų kalba turi būti siunčiamos į ambasadą:  

Airijos  ambasada 
Gedimino pr. 1, 
LT-01103 Vilnius, 
Lietuva 
 
Telefonas: + 370 5 2629460 
Faksas: + 370 5 2629462 
El.paštas: ireland.vilnius gmail.com 

D a n i j o s  a m b a s a d a  

Ambasada siekia palengvinti kontaktus tarp Lietuvos ir Danijos menininkų. 
Ambasada turi ribotą kiekį l÷šų kultūriniams renginiams remti, tod÷l remiami tik smulkūs 
projektai. Projektų paramos tikslas – skatinti ir temti Danijos ir Lietuvos kultūrinį 
bendradarbiavimą.  

Paraiškos gali būti pateikiamos nuolat visus metus.  

Paraiškos anglų kalba turi būti siunčiamos į ambasadą:  
Danijos ambasada 
T. Kosčiuškos g. 36, 
LT- 01100 Vilnius  
Lietuva 
 
El.paštas: vnoamb@um.dk  
Tel.: (+370 5) 264 87 60 
Faks: (+370 5) 231 23 00 

I s p a n i j o s  a m b a s a d a  

Ambasada gali paremti smulkius projektus, kurie skatina ryšius tarp Ispanijos ir 
Lietuvos. Ambasada turi ribotą kiekį l÷šų, tod÷l remiami tik smulkūs projektai.  

L÷šos kitų metų biudžetui planuojamos spalio m÷nesį, tod÷l paraiškas reik÷tų 
pateikti iki spalio m÷n.  

Paraiškos anglų kalba turi būti siunčiamos į ambasadą: 

Ispanijos ambasada 
Algirdo g. 4, 
LT - 03220 Vilnius  
Lietuva 
Tel. (370 5) 231 39 61 

Faks. (370 5) 231 39 62 
El.paštas: emb.vilnius mae.es 
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J u n g t i n ÷ s  K a r a l y s t ÷ s  a m b a s a d a  

Jungtin÷s Karalyst÷s ambasada teikia dvišalę finansinę paramą Lietuvos 
nevyriausybin÷ms organizacijoms bei Jungtin÷je Karalyst÷je registruotoms 
nevyriausybin÷ms organizacijoms, vykdančioms projektus Lietuvoje. 

 
Parama teikiama einamųjų finansinių metų laikotarpiui, kuris trunka nuo kiekvienų 

metų balandžio 1 d. iki kitų metų kovo 31 d. 
 
Šiais metais paskelbtas kvietimas teikti paraiškas šiomis prioritetin÷mis temomis:  
• Atsinaujinanti energija ir klimato kaita 
• Darnus vystymasis 
• Įsitraukimas į pl÷tros ir pagalbos politikos įgyvendinimą 
• Europos Sąjungos vystymasis ir reforma, konkurencingumo didinimas, energetikos 

saugumas 
• Pagalba įgyvendinant reformas ES kaimyn÷se 
• Socialiai atsakingo verslo pl÷tra 
• Pagalba kuriant pilietinę visuomenę ir savanoryst÷s skatinimas 
• Tolerancijos ir pagarbos skirtingoms kultūroms ir tik÷jimams skatinimas 
• Pagalba labiausiai pažeidžiamoms visuomen÷s grup÷ms, kova su ŽIV/AIDS 

plitimu 
• Kova su korupcija ir tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu (ypač prekyba 

žmon÷mis) 
 

Projektai pateikiami anglų kalba. Paraiškas galima teikti visus metus.  
Projekto paraiškos forma pateikiama Jungtin÷s Karalyst÷s ambasados internetiniame 

puslapyje: www.britain.lt. 
Kartu su paraiška turi būti pateiktas paraišką teikiančios organizacijos registravimo 

pažym÷jimo kopija, patvirtintą vadovo parašu ir organizacijos antspaudu. 
 
 
N y d e r l a n d ų  k a r a l y s t ÷ s  a m b a s a d a  
 
Kultūrinio bendradarbiavimo programa (Cultural Cooperation Programme ) 
 

Kultūrinio bendradarbiavimo srityje Nyderlandų karalyst÷s ambasada turi ribotą 
kiekį l÷šų paremti kultūrinių mainų projektus tarp Nyderlandų ir Lietuvos. 

Projekto pasiūlymas turi atitikti šiuos kriterijus: 
• Projektas turi prisid÷ti prie kultūrinio bendradarbiavimo stiprinimo tarp 

Nyderlandų ir Lietuvos; 
• Projektas turi būti kokybiškas ir atitikti vietinius bei olandų kultūros standartus; 
• Projektą inicijuoti ir paraišką parenti turi vietin÷ (Lietuvos) organizacija, kuri bus 

atsakinga už projekto įgyvendinimą; 
• Projektas turi būti ne pelno siekiantis.  

 
Paraiškos turi būti pateikiamos Nyderlandų Karalyst÷s ambasadai, adresu: Jogailos 

g. 4 (4 aukštas), LT-01116 Vilnius, Lietuva. 
Kontaktinis asmuo projektams: Vaiva Kupčiūnait÷, vil@minbuza.nl, tel. +370 

52690072. 
Paraiškos gali būti teikiamos visus metus. Paraiškos ir visa susijusi korespondencija 

turi būti pateikiama anglų kalba. Paraiškos formą galima atsisiųsti iš Nyderlandų Karalyst÷s 
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ambasados internetinio puslapio: http://www.mfa.nl/vil. Paraiška turi būti pateikiama su 
lydraščiu. Turi būti prid÷ta paramos prašančios organizacijos įregistravimo pažym÷jimo 
kopija.  

Paraiškos projektams gali būti teikiamos visus metus. Projekto trukm÷ negali viršyti 
12 m÷n. 

Projekto biudžetas turi būti parengtas litais. Biudžete turi būti pateikiami detalūs ir 
pagrįsti išlaidų paskaičiavimai. Ambasada nefinansuoja projektų 100 proc., tod÷l paraišką 
teikianti  organizacija turi parodyti savo ind÷lį projekte grynais pinigais arba kitokiu būdu. 

Pritarusi projektui, ambasada parengia paramos laišką (Grant Letter) ir išsiunčia jį 
paramos prašytojui. Paraišką teikianti organizacija turi tur÷ti banko sąskaitą, į kurią po 
pritarimo projektui, sąskaitą pervedamos paskirtos l÷šos (litais). L÷šos išmokamos vienu 
mok÷jimu (100 proc.). Papildomas finansavimas tam pačiam projektui negali būti teikiamas. 

Dauguma atveju turi būti pateikiama viena baigiamoji projekto įgyvendinimo 
ataskaita už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bendrą biudžetą. Projekto 
įgyvendinimo ataskaita turi atspind÷ti projekto veiklų įgyvendinimą ir laukiamą projekto 
poveikį. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje turi būti aprašytas l÷šų panaudojimas, prid÷tos 
išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos. 

Projekto išlaidos turi sutapti su projekto paraiškos biudžete numatytom išlaidom. 
Jeigu projekto įgyvendinimo metu būtina pakeisti biudžetą, reikia raštu kreiptis į ambasadą 
d÷l keitimo patvirtinimo. Jeigu projektą finansuoja ir kiti donorai, ataskaitoje turi būti 
pateikta informacija, kaip buvo panaudotos ambasados, kitų donorų ir organizacijos 
nuosavos l÷šos.  
 
Ambasados smulkių projektų programa (Small Embassy Projects Programme) / 
KAP 
 

MATRA yra pagrindin÷ Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos programa. Šios 
programos pagrindinis tikslas yra remti socialin÷s transformacijos procesus Centro ir Rytų 
Europoje. MATRA programa palaiko privačias iniciatyvas. MATRA programa remia tokias 
veiklas, kurios prisideda prie atviros, pliuralistin÷s, demokratin÷s visuomen÷s vystymosi 
atsižvelgiant į teis÷s viršenyb÷s principą. 

MATRA programa siekia stiprinti pilietin÷s visuomen÷s struktūrą, atkreipdama 
d÷mesį į viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimo svarbą. Ambasados smulkių 
projektų MATRA programa, kitaip vadinama MATRA/KAP, yra sudedamoji MATRA 
programos dalis.  

Pliuralistin÷ visuomen÷ veikia efektyviau, jeigu žmon÷s aktyviai joje dalyvauja. Tai 
yra pagrindin÷ MATRA/KAP programos koncepcija. MATRA/KAP programa gali būti 
labai naudingas finansavimo instrumentas, kadangi jinai remia platų spektrą smulkių veiklų, 
kurias gali vykdyti įvairios grup÷s ar individai. MATRA/KAP tikslai yra panašūs į 
bendruosius MATRA tikslus, t.y. atviros, pliuralistin÷s ir demokratin÷s visuomen÷s 
vystymą. Tačiau pagrindin÷ MATRA/KAP charakteristika yra ta, kad jinai akcentuoja 
smulkių ir ne itin įspūdingų veiklų r÷mimą, kurios paprastai n÷ra finansuojamos. Šiuo 
atžvilgiu MATRA/KAP yra unikali programa ir tuo skiriasi nuo kitų donorų programų.  

 
Tinkami pareišk÷jai. MATRA/KAP remia tik tikslines grupes.  To be eligible fora 

MATRA/KAP grant, projects must promote the process of transformation into a pluralist, 
democratic society by helping to create a stronger, more diverse civil society.  

Transformacijos procesai gali vykti šiose srityse (iš viso 12 sričių):  
• Įstatymų leidyba ir teis÷;  
• Viešasis administravimas, viešoji tvarka, policija; 
• Informavimas ir žiniasklaida;  
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• Žmogaus teis÷s, mažumos; 
• Aplinkos apsaugos ir  nevyriausybinių organizacijų veikla;  
• Aplinkos apsaugos institucijų veikla;  
• Darbo ir socialin÷ politika;  
• Kultūra;  
• Gerov÷s siekimas;  
• Sveikatos apsauga; 
• Gyvenimo sąlygos,  
• Švietimas. 

Reikalavimai projektams: 

• Paraiškos turi atitikti MATRA tikslus;  
• MATRA/KAP projekto trukm÷ negali viršyti 12 m÷nesių; 
• Paraiška turi apimti vieną ar daugiau iš MATRA 12 veiklos sričių; 
• Projektą turi inicijuoti vietin÷ (Lietuvos) organizacija; 
• Projekte numatytos l÷šos turi atitikti vietines kainas;  
• Tikslin÷ grup÷ turi būti aiškiai apibr÷žta ir aktyviai įtraukta įgyvendinant projektą; 
• Tikslin÷ grup÷ turi parodyti savo nuosavą finansinį arba kitokį ind÷lį projekte; 
• Maksimali paramos suma – 15.000 eurų. 

Vertinant paraiškas bus atsižvelgiama į: 

• Kaip problema, tikslas, tikslin÷ grup÷ siekiami rezultatai yra pristatyti paraiškoje;  
• Aprašytos veiklos, su veiklų grafiku ir biudžetu; 
• Aktyvus tikslin÷s grup÷s įtraukimas į visus projekto etapus;  
• Nuosavo ind÷lio dalis; 
• Parama veiklų įgyvendinimui ir veiklų tęstinumui;  
• Įgyvendinančios organizacijos vadybiniai geb÷jimai;  
• MATRA/KAP temų apr÷pimas,  
• Pirmenyb÷ teikiama finansavimui, kuris paskatina vietos procesų pradžią.  

Parama neteikiama: 
• Projektams, kurie atkartoja prieš tai vykusius projektus arba kurie jau prasid÷jo 

prieš paraiškos pateikimą;  
• Administracin÷ms išlaidoms (atlyginimams ir kitoms fiksuotoms išlaidos, pvz., 

nuomai, komunalin÷ms paslaugoms apmok÷ti); 
• Labdaringai veiklai; 
• Tarptautinių kelionių išlaidoms; 
• Komercinei veiklai; 
• Veikloms, į kurių tikslinę grupę įeina centrinių valdžios institucijų atstovai.   

Bendras finansavimas su kitais donorais galimas, jei: 
• Užtikrinamas MATRA matomumas 
• Pateikiamas aiškus ir skaidrus su MATRA/KAIP programa susijusių veiklų 

aprašymas;  
• Kiti paramos šaltiniai yra nurodyti paraiškoje;  
• Biudžetas yra subalansuotas. 

Paraiškos turi būti pateikiamos Nyderlandų Karalyst÷s ambasadai, adresu: Jogailos 
g. 4 (4 aukštas), LT-01116 Vilnius, Lietuva. 

Kontaktinis asmuo projektams: Vaiva Kupčiūnait÷, tel. +370 52690072. 
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Paraiškos gali būti teikiamos visus metus. Paraišką turi pateikti projektą 
įgyvendinanti organizacija, tačiau joms pagalbą gali teikti trečiosios šalys, tokios kaip 
Nyderlandų NVO..  

Paraiškos ir visa susijusi korespondencija turi būti pateikiama anglų kalba. Paraiškos 
formą galima atsisiųsti iš Nyderlandų Karalyst÷s ambasados internetinio puslapio: 
http://www.mfa.nl/vil arba pasiimti Nyderlandų Karalyst÷s ambasadoje.  

Paraiška turi būti pateikiama su lydraščiu. Jeigu prie paraiškos pridedamos 
rekomendacijos, jos turi būti išverstos į anglų kalbą. 

Ambasada raštu informuoja, jeigu paraiška yra netinkama finansavimui ir paaiškina 
priežastis.  

Tam pačiam projektui negali būti kreipiamasi d÷l papildomo finansavimo. Projekto 
biudžetas turi būti parengtas litais. Biudžete turi būti pateikiami detalūs ir pagrįsti išlaidų 
paskaičiavimai.  

Pritarusi projektui, ambasada parengia paramos laišką (Grant Letter) ir išsiunčia jį 
paramos prašytojui. Paraišką teikianti organizacija turi tur÷ti banko sąskaitą, į kurią po 
pritarimo projektui, sąskaitą pervedamos paskirtos l÷šos (litais). Paprastai iš pradžių 
pervedama apie 80 proc. paramos l÷šų.  

Dauguma atveju ambasadai turi būti pateikiama viena baigiamoji projekto 
įgyvendinimo ataskaita už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bendrą biudžetą. 
Projekto įgyvendinimo ataskaita turi atspind÷ti projekto veiklų įgyvendinimą ir laukiamą 
projekto poveikį. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje turi būti aprašytas l÷šų panaudojimas, 
prid÷tos išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos. 

 ir l÷šų panaudojimo aspektus. Projekto išlaidos turi sutapti su projekto paraiškos 
biudžete numatytom išlaidom. Jeigu projekto įgyvendinimo metu būtina pakeisti biudžetą, 
reikia raštu kreiptis į ambasadą d÷l keitimo patvirtinimo. Jeigu projektą finansuoja ir kiti 
donorai, ataskaitoje turi būti pateikta informacija, kaip buvo panaudotos ambasados, kitų 
donorų ir organizacijos nuosavos l÷šos. Po ataskaitos patvirtinimo, pervedama likusi 
paramos dalis.  
 
Ambasados smulkių projektų programa (Small Embassy Projects Programme) / 
KNIP 

MTRA/ KNIP programa siekia skleisti ir didinti visuomen÷s žinias įsipareigojimus 
aplinkos vadybai Centro ir Rytų Europos šalyse iš socialinių transformacijų kontekste. 
MATRA/KNIP yra dalis tarptautin÷s aplinkos vadybos programos PIN sudedamoji dalis. 
PIN programą remia žem÷s ūkio, aplinkos vadybos ir žuvininkyst÷s ministerija. 

Reikalavimai MATRA/KNIP projektams: 
• Paraiškos turi atitikti MATRA tikslus;  
• Projektą turi inicijuoti vietin÷ (Lietuvos) bendruomen÷ ar organizacija; 
• MATRA/KNIP projekto trukm÷ negali viršyti 12 m÷nesių; 
• Projektas turi apimti temas, nustatytas Žem÷s ūkio, aplinkos vadybos ir 

žuvininkyst÷s ministerijos patvirtintame Centro ir Rytų Europos 2001-2004 m. aplinkos 
vadybos plane, taip pat  biologin÷s įvairov÷s, specifinių sričių apsaugos politikos vystymo ir 
įgyvendinimo temas. 

Temos, susijusios su biologin÷s įvairov÷s politikos vystymu ir įgyvendinimu:  

• Biologin÷s įvairov÷s strategijos ir ekologiniai tinklai; 
• Pan-Europos ekologinis tinklas; 
• Nacionalinio veiksmų plano realizavimas; 
• Aplinkos vadybos politikos integravimas į kitas politikas; 
• Partneryst÷s aplinkos vadybos srityje;  
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• Bendradarbiavimas su kitomis institucijomis ir NVO, specializuotomis 
gamtosaugos organizacijomis, atliekamais tyrimais, verslo atstovais;  

• Visuomen÷s dalyvavimo skatinimas; 
• Finansinių paj÷gumų stiprinimas.  

Temos, susijusios su specifin÷mis apsaugos ir vadybos sritimis: 

• Teritorijų apsauga ir ekosistemų valdymas, ypatingą d÷mesį kreipiant pelkių, 
pakrančių ir miškų apsaugai;  

• Migruojančių paukščių kelių apsauga; 
• Patirties pasikeitimas natūralių ekosistemų srityje; 
• Ilgalaikių ryšių tarp žem÷s ūkio ir aplinkos vadybos kūrimas.  

Vertinant paraiškas bus atsižvelgiama į: 

• Kaip kokybiškai problema, tikslas, tikslin÷ grup÷ siekiami rezultatai yra pristatyti 
paraiškoje;  

• Aprašytos veiklos, su veiklų grafiku ir biudžetu; 
• Aktyvus tikslin÷s grup÷s įtraukimas į visus projekto etapus;  
• Nuosavo ind÷lio dalis; 
• Parama veiklų įgyvendinimui ir veiklų tęstinumui;  
• Įgyvendinančios organizacijos vadybiniai geb÷jimai;  
• Projekte numatytos l÷šos turi atitikti vietines kainas;  
• Pirmenyb÷ teikiama finansavimui, kuris paskatina vietos procesų pradžią; 
• Kadangi ambasados ištekliai riboti, paraiškos bus vertinamos ir finansuojamos 

pagal jų pateikimo pirmumą.  

Parama neteikiama: 
• Administracin÷ms išlaidoms (atlyginimams ir kitoms fiksuotoms išlaidos, pvz., 

nuomai, komunalin÷ms paslaugoms apmok÷ti); 
• Labdaringai veiklai; 
• Tarptautinių kelionių išlaidoms ar komercinei veiklai; 
• Projektams, kurie atkartoja prieš tai vykusius projektus arba kurie jau prasid÷jo 

prieš paraiškos pateikimą;  
• Veikloms, į kurių tikslinę grupę įeina centrinių valdžios institucijų atstovai.   

Konsultantai gali būti samdomi tik jeigu jiems mokamas atlygis yra pagrįstas ir 
atitinka vietos tarifus. Konsultantų panaudojimas projekte turi būti ribotas ir proporcingas 
bendram išlaidų kiekiui.  

Bendras finansavimas su kitais donorais galimas, jei: 
• Pateikiamas aiškus ir skaidrus su MATRA/KAIP programa susijusių veiklų 

aprašymas;  
• Kiti paramos šaltiniai yra nurodyti paraiškoje;  
• Biudžetas yra subalansuotas; 
• Užtikrinamas MATRA matomumas. 

Paraiškos turi būti siunčiamos į: Office of the Agricultural Counsellor, ul. 
Chocimska 6, Warsaw  00 791, Poland, fax 00 48 22 646 53 83 arba pateikiamos 
(Nyderlandų Karalyst÷s ambasadai, adresu: Jogailos g. 4 (4 aukštas), LT-01116 Vilnius, 
Lietuva . 

Kontaktinis asmuo projektams: Vaiva Kupčiūnait÷, tel. +370 52690072. 
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Paraiškos gali būti teikiamos visus metus. Paraišką turi pateikti projektą 
įgyvendinanti organizacija, tačiau joms pagalbą gali teikti trečiosios šalys, tokios kaip 
Nyderlandų NVO..  

Paraiškos ir visa susijusi korespondencija turi būti pateikiama anglų kalba. Paraiškos 
formą galima atsisiųsti iš Nyderlandų Karalyst÷s ambasados internetinio puslapio: 
http://www.mfa.nl/vil arba pasiimti Nyderlandų Karalyst÷s ambasadoje.  

Paraiška turi būti pateikiama su lydraščiu. Jeigu prie paraiškos pridedamos 
rekomendacijos, jos turi būti išverstos į anglų kalbą. 

Ambasada raštu informuoja, jeigu paraiška yra netinkama finansavimui ir paaiškina 
priežastis.  

Tam pačiam projektui negali būti kreipiamasi d÷l papildomo finansavimo. Projekto 
biudžetas turi būti parengtas litais. Biudžete turi būti pateikiami detalūs ir pagrįsti išlaidų 
paskaičiavimai.  

Pritarusi projektui, ambasada parengia paramos laišką (Grant Letter) ir išsiunčia jį 
paramos prašytojui. Paraišką teikianti organizacija turi tur÷ti banko sąskaitą, į kurią po 
pritarimo projektui, sąskaitą pervedamos paskirtos l÷šos (litais). Paprastai iš pradžių 
pervedama apie 80 proc. paramos l÷šų.  

Dauguma atveju ambasadai turi būti pateikiama viena baigiamoji projekto 
įgyvendinimo ataskaita už visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir bendrą biudžetą. 
Projekto įgyvendinimo ataskaita turi atspind÷ti projekto veiklų įgyvendinimą ir laukiamą 
projekto poveikį. Projekto įgyvendinimo ataskaitoje turi būti aprašytas l÷šų panaudojimas, 
prid÷tos išlaidas pateisinančių dokumentų kopijos. 

Projekto išlaidos turi sutapti su projekto paraiškos biudžete numatytom išlaidom. 
Jeigu projekto įgyvendinimo metu būtina pakeisti biudžetą, reikia raštu kreiptis į ambasadą 
d÷l keitimo patvirtinimo. Jeigu projektą finansuoja ir kiti donorai, ataskaitoje turi būti 
pateikta informacija, kaip buvo panaudotos ambasados, kitų donorų ir organizacijos 
nuosavos l÷šos. Po ataskaitos patvirtinimo, pervedama likusi paramos dalis.  
 
 


