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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2, 3
ir 5 punktais, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 8 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 1 d. nutarimu Nr. 1715 „Dėl Nacionalinės
jaunimo politikos 2011–2019 metų plėtros programos patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į Alytaus
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. K-54 „Dėl Alytaus rajono
savivaldybės 2013–2020 metų strateginės plėtros plano patvirtinimo“,
t v i r t i n u Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo
tvarkos aprašą (pridedama).

Administracijos direktorė

Jolanta Kručkauskaitė

PATVIRTINTA
Alytaus rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2015 m. birželio 16 d.
Įsakymu Nr. D1-437
ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VEIKLOS SKATINIMO PROJEKTŲ
FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROJI DALIS

1. Jaunimo veiklos skatinimo projektų (toliau – projektai) finansavimo iš Alytaus rajono
savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus projektams ir jų
pareiškėjams, projektų vertinimą ir finansavimą. Aprašu įgyvendinama pagrindinė jaunimo teisių
apsaugos misija – formuoti tinkamą jaunimo politiką Alytaus rajono savivaldybėje, prisidedant prie
Alytaus rajono savivaldybės strateginės plėtros prioritetinių tikslų įgyvendinimo. Taip pat Aprašu
įgyvendinama Alytaus rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2 prioriteto „Veiklios
visuomenės ugdymo, sveikatos ir socialinio vystymo prioritetas“ 2.1 tikslo „Išsaugoti gerąsias
krašto kultūros tradicijas, vystyti modernią, patrauklią kultūrinio turizmo infrastruktūrą ir
bendradarbiavimą“ 2.1.3 uždavinio „Skatinti rajono gyventojų kultūrinį ir sportinį aktyvumą ir
gerinti susijusią infrastruktūrą“ 2.1.3.24 priemonė „Jaunimo bendruomeninių ir pilietinių vertybių
skatinimas“ ir 2.1.3.25 priemonė „Skatinti jaunimo laisvalaikio užimtumą ir iniciatyvas“.
2. Šis Aprašas skirtas visiems Alytaus rajono savivaldybės jauniems žmonėms (14–29 metų
amžiaus), siekiant sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integracijai
į visuomenės gyvenimą, jaunimo iniciatyvoms finansuoti, tuo pačiu siekiant visuomenės ir atskirų
jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms.
3. Priemonės įgyvendinimo tikslas – sudaryti sąlygas formuotis intelektualiai, kūrybiškai ir
pilietiškai asmenybei, skatinant jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą vietinės bendruomenės gyvenime,
remti
iniciatyvas, gerinančias jaunimo veiklos kokybę ir padedančias jaunimui integruotis į
politinį, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą, stiprinti jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas,
spręsti jaunimo problemas.
4. Reikšminiai žodžiai ir sąvokos:
4.1. Jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų.
4.2. Jaunimo organizacija – įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įregistruota
asociacija, kurioje ne mažiau kaip 2/3 narių sudaro jauni žmonės ar jaunimo organizacijos.
4.3. Su jaunimu dirbanti organizacija – viešasis juridinis asmuo, kurio vienas iš tikslų – į
jaunimą orientuota ir jaunimo poreikius tenkinanti veikla.
4.4. Jaunimo iniciatyva – jaunimo veikla, skirta jaunimo poreikiams tenkinti.
4.5. Jaunimo projektas – tikslinė jaunų žmonių grupės ar jaunimo organizacijos veikla, kuri
yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, autoriais ir
įgyvendintojais.
4.6. Paraiška – dokumentas su priedais, kuris pateikiamas siekiant gauti paramą projektui /
programai įgyvendinti.
4.7. Projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantys prie projekto
įgyvendinimo, turintys konkrečią atsakomybę už projekto ir / ar tam tikrų jo dalių įgyvendinimą.
Projekto vykdytojai nėra asmenys, laikinai prisidedantys prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis,
įgūdžiais bei veikla (lektoriai, meno kolektyvai ir t. t.). Projekto vykdytojais taip pat nėra asmenys,
prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir / ar ūkine veikla (rėmėjai).
4.8. Projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie dalyvauja jame
(renginių dalyviai, paslaugų gavėjai ir pan.).
4.9. Neformali jaunimo grupė – neregistruotas, formalios organizacinės struktūros neturintis
jaunų žmonių laikinas ar pastovus susibūrimas, kurio narius jungia koks nors bendras požymis

(pvz., bendra veikla, bendri interesai ir t.t.), skirtas įgyvendinti konkrečias veiklas, propaguoti
kultūrines, socialines ar kitokio pobūdžio vertybes, tikslus ir pan.
5. Savivaldybės administracija šiame Apraše nustatyta tvarka skelbia konkursą jaunimo
veiklos skatinimo projektams finansuoti (toliau – konkursas). Savivaldybės administracijos
direktorius sudaro jaunimo veiklos skatinimo projektų vertinimo ir atrankos komisiją (toliau –
komisija), nustato projektų vertinimo kriterijus, tvirtina projektų sąrašą ir jiems įgyvendinti skirtas
lėšas.
II. PROJEKTŲ RĖMIMO PRIORITETAI
IR UŽDAVINIAI
6. Parama skiriama projektams, kuriais siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:
6.1. skatinti jaunimo dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant jaunimo politiką, sudarant
sąlygas formuotis intelektualiai, kūrybiškai ir pilietiškai asmenybei;
6.2. skatinti jaunimo veiklas, naudingas bendruomenei;
6.3. plėtoti jaunimo iniciatyvą ir laisvalaikio užimtumą.
6.4. stiprinti bei gerinti jaunimo organizacijų veiklos kokybę bei efektyvumą;
6.5. mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį;
6.6. skatinti jaunimo verslumą;
6.7. skatinti savanorystę tarp jaunimo;
6.8. skatinti jaunimo, žinybų ir sektorių bendradarbiavimą plėtojant darnią jaunimo politiką.
7. Prioritetas bus skiriamas projektams:
7.1. kuriuos įgyvendinant būtų ruošiami jaunimo lyderiai, numatant jiems galimybes praktinių
gebėjimų taikymui;
7.2. skatinantys jaunimo laisvalaikio užimtumą ir verslumą;
7.3. skatinantys savanorystę tarp jaunimo;
7.4. skatinantys jaunimo organizacijų kūrimąsi bei stiprinantys jau veikiančių jaunimo
organizacijų veiklos kokybę ir efektyvumą;
7.5. skatinantys vienoje teritorijoje veikiančių jaunimo organizacijų, jaunimo iniciatyvų
veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su kitomis institucijomis;
7.6. skatinantys keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi.
8. Negali būti finansuojamos projektų išlaidos, skirtos:
8.1. ūkiniam inventoriui ir baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms,
kompiuterinei įrangai, medicininei įrangai ir kitam inventoriui (priemonėms ir įrangai, kuri
nenusidėvi per vienerius metus, o jos vieno vieneto vertė yra didesnė kaip 144 Eur) įsigyti;
8.2. patalpų remontui, rekonstrukcijai ir statybai;
8.3. projekto paruošiamojo etapo išlaidoms (paruošiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos,
susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką savivaldybės administracijai, pvz., paraiškos
rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.);
8.4. tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš
Lietuvos bei kelionės draudimo išlaidos;
8.5. Lietuvos Respublikos gyventojų tarptautinės kelionės lėktuvu (jei neįrodoma, kad
skrydžio išlaidos bus mažesnės už kitus įmanomus išlaidų variantus);
8.6. projekto įgyvendinimui už Lietuvos Respublikos ribų;
8.7. atostogoms ir turizmui;
8.8. pelnui gauti.
III. PARAIŠKŲ (PROJEKTŲ) PATEIKIMO, SVARSTYMO IR
TVIRTINIMO TVARKA
9. Projektams finansuoti paraiškas gali teikti Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje
veikiančios (-tys):

9.1. registruotos pelno nesiekiančios jaunimo ir su jaunimu dirbančios organizacijos pagal
Asociacijų, Viešųjų įstaigų, Labdaros ir paramos fondų įstatymus ir instituciškai atskirtos nuo
valstybės ir savivaldybių valdžios struktūrų;
9.2. neformalios jaunimo grupės (turinčios globojančią ne pelno siekiančią organizaciją, t. y.,
kurios prieš gaudamos finansavimą turės sudaryti bendradarbiavimo sutartį su teisės aktais nustatyta
tvarka įregistruota organizacija (2 priedas);
9.3. respublikinių jaunimo organizacijų padaliniai / skyriai.
10. Ne mažiau kaip 2/3 projekto vykdytojų turi būti jauni žmonės.
11. Ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių turi būti jauni žmonės.
12. Savivaldybės administracija pagal galimybes vietinės informavimo priemonėse ir
savivaldybės interneto puslapyje www.arsa.lt skelbia atvirą projektų finansavimo konkursą.
13. Konkursui teikiama Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu
patvirtinta ir kompiuteriu tinkamai užpildyta paraiškos forma (1 priedas) dalyvauti projektų
finansavimo konkurse (1 egz.), kiti papildomi dokumentai.
14. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija vertina konkursui
pateiktas paraiškas. Galutinį sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams priima savivaldybės
administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos siūlymą.
15. Esant skubiems atvejams, kai nėra galimybės ir laiko suorganizuoti šiame Apraše
nurodyto konkurso, vertinimo komisijos teikimu Alytaus rajono savivaldybės administracijos
direktorius gali skirti programos lėšų atskiriems projektams finansuoti.
16. Pagrindinė komisijos darbo forma yra posėdžiai. Komisijos veiklai vadovauja komisijos
pirmininkas, kuris organizuoja komisijos darbą, pirmininkauja posėdžiams, pasirašo posėdžių
protokolus. Komisiją aptarnauja komisijos sekretorius, kuris rengia posėdžių protokolus, informuoja
komisijos narius apie posėdžių datą, laiką ir vietą, vykdo kitus komisijos pirmininko pavedimus,
susijusius su komisijos darbu. Komisijos poėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3
komisijos narių.
17. Norintys dalyvauti konkurse pareiškėjai turi pateikti paraiškos komplektą, kurį sudaro:
17.1. užpildyta ir atspausdinta paraiškos forma (1 priedas) pasirašyta organizacijos vadovo,
projekto vadovo ir patvirtinta organizacijos antspaudu. Paraiška ir papildoma medžiaga turi būti
tvarkingai susegta, puslapiai sunumeruoti. Visos pateikiamos priedų kopijos (kiekvienas lapas) turi
būti patvirtintos organizacijos (įstaigos) vadovo parašu ir antspaudu;
17.2. jei paraišką teikia jaunimo ar su jaunimu dirbanti organizacija, turi būti pridėta
organizacijos registracijos pažymėjimo ir įstatų kopija;
17.3. jei paraišką teikia neformali jaunimo grupė, prie paraiškos turi būti pridėta projekto
vadovo
asmens
tapatybę
patvirtinančio
dokumento
(asmens
paso)
kopija.
Neformali jaunimo grupė taip pat pateikia bendradarbiavimo sutartį tarp neformalios grupės ir
finansavimo sutartį pasirašysiančios organizacijos (2 priedas) bei tos organizacijos registracijos
pažymėjimo kopiją.
18. Paraiška turi būti pateikta Alytaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir
viešųjų ryšių skyriui adresu Pulko g. 21, 62135 Alytus iki skelbime nurodytos konkurso pabaigos
datos imtinai arba gautos registruotu laišku su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta dar
nepasibaigus konkursui. Paraiška, pateikta pavėluotai, nepriimama, o vokai, gauti registruotu paštu
su pašto žyma, rodančia, kad paraiška išsiųsta per vėlai, nebus atplėšiami. Paraiška teikiama
užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašyta „Paraiška jaunimo veiklos skatinimo
projektų finansavimo konkursui“ ir projekto pareiškėjo pavadinimas bei adresas.
19. Finansavimui pateikti dokumentai pateikėjui negrąžinami.
IV. PROJEKTŲ LĖŠŲ VALDYMAS, LĖŠŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ,
ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ
20. Skirtos lėšos į šio Aprašo 9 punkte nurodytų subjektų, kurių projektų finansavimui
pritarta, sąskaitas pervedamos atsižvelgiant į projektų vykdymo terminus ketvirčiais.

21. Finansuojamos gali būti tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, padarytos nuo
sutarties pasirašymo iki einamų metų gruodžio 31 d.
22. Maksimali vienam projektui skiriama suma gali būti atitinkamai 579 Eur arba 1448 Eur:
22.1. jei projektą įgyvendina viena organizacija ar neformali grupė, maksimali suma 579
Eur;
22.2. jei projektas skirtas struktūros ar tinklo kūrimui, projektą vykdo kelios organizacijos ar
neformalios grupės ir projekto dalyviai yra ne mažiau kaip iš 2 savivaldybių, maksimali suma 1448
Eur. Būtina pateikti bendradarbiavimą patvirtinančio dokumento kopiją.
23. Lėšos yra skiriamos:
23.1. jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimo projektams (konferencijos, seminarai, akcijos,
mokymai, susitikimai jaunimo situacijai aptarti, problemoms išspręsti ir t. t.) remti;
23.2. jaunimo laisvalaikio ir užimtumo organizavimo projektams, skirtiems remti
bendruomenes;
23.3. jaunimo informacinės ir konsultacinės veiklos plėtojimo projektams;
23.4. projektams, skatinantiems ir plėtojantiems jaunimo, jaunimo organizacijų, savivaldos ir
kitų įstaigų partnerystę bei bendradarbiavimą savivaldybės ir nacionaliniame lygmenyje;
23.5. projektams, kuriais bus stiprinama bei gerinama jaunimo organizacijų veiklos kokybė
ir efektyvumas;
23.6. projektams, skatinantiems jaunimo verslumą;
23.7. projektams, kuriais siekiama mažinti jaunų žmonių socialinę atskirtį;
23.8. jaunimo organizacijų ir / ar asociacijų įregistravimo, registracijos duomenų keitimo
išlaidoms kompensuoti.
24. Teikiamuose projektuose būtina vadovautis jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo ir
savivaldos principais.
25. Teikiamuose projektuose sporto varžybų, kultūros ir meno renginių, politinių ir religinių
renginių, akademinėms ir profesinėms žinioms, o taip pat patirčiai įgyti skirtų renginių
organizavimas gali būti naudojamas tik kaip priemonė tikslams pasiekti, tačiau negali būti
pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.
26. Savivaldybės administracija su finansavimą gavusiomis organizacijomis sudaro sutartis,
kuriose aprašomi organizacijos įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo
terminai ir lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos. Finansavimą gavusiai
organizacijai nepasirašius sutarties per 30 kalendorinių dienų nuo oficialios konkurso rezultatų
paskelbimo vietinėje spaudoje dienos, parama neskiriama.
27. Pagal Aprašą gautas lėšas lėšų gavėjai gali naudoti tik sutartyje numatytiems tikslams ir
griežtai pagal nurodytą tikslinį lėšų paskirstymą.
28. Jei organizacijai buvo skirtas dalinis finansavimas, t. y. savivaldybės skirta suma yra
mažesnė, nei organizacija prašė paraiškoje, organizacija, prieš sudarydama sutartį su savivaldybe,
turi teisę keisti savo projektinės veiklos apimčių įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje
aprašytos veiklos turinio ir tikslų. Tokiu atveju sutartis pasirašoma tik pateikus patikslintą projekto
biudžeto išlaidų sąmatą (3 priedas), kuri yra neatskiriama sutarties dalis.
29. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtina mokėti visus mokesčius ir rinkliavas,
susijusius su gautų lėšų panaudojimu. Lėšų gavėjai gautų lėšų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos
norminių aktų nustatyta tvarka.
30. Pasibaigus ataskaitiniam ketvirčiui, sutartyje nustatytais terminais savivaldybės
administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui būtina pateikti finansinę ataskaitą.
31. Pasibaigus projekto įvykdymo terminui, ne vėliau kaip per mėnesį savivaldybės
administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui būtina pateikti projekto įgyvendinimo veiklos
ataskaitą (4 priedas).
32. Jeigu lėšos nebuvo panaudotos arba panaudotos ne visos, jos turi būti grąžinamos į
Alytaus rajono savivaldybės administracijos sąskaitą ne vėliau kaip per 10 dienų nuo galutinio
termino, iki kada turi būti pateiktos Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytos ataskaitos, pasibaigimo.
Šiuo atveju vertinimo komisijai paliekama teisė skelbti naują paraiškų priėmimo konkursą.

33. Iškilus neaiškumams arba nesutarimams, visi klausimai sprendžiami Lietuvos
Respublikos norminių aktų nustatyta tvarka.
34. Nustačius, kad lėšos ar jų dalis panaudotos ne pagal tikslinę paskirtį, kuriai jos skirtos,
ar vėluojant pateikti Aprašo 30 ir 31 punktuose nurodytas ataskaitas ilgiau kaip 10 dienų, lėšų
gavėjai privalo grąžinti Alytaus rajono savivaldybės administracijai gautas projektams vykdyti
sumas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
raštiško reikalavimo.
35. Projekto vykdytojai privalo pateikti informaciją apie projekto vykdomus renginius
savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui, renginiuose ir spaudoje paskelbdami,
kad juos remia Alytaus rajono savivaldybė.
36. Lėšų gavėjai per visuomenės informavimo priemones rajono visuomenei skelbia
informaciją apie projekto vykdymą ir jo rezultatus.
37. Vertinimo komisija gali skleisti patirtį kitoms kultūros įstaigoms, organizacijoms bei
informuoti bendruomenę apie projektus, finansuojamus iš Alytaus rajono savivaldybės biudžeto
lėšų.
38. Šiame Apraše nurodytų lėšų naudojimą kontroliuoja Alytaus rajono savivaldybės
kontrolieriaus ir audito tarnyba ir kitos Lietuvos Respublikos norminiuose aktuose nurodytos
institucijos ir įstaigos.
39. Lėšų gavėjas, pateikęs klaidingas žinias apie savo veiklą arba ne pagal paskirtį
panaudojęs skirtas lėšas, ar kitaip pažeidęs šiame Apraše ir sutartyje, sudarytoje su Alytaus rajono
savivaldybės administracija dėl lėšų skyrimo projektui įgyvendinti (toliau - sutartis), ar Lietuvos
Respublikos norminiuose aktuose nustatytus reikalavimus, susijusius su lėšų apskaita, naudojimu,
atsiskaitymu už panaudotas lėšas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
40. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško lėšų gavėjo
atsiskaitymo su Alytaus rajono savivaldybės administracija, t. y. kol bus pateiktos Aprašo 30 ir 31
punktuose nurodytos ataskaitos, o lėšų likutis (jeigu jis yra) pervestas į savivaldybės administracijos
sąskaitą banke, o Aprašo 32, 34 punktuose nurodytais atvejais – grąžinus lėšas Alytaus rajono
savivaldybės administracijai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Šio Aprašo įgyvendinimą organizuoja (nurodytais atvejais – vykdo) ir prižiūri Alytaus
rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyrius.
42. Lėšų gavėjai, nepateikę šiame Apraše nurodytų ataskaitų ar panaudoję lėšas ne pagal
tikslinę paskirtį, praranda teisę ateityje gauti lėšų pagal šį Aprašą.

Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo
tvarkos aprašo
1 priedas
PARAIŠKA DALYVAUTI
Alytaus rajono savivaldybės jaunimo veiklos skatinimo
projektų finansavimo konkurse

Gauta (data) ...................

Paraiškos Nr. ........................

I. Bendra informacija
1. Organizacijos pavadinimas bei juridinis statusas
2. Projekto pavadinimas
3. Informacija apie organizaciją:
Registracijos kodas
Adresas
Telefonas (pateikite su tarpmiestiniu kodu)
Faksas (pateikite su tarpmiestiniu kodu)
Elektroninis paštas
Interneto puslapis

Tvirtinu, kad paraiškoje (projekte) pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju
gavęs projektui įgyvendinti Alytaus rajono savivaldybės lėšas informuoti Alytaus rajono
savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių skyrių, kaip vykdomas projektas. Pasibaigus
ataskaitiniam ketvirčiui, sutartyje nustatytais terminais savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos skyriui pateikti finansinę ataskaitą, o pasibaigus projekto įvykdymo terminui, bet ne
vėliau kaip per mėnesį, – Kultūros ir viešųjų ryšių skyriui projektinės veiklos ataskaitą. Pažadu
naudoti lėšas taip, kaip numatyta patvirtintame projekte. Gavus lėšų projektui įgyvendinti iš kitų
šaltinių, apie tai informuoti Alytaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir viešųjų ryšių
skyrių ne vėliau kaip per 10 dienų nuo lėšų gavimo.
4. Prašoma suma:
Bendra projekto suma
Iš jų:
prašoma iš rajono savivaldybės suma
kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti)
tikimasi gauti iš (nurodyti šaltinį)

5. Elektroninės paraiškos formos pavadinimas

6. Projekto vykdytojai:
Bendras projekto vykdytojų skaičius
Projekto vykdytojų nuo 14 iki 29 metų skaičius
7. Projekto dalyviai:
Bendras projekto dalyvių skaičius
Bendras projekto dalyvių nuo 14 iki 29 metų amžiaus skaičius
Atskirų savivaldybių projekto dalyvių skaičius

Eur

%

8. Projekto partneriai:
Organizacijos / institucijos pavadinimas
Būstinės adresas
Telefonas
Bendradarbiavimo statusas (bendradarbiavimo sutartis, planuojate susisiekti ir pan.)
Glaustai apibrėžkite organizacijos / institucijos vaidmenį projekte

9. Apskritis ir savivaldybė, (-ės), kurių gyventojams skiriamas projektas:
Apskritis
Savivaldybė, (-ės)
10. Trumpas projekto pristatymas (ne daugiau kaip 150 žodžių).

II. Projekto tęstinumo statusas
11. Projekto tęstinumas (jei tai tęstinis projektas)
Programos pavadinimas
Projekto pavadinimas

Gauta parama (Eur)

12. Projekto tęstinumo užtikrinimo pagrįstumas (pildyti, jei į klausimą atsakėte „taip“)
(pateikite argumentus, kodėl, jūsų nuomone, reikėtų užtikrinti projekto tęstinumą: įvardykite rezultatus,
kurių pasiekėte įgyvendindami praėjusių metų projektą, kaip patobulintas projektas atsižvelgiant į jį vykdant
sukauptą patirtį, kaip projektas bus tęsiamas kitais metais?).

III. Projekto turinys
13. Problema / situacijos analizė (glaustai aprašykite konkrečią problemą, kurią sieksite spręsti
įgyvendinant projektą: kokia tai problema, kiek ir kaip ji aktuali bendruomenei ir kt., kokie pavojai, jūsų
organizacijos vaidmuo ir vizija. Aptarkite esamą situaciją, veiksnius, turinčius įtakos problemos sprendimui.
Apibūdinkite tikslinę grupę, kuriai bus skirtas projektas, ir jos poreikius).

14. Projekto tikslas (jis turi būti aiškus ir konkretus, sprendžiantis specifinę problemą ir pasiekiamas).

15. Projekto uždaviniai ir laukiami rezultatami (kiekybiniai ir kokybiniai). Rekomenduojama informaciją
pateikti tokia forma:
Projekto uždaviniai
Laukiami projekto rezultatai
1. Uždavinys
1.1.
1.2.
2. Uždavinys

1.3.
2.1.
2.2.

3. Uždavinys

2.3.
3.1.
3.2.

n... Uždavinys

3.3.
n…

16. Išsamus projekto veiklų aprašymas.

17. Veiklos planas. Rekomenduojama informaciją pateikti tokia forma:
Eil.
Veiklos pav.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
n…

11

12

Vykdytojas

18. Kokie projekto veiklos metodai bus naudojami? Kodėl šie metodai leis pasiekti numatytus rezultatus?

19. Kaip ir kada numatoma pristatyti projektą visuomenei, bendruomenei ir kt.?

20. Projekto išlaidos (pagrįskite, kad projektui prašomas valstybės lėšas žadate naudoti efektyviai ir
taupiai, kad planuojate panaudoti visus galimus projekto finansavimo šaltinius, pateikite argumentus).

21. Turimi resursai projektui įgyvendinti.

22. Pateikite detalią informaciją apie projekto išlaidas:
Reikalinga
Nr.
Išlaidų paskirtis

Išlaidų detalizavimas

suma, Eur

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Prašoma
suma, Eur

Apmokėjimas už darbą projekto
vykdytojams, lektoriams, finansininkui
ir kitiems specialistams bei asmenims,
vykdantiems projektą (išmokos pagal
darbo, autorinę sutartis) (ne daugiau
kaip 30% bendros prašomos sumos)
Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas,
elektros energija, vandentiekis,
kanalizacija, apsauga ir pan.) (ne
daugiau kaip 15% bendros prašomos
sumos)
Transporto nuoma ir išlaikymas
(degalai, tepalai ir pan.), apmokėjimas
už transporto bilietus
Įrangos, priemonių ir reikmenų
(kompiuterių, kopijavimo aparatų,
rašymo lentų ir pan.) nuoma
Mažaverčių priemonių ir reikmenų
(kanceliarinės prekės, ūkinės paskirties
prekės ir pan.) įsigijimas
Lėšos komandiruotėms
Ryšių išlaidos (telefonas, faksas, paštas
ir pan.)
Renginio dalyvių apgyvendinimas ir
maitinimas

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugos,
leidybos ir pristatymo visuomenei
išlaidos

10.

Kitos išlaidos (ne daugiau kaip 5%
bendros prašomos sumos)
IŠ VISO

IŠ VISO

23. Kiti lėšų teikėjai ir finansavimo šaltiniai (jei parama suteikta, būtina prie paraiškos pridėti
dokumentus ar laiškus, įrodančius šį faktą; prašome išvardinti visus lėšų teikėjus, jų skirtas lėšas ir
priemones, kurioms įgyvendinti panaudotos skirtos lėšos, bei kitus numatomus finansavimo
šaltinius šiam projektui įgyvendinti ir finansuotojus):
1. _________________________________ Suma ________ Eur Suteikta
2. _________________________________ Suma ________ Eur Suteikta

Laukiama atsakymo
Laukiama atsakymo

3. _________________________________ Suma ________ Eur Suteikta
4. _________________________________ Suma ________ Eur Suteikta

Laukiama atsakymo
Laukiama atsakymo

Paraiška su dokumentais (tvarkingai susegta, puslapiai sunumeruoti) pateikiama užklijuotame ir
antspauduotame voke.
Projekto vadovo
vardas, pavardė ______________________
parašas________________

Organizacijos vadovo
vardas, pavardė _______________________
parašas _________________

A.V.
Data __________________________

Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo
tvarkos aprašo
2 priedas
BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS Nr.
________________
Data
__________________
Vieta
Toliau pasirašiusieji (neformalios grupės pavadinimas, adresas) (toliau – grupė),
atstovaujama(s) (vardas, pavardė), ir (įstaigos, organizacijos pavadinimas, adresas, įmonės kodas),
atstovaujama(s) (pareigos, vardas, pavardė), (toliau – įstaiga, organizacija), toliau kartu vadinamos
šalimis, sudarome šią sutartį dėl bendradarbiavimo įgyvendinant projektą (projekto pavadinimas)
(toliau – projektas).
SUTARTIES OBJEKTAS
1. Grupė bendradarbiaudamos su įstaiga įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Jaunimo
veiklos skatinimo projektų finansavimo sutartį (toliau – sutartis) tarp įstaigos ir savivaldybės.
ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2. Įstaiga įsipareigoja pasirašyti sutartį su savivaldybės administracija.
3. Įstaiga sutinka, kad į jos sąskaitą būtų pervestos lėšos projektui finansuoti, kaip numatyta
sutartyje.
4. Įstaiga įsipareigoja perduoti grupei projektui įgyvendinti būtinas lėšas, pervestas
savivaldybės administracijos, bei pateikti finansinius dokumentus, susijusius su šių lėšų pervedimu į
įstaigos sąskaitą, lėšų panaudojimu, lėšų išėmimu iš sąskaitos, lėšų likučiu projekto įgyvendinimo
laikotarpio pabaigoje.
5. Įstaiga sutinka laikytis sutartyje nustatytos lėšų pervedimo tvarkos ir lėšų panaudojimo
sąlygų.
6. Įstaiga sutinka prisiimti įsipareigojimus savivaldybei, numatytus sutartyje, susijusius su
gautų lėšų pervedimu, atsiskaitymu už gautų lėšų panaudojimą bei projekto vykdymą.
7. Įstaiga turi teisę reikalauti iš grupės dokumentų, reikalingų įstaigos įsipareigojimams
savivaldybei vykdyti.
8. Grupė įsipareigoja įgyvendinti projektą sutartyje numatytomis sąlygomis.
9. Grupė įsipareigoja naudoti įstaigos jai perduotas lėšas sutartyje numatytomis sąlygomis.
10. Grupė įsipareigoja pateikti įstaigai tuos jos turimus dokumentus, kurie yra būtini, kad
įstaiga galėtų vykdyti savo įsipareigojimus savivaldybei, kaip tai numatyta sutartyje.
11. Grupė turi teisę reikalauti įstaigos, jog pastaroji leistų grupei naudotis lėšomis, būtinomis
projektui įgyvendinti.
SUTARTIES GALIOJIMAS
12. Ši sutartis įsigalioja įstaigai pasirašius sutartį su savivaldybės administracija.
13. Ši sutartis galioja projekto įgyvendinimo laikotarpiu. Projekto įgyvendinimo laikotarpis
baigiasi, kai visiškai įvykdomos su savivaldybe sutartyje numatytos sąlygos ir įsipareigojimai.

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
14. Jei kuri nors iš šalių nevykdo šios sutarties ar ją nutraukia, ji atsako tretiesiems asmenims
pagal prievoles, atsiradusias dėl projekto įgyvendinimo taip, kaip ji atsakytų, jei ši sutartis galiotų.
KITOS NUOSTATOS
15. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės
aktais. Šalių sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų dokumentų nustatyta
tvarka.
16. Kilus ginčams, jie sprendžiami tarpusavio derybose, o jei šie būdai nepadeda pasiekti
tarpusavio susitarimo – teismine tvarka.
17. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartyje numatytų įsipareigojimų
įvykdymo.
18. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną
egzempliorių kiekvienai sutarties šaliai.
ŠALIŲ REKVIZITAI

Grupės pavadinimas
Atstovo vardas, pavardė
Atstovo asmens kodas
Adresas
Tel.

Įstaigos pavadinimas
Kodas
Adresas
Sąskaitos Nr.
Banko pavadinimas
Banko kodas
Tel.

Atstovo vardas, pavardė, parašas

Pirmininko vardas, pavardė, parašas

A. V.

__________________

Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo
tvarkos aprašo
3 priedas

PATIKSLINTA PROJEKTO „ _______________________“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATA

Nr.

Išlaidų paskirtis

1.

Apmokėjimas už darbą projekto
vykdytojams, lektoriams, finansininkui
ir kitiems specialistams bei asmenims,
vykdantiems projektą (išmokos pagal
darbo, autorinę sutartis) (ne daugiau
kaip 30 % bendros prašomos sumos)
Patalpų nuoma ir išlaikymas (šildymas,
elektros energija, vandentiekis,
kanalizacija, apsauga ir pan.) (ne
daugiau kaip 15% bendros prašomos
sumos)
Transporto nuoma ir išlaikymas
(degalai, tepalai ir pan.), apmokėjimas
už transporto bilietus
Įrangos, priemonių ir reikmenų
(kompiuterių, kopijavimo aparatų,
rašymo lentų ir pan.) nuoma
Mažaverčių priemonių ir reikmenų
(kanceliarinės prekės, ūkinės paskirties
prekės ir pan.) įsigijimas
Lėšos komandiruotėms
Ryšių išlaidos (telefonas, faksas,
paštas ir pan.)
Renginio dalyvių apgyvendinimas ir
maitinimas

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Reikalinga
suma, Eur

9.

Kopijavimo ir vertimo paslaugos,
leidybos ir pristatymo visuomenei
išlaidos

10.

Kitos išlaidos (ne daugiau kaip 5%
bendros prašomos sumos)

Išlaidų detalizavimas

IŠ VISO

IŠ VISO

____________________________________
Projekto vadovas (vardas, pavardė, parašas)
A. V.
Data_________________

_____________________

Prašoma
suma, Eur

Jaunimo veiklos skatinimo projektų finansavimo
tvarkos aprašo
4 priedas

PROJEKTO „___________________“ ĮGYVENDINIMO VEIKLOS ATASKAITA

1. Įvykdyto projekto pavadinimas.

2. Įvykdyto projekto aprašymas:

3. Pasiektų rezultatų apibūdinimas:
3.1. Koks tikslas pasiektas?

3.2. Kokie uždaviniai įgyvendinti?

3.3. Kokios visuomenės grupės dalyvavo projekte? Kiek sėkmingai buvo pasirinkta
projekto tikslo grupė ir kaip ji (tikslo grupė) buvo pasiekta?

3.4. Ar projekto dalyvių lūkesčiai ir jų pasirengimas ar kompetencija atitiko projekto
veiklą? Ką reikėtų daryti kitaip siekiant gerinti šį procesą?

3.5. Įvertinkite, kokią naudą, jūsų nuomone, gavo projekto dalyviai?

4. Įvertinkite, kiek pavyko pasiekti planuotą rezultatą: ryšys tarp rezultato, kurį
numatėte, ir rezultato, kurį pasiekėte.
Rezultatas, kurio laukėte
Rezultatas, kurį pasiekėte
Įvertinkite procentais
(įrašykite iš savivaldybei teiktos projekto
(aprašykite)
pasiektą rezultatą, kai
lauktas rezultatas lygus
paraiškos formos)
100 proc.

5. Įvardykite tokios sėkmės / nesėkmės priežastis:

6. Kokią naudą šis projektas suteikė ir, jūsų nuomone, suteiks ateityje jūsų organizacijai?
Aprašykite.

7. Įvertinkite ir įvardykite bendradarbiavimo su įvairiais partneriais, įgyvendinant šį
projektą, pozityvius ir negatyvius aspektus?

8. Ar numatoma tolesnė projekto plėtra pasibaigus šių metų savivaldybės finansavimui?

9. Paanalizuokite projekto lėšų paskirstymo efektyvumą. Kaip tas pačias lėšas
paskirstytumėte dabar, siekdami, kad projektas būtų efektyvesnis: kurioje srityje
sutaupytumėte, o kuriai sričiai skirtumėte daugiau pinigų, kuriose srityse, manote,

galėtumėte pritraukti papildomą paramą (dalyvių įnašus, kitų fondų ar organizacijų
paramą ir kt.), kur įtrauktumėte savanorius ir kt.

10. Užpildykite šią lentelę, kam ir kada konkrečiai panaudotos lėšos.
Data
Sąskaitos Nr.
Išlaidų pavadinimas
(priemonės)

11. Projekto vykdytojai.

__________________________________
Projekto vadovas ( vardas, pavardė, parašas)
Data ________________
A.V.

_____________________

Suma,
Eur

