PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d.
sprendimu Nr. T-46
(Paraiškos formos Nr. 1 pavyzdys)
PARAIŠKA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ BŪTINIAUSIOMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI IŠ
RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
1. Informacija apie organizaciją
Organizacijos pavadinimas, kodas .........................................................................................
………………………………………………………
Registravimo vieta ir data

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Organizacijos vadovas
(vardas, pavardė, tel.)

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

Asmuo ryšiams
(vardas, pavardė, tel.)

…………………………………………………………...
…………………………………………………………..

Organizacijos adresas, tel.

…………………………………………………………...

Banko rekvizitai

…………………………………………………………..
………………………………………………………….

Organizacijos tikslai

…………………………………………………………...
…………………………………………………………...

Organizacijos pagrindinė veikla …………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………...
…………………………………………………………..

2. Išlaidų biudžetas
Eil.
Nr.
1

Būtiniausių išlaidų
pavadinimas
2

Mato vnt.
3

Kaina, Eur
4

Kiekis
5

Suma, Eur
6

Iš viso

_____________
(Data)

___________
parašas

A. V.

____________________

____________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d.
sprendimu Nr. T-46
(Paraiškos formos Nr. 2 pavyzdys)
PARAIŠKA
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI IŠ RAJONO
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
1. Informacija apie organizaciją
Nevyriausybinės
organizacijos pavadinimas
Teisinis statusas
Kodas
Adresas, pašto indeksas
Tel., faksas
El. p. adresas
Banko pavadinimas, kodas,
sąskaitos Nr.
Nevyriausybinės
organizacijos vadovo vardas,
pavardė
2. Informacija apie projektą
Projekto pavadinimas
Projekto pobūdis (šventė,
stovykla, sąskrydis ir kt.)
Visa projektui įgyvendinti
reikalinga suma (Eur)
Prašoma paramos suma (Eur)
Projekto įgyvendinimo vieta
Kiti projekte dalyvaujantys
partneriai
Projekto rėmėjai

3. Informacija apie projekto vykdytojus
Projekto vadovo vardas,
pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas

4. Projekto santrauka
Trumpas projekto poreikio
pagrindimas (problemos,
kurias padės išspręsti
projektas)
Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto veiklos aprašymas

Laukiami rezultatai

Numatomas projekto
tęstinumas

Projekto įgyvendinimo
laikotarpis

5. Projekto finansavimo šaltiniai
Projekto finansavimo šaltinio pavadinimas
Prašomos lėšos
Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti):

Bendra projekto suma

Suma, Eur

6. Detalus projekto vykdymo grafikas
Nr.

Trukmė mėn.

Veiklos pavadinimas

7. Detali projekto išlaidų sąmata
Nr.
1.

Išlaidų pavadinimas

Mato vnt.

Kaina

Kiekis

Išlaidos tiesiogiai su
projekto įgyvendinama
veikla susijusioms prekėms
ir priemonėms / inventoriui
įsigyti

Iš viso:
2.

Išlaidos tiesiogiai su
projekto įgyvendinama
veikla susijusioms
paslaugoms įsigyti

3.

Patalpų, inventoriaus,
transporto ir pan. nuomos
išlaidos

Iš viso:

Iš viso:
4.

Išlaidos projekto sklaidos ir
viešinimo priemonėms ir
paslaugoms įsigyti

Bendra suma:

Suma
(Eur)

Prašoma
suma (Eur)

8. Priedai prie paraiškos
Eil.
Nr.
1.
2.

3.
4.

Pažymėti

Dokumento pavadinimas
Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos
vadovo arba jo įgalioto asmens*
Patvirtintos dokumentų kopijos, įrodančios, kad organizacija turi papildomų
finansavimo šaltinių, arba garantinis raštas, kad organizacija prisideda savo
lėšomis
Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su partneriais
Kita, papildoma, su projektu susijusi medžiaga, kurią, teikėjo nuomone,
reikia pateikti

* Jei paraišką teikia kelios nevyriausybinės organizacijos, veikiančios jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu, žvaigždute pažymėtus
dokumentus turi teikti kiekviena jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties pagrindu veikianti šalis

9. Pareiškėjo deklaracija
Aš, toliau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad:
– šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis
ir įsitikinimu, yra teisinga;
 prašoma savivaldybės parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma;
 nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba
Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų;
 projekto įgyvendinimo sąmatoje numatytos išlaidos tuo pačiu metu nefinansuojamos iš
kitų nacionalinių ir ES programų;
 paraiška gali būti atmesta, jeigu joje pateikti ne visi prašomi duomenys (įskaitant šią
deklaraciją);
 sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą,
projekto pavadinimą, paraiškos registracijos numerį ir prašomą bei suteiktą paramos sumą, būtų
skelbiama paramą administruojančių institucijų interneto svetainėse.
Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas

Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė,
pareigos, parašas

Data

_______________________

PATVIRTINTA
Kelmės rajono
savivaldybės tarybos
2016 m. kovo 31 d.
sprendimu Nr. T-46
(Forma Nr. 7)
PROJEKTŲ VERTINIMO FORMA

Gavimo data___________________________________
Paraiškos numeris_______________________________

Eil.
Nr.
1

Vertinimo kriterijus
Projekto parengimo kokybė

Maksimalus balų
skaičius
10
10

3

Projekto atitikimas prioritetinėms
veiklos sritims
Projekto tikslo realumas

4

Projekto veiksmų plano detalumas

10

5

Projekto biudžeto pagrįstumas

10

6

Projekto tęstinumas

10

7

Projekto reikšmingumas visuomenei

10

8

Projekto naujoviškumas

10

9

Numatytas naudos gavėjų skaičius

10

10

Organizacijos narių įtraukimas į
projekto kūrimą ir įgyvendinimą

10

Iš viso

100

2

10

________________________

Surinktas balų
skaičius

