2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su
skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
2 priedas
(Informacijos apie kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai institucinę struktūrą forma)
INFORMACIJA APIE KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
ŠEIMAI INSTITUCINĘ STRUKTŪRĄ
Pareiškėjas:
Projekto pavadinimas:
Eil
Nr.

1

Planuojamos vykdyti veiklos (paslaugos)
projekto įgyvendinimo metu (pagal 2014–2020
metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir kova su skurdu“
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416
„Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektų
finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 10
punktą), įskaitant projekto administravimo
veiklą
2
(Įrašykite, kokios Aprašo 10 punkte nurodytos
veiklos (paslaugos), įskaitant projekto
administravimo veiklą, bus vykdomos projekto
įgyvendinimo metu. Informacija turi atitikti
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą
projektą (toliau – paraiška) 6 dalyje „Projekto
loginis pagrindimas“ aprašytas veiklas bei
papildomai turi būti įtraukta projekto
administravimo veikla. Pildydami dar kartą
atkreipkite dėmesį į Aprašo 28 punkte nurodytus
reikalavimus veikloms. Turi būti pildoma tiek
eilučių, kiek yra numatyta vykdyti veiklų
(mažiausiai 5)
(...)

_________________________________
(Pareiškėjo ar jo įgalioto atstovo
pareigų pavadinimas)

(Įrašykite pareiškėjo (savivaldybės administracijos) pavadinimą)
(Įrašykite projekto pavadinimą)
Planuojamos
lėšos pagal
veiklas, eurais

Organizacijos, projekte
atsakingos už veiklos
vykdymą, pavadinimas ir
juridinio asmens kodas

3
(Nurodykite
lėšų sumą,
kurią
planuojate
skirti
kiekvienos
veiklos
(paslaugos)
finansavimui)

4
(Įrašykite organizacijos
(projekto partnerio), kuris
projekte vykdys 2 stulpelyje
nurodytas veiklas (teiks
paslaugas) pavadinimą ir
juridinio asmens kodą. Turi
būti pildoma tiek eilučių, kiek
yra numatyta vykdyti veiklų ir
kiek yra atrinkta projekto
partnerių. Informacija turi
atitikti paraiškos 3 dalyje
„Informacija apie partnerį
(-ius)“ nurodytus duomenis)

(...)

(...)

__________
(Parašas)

Planuojamos
lėšos pagal
veiklas ir
partnerius,
eurais

5
(3 stulpelyje
nurodytą lėšų
sumą
išskaidykite
pagal partnerių
organizacijas
(jei vieną veiklą
vykdys daugiau
nei viena
organizacija)

(...)
Viso: (Suma turi
sutapti su
paraiškos 7
dalies „Projekto
biudžetas“
eilutėje „Iš viso“
nurodyta suma)

_______________________
(Vardas ir pavardė)

