PARAIŠKA FINANSAVIMUI GAUTI IŠ RADVILIŠKIO RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS
PROGRAMOS LĖŠŲ

(pareiškėjo pavadinimas)
(pareiškėjo adresas ir kodas)

(projekto pavadinimas)
(sudarymo vieta, data)

1. Bendroji informacija apie priemonę (projektą)
1.1. Priemonės (projekto) pavadinimas
1.2. Bendra priemonės (projekto) vertė (eurais)
1.3. Prašoma iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonės (projekto)
paramos lėšų suma (eurais)
1.4. Prašomas iš visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos priemonės (projekto)
paramos intensyvumas (procentais nuo bendros
projekto vertės)
1.5. Pareiškėjo finansinis indėlis į priemonę
(projektą) eurais
1.6. Pareiškėjo finansinio indėlio intensyvumas į
priemonę (projektą) procentais nuo bendros
projekto vertės
1.7. Pareiškėjo partnerio (-ių) finansinis indėlis į
priemonę (projektą) eurais
1.8. Pareiškėjo partnerio (-ių) finansinio indėlio
intensyvumas į priemonę (projektą) procentais
nuo bendros projekto vertės

2. Informacija apie pareiškėją
2.1. Pareiškėjo duomenys
2.1.1. Pareiškėjo rekvizitai

2.1.2. Buveinės adresas

pareiškėjo
pavadinimas
kodas
gatvė
namo numeris
pašto kodas
vietovė
telefono numeris

fakso numeris
el. pašto adresas
2.1.3.
Atsakingas
asmuo vardas, pavardė
(institucijos vadovas arba jo pareigos
įgaliotas asmuo)
2.1.4. Asmuo ryšiams
vardas, pavardė
pareigos
telefono numeris
fakso numeris
el. pašto adresas
2.1.5. Pareiškėjo
statusas

juridinis

2.2. Pareiškėjo aprašymas
2.2.1. Pareiškėjo patirtis įgyvendinant kitus projektus per paskutinius trejus metus
Projekto
Paramos šaltinis Paramos suma
Vaidmuo projekte
Sąsaja su teikiamu
pavadinimas
(-iai)
(eurais)
projektu (jeigu yra)

2.2.2. Pareiškėjo administraciniai gebėjimai ir finansiniai ištekliai (per paskutinius trejus
metus) (darbuotojų ir savanorių skaičius, metiniai balanso duomenys)
2.2.3. Pareiškėjo įstaigos plėtros planas ir/ar strategija ir/ar nuostatai/įstatai (iki 500 simbolių)

3. Informaciją apie pareiškėjo partnerį (-ius)
3.1. Ar pareiškėjas turi Taip
partnerį (-ių)
Ne

Jeigu pažymima „Ne“, 3.2, 3.3 ir 10, 11 lentelės nepildomos

3.2. Pareiškėjo partnerio (-ių) duomenys
Eil.
Nr.

3.2.1.
Partnerio
pavadini
mas

3.2.2.
Kodas

3.2.3. Buveinės adresas
gatvė namo
pašto vietovė telefono fakso
El. pašto
numeris kodas
numeris numeris Adresas

4. Situacijos analizė/projektu sprendžiamos problemos pagrindimas (iki 1000 simbolių)

5. Projekto santrauka (iki 500 simbolių)
5.1. Projekto tikslas
5.2. Projekto uždaviniai
5.3. Projekto veiklos
5.4. Projekto rezultatai
6. Projekto tikslinė (-s) grupė (-ės)
6.1. Projekto tikslinė (-s) grupė (-s)
6.2. Projekto tikslinės (-ių) grupės (-ių) narių skaičius
6.3. Tikslinės (-ių) grupės (-ių) įtraukimas į projektą (aprašyti, kokiu būdu atrinksite
tikslinę (-es) grupę (-es) ir įtrauksite į projektą)

7. Projekto loginis pagrindimas
Eil.
Nr.
1.

Tikslai

Eil.
Nr.
1.1.

1.2.

2.

2.1

2.2.

Uždaviniai

Veiklos
Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.

Projekto veiklos pavadinimas

Paslauga

Poveikio
sritis

8. Projektų veiklų aprašymas
Eil. Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
...

Projekto veiklos pavadinimas

Veiklos aprašymas

9. Projekto įgyvendinimo rodikliai
9.1. Projekto tikslo (-ų) įgyvendinimo rodikliai
Eil.Nr.
Projekto tikslas
Rodiklio pavadinimas
1.
...
9.2. Projekto uždavinių įgyvendinimo rodikliai

Matavimo vienetas

Eil.
Projekto uždaviniai
Nr.
1.1.
1.2.
....
9.3. Projekto veiklų įgyvendinimo rodikliai

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Eil.
Nr.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Projekto veiklos pavadinimas

Kiekybinė išraiška

Kiekybinė išraiška

Kiekybinė išraiška

10. Atsakomybė už projekto veiklų įgyvendinimą
Eil.
Nr.

Projekto veiklos pavadinimas

Atsakingas už projekto veiklos įgyvendinimą (pažymėti, kas yra atsakingas už veiklos
įgyvendinimą)
_______________
______________
______________
_____________
(pareiškėjas)

(projekto partneris)

(projekto partneris)

(projekto partneris)

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......
11. Pareiškėjo ir projekto partnerių vaidmuo projekte
Eil.Nr
.

1.1.1.
1.1.2.
......

Projekto veiklos pavadinimas

Projekto veiklos vykdytojas (-ai) (pažymėti, kas dalyvauja vykdant projekto veiklas)
______________
______________
______________
_____________
(projekto partneris)
(projekto partneris)
(projekto
(pareiškėjas)
partneris)

12. Projekto veiklų įgyvendinimo grafikas
12.1. Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė (mėnesiais) (įrašyti, kiek iš viso mėnesių projektas bus vykdomas)
12.2. Projekto veiklų išdėstymas pagal tai, kada jos bus vykdomos
Eil.
Projekto veiklos
Projekto mėnuo,
Projekto
Nr.
pavadinimas
kada
mėnuo, kada
pradedama
baigiama
projekto veikla
vykdyti
projekto
veikla

Projekto veiklos vykdymo mėnuo
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
.......
13. Projekto biudžetas
13.1. Išlaidų detalizavimas pagal projekto veiklas (rašyti tik tas projekto veiklas, kurioms prašoma finansavimo)
Projekto veiklos Nr.
Išlaidų pavadinimas
Suma, eur
Išlaidų pagrįstumo duomenys
(paaiškinimas/skaičiavimas/detalizavimas, nurodant
preliminarius fizinius kiekius ir sumas)
1.1.1.
1.1.2.
.....
13.2. Išlaidų detalizavimas pagal veiklas ir sąmatos straipsnių pavadinimus

