PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės
tarybos 2016-10-13
sprendimu Nr. T-373

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO IR KITŲ NEVYRIAUSYBINIŲ
ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ RĖMIMO KONKURSO NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Radviliškio rajono savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų
rėmimo konkurso (toliau – Konkursas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja projektų
įgyvendinimo prioritetus, projektų atrankos konkurso organizavimą, dokumentų pateikimo tvarką,
reikalavimus projektų teikėjams, projektų vertinimą, projektų finansavimą, finansavimą gavusių
organizacijų įsipareigojimus, jų vykdymo patikrinimą bei atsiskaitymo už panaudotas paramos lėšas
tvarką.
2. Paraiškas projektams vykdyti gali teikti visos Radviliškio rajone registruotos pelno
nesiekiančios jaunimo ir kitos nevyriausybinės organizacijos (toliau – NVO), registruotos Lietuvos
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Asociacijų įstatymą, Viešųjų įstaigų įstatymą,
Labdaros ir paramos fondų įstatymą ir Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą, kurių steigėjas
nėra valstybės ar savivaldybių institucijos.
3. Lėšos Konkursui organizuoti yra numatomos Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų
turiningo laisvalaikio užtikrinimo, bendruomeniškumo ir veiklos skatinimo programoje (kodas 05).
4. Konkursą skelbia, organizuoja ir paramos lėšas administruoja Radviliškio rajono
savivaldybės administracija (toliau – Administracija).
5. Konkursui pateiktų projektų paraiškas vertina NVO projektų rėmimo konkurso komisija
(toliau – Komisija), sudaroma Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu. Komisijos sudarymą, funkcijas, ir darbo organizavimą nustato NVO projektų rėmimo
konkurso komisijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas).
6. Su atrinktomis gauti paramą NVO Savivaldybės administracija sudaro Radviliškio rajono
savivaldybės jaunimo ir kitų nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo sutartis (toliau –
Sutartis). Sutarties neatskiriama dalis yra projekto paraiška ir projekto išlaidų sąmata.
II. PROJEKTŲ PASKIRTIS, TIKSLAI IR FINANSAVIMAS
7. Organizacijos indėlis į projekto vykdymą turi būti ne mažesnis kaip 15 proc. bendrųjų
išlaidų. Vienam projektui skiriama finansinė parama nuo 300,00 Eur iki 600,00 Eur, 2/3 komisijos
narių sprendimu gali būti skirta finansinė parama, didesnė kaip 600,00 Eur, bet nedidesnė nei
3000,00 Eur. Viename konkurse finansuojamas tik vienas organizacijos pateiktas projektas.
8. Neįvykdžius NVO projekto finansavimo sutarties reikalavimų, ateinančiais metais
finansinė parama nebus skiriama.
9. Konkursui teikiamų projektų veiklos turi skatinti Radviliškio rajono savivaldybės
gyventojų bendruomeniškumą, organizacijų bendradarbiavimą ir jų profesionalumo ugdymą,
puoselėti bendruomenės iniciatyvas, skatinti piliečių savivaldą, propaguoti demokratinių tradicijų
įtvirtinimą, skatinti tautinių bendrijų kultūrų raišką, organizuoti kultūros ir sporto renginius.
10. Lėšas projektų vykdytojams perveda Savivaldybės administracijos Buhalterinės
apskaitos skyrius pagal pasirašytą NVO projektų rėmimo finansavimo sutartį (1 priedas).

III. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS KONKURSUI
11. Apie finansuojamų projektų tvarką ir pasirinktus prioritetus Savivaldybė turi paskelbti
spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.
12. Paraiškos finansinei paramai gauti NVO turi būti pateiktos pagal patvirtintą formą (2
priedas).
13. Projekto paraiška turi būti surišta (susegta), puslapiai sunumeruoti, patvirtinta projektą
teikiančios NVO antspaudu ir vadovo parašu. Prie projekto turi būti pridėti visi priedai, nustatyti
paraiškos formoje. Pridedamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos NVO antspaudu ir vadovo
parašu.
14. Skelbimas apie paraiškų pateikimą ateinančių metų finansavimui gauti skelbiamas
Radviliškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu www.radviliskis.lt iki kiekvienų metų
spalio 15 d. Paraiškos Radviliškio rajono savivaldybei turi būti pateiktos iki kiekvienų metų
lapkričio 1 d.
15. Rėmimo komisija iki kiekvienų metų gruodžio 1 d. sudaro finansuojamų projektų eilę ir
teikia pasiūlymą Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Finansų skyriui dėl lėšų poreikio.
16. Rėmimo komisijos nariai susipažįsta su projektais ir pateikia savo išvadas dėl projektų
finansavimo galimybių bei skiriamų lėšų dydžio. Sprendimą dėl lėšų skyrimo priima Savivaldybės
administracijos direktorius, patvirtinus Savivaldybės biudžetą.
IV. FINANSUOJAMOS PROJEKTŲ IŠLAIDOS
17. Finansuojamos gali būti tik su projekto įgyvendinimu susijusios 18 punkte nurodytos
išlaidos, patirtos nuo Sutarties pasirašymo datos iki projekto įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau
kaip iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
18. Projekto lėšomis gali būti finansuojamos šios veiklos:
18.1. įrangos, priemonių ir reikmenų nuoma ir / arba įsigijimas;
18.2. mažaverčių prekių, priemonių ir reikmenų (kanceliarinių prekių, medžiagos ir pan.)
įsigijimas;
18.3. leidybos ir projekto pristatymo visuomenei išlaidos (straipsniai, leidinukai, kt.);
18.4. lektorių ir kitų samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo išlaidos;
18.5. transporto paslaugos, kelionės bilietai;
18.6. maitinimo paslaugos;
18.7. patalpų nuoma projekto veiklų įgyvendinimui;
18.8. apgyvendinimo paslaugos.
19. Projekto lėšomis negali būti finansuojamos projekto išlaidos, skirtos:
19.1. banko paskolų, palūkanų, mokestinių įsiskolinimams padengti;
19.2. komandiruočių išlaidoms;
19.3. apmokėjimui už projekto administravimą bei finansinės apskaitos tvarkymą;
19.4. ryšio išlaidoms (telefono, fakso, interneto);
19.5. banko paslaugų išlaidoms.
20. Skiriamos paramos lėšos negali būti perkeltos į kitus biudžetinius metus.
21. Jeigu NVO nesilaiko Sutarties reikalavimų, Sutartis gali būti nutraukiama
Administracijos sprendimu, prieš 15 kalendorinių dienų įspėjus raštiškai.
22. NVO, kurios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios
organizacijos, pirkimus organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu
bei kitais teisės aktais.
23. Skirtos lėšos į organizacijos sąskaitą pervedamos etapais, pateikus pateisinamus
dokumentus.

24. Paramą galima naudoti tik sutartyje numatytiems tikslams ir griežtai pagal nurodytą
tikslinį paramos lėšų paskirstymą. Sprendimą dėl lėšų perskirstymo priima Savivaldybės
administracijos direktorius.
25. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus būtina mokėti visus mokesčius ir rinkliavas,
susijusius su gautos paramos panaudojimu.
26. Pasibaigus projekto įvykdymo terminui, ne vėliau kaip per mėnesį būtina pateikti
Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui finansines ataskaitas, veiklos ataskaitas
– Rėmimo komisijai. Ataskaitą apie skirtų lėšų naudojimą ir biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo
apyskaitą (formą Nr. 2 „Biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita“, patvirtintą Lietuvos
Respublikos finansų ministro) reikia teikti Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos
skyriui už ketvirtį, kurį vykdomas projektas, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 d. Buhalterinės
apskaitos skyrius atlieka paramą gavusių NVO išlaidas pagrindžiančių dokumentų analizę. Analizę
perduoda Savivaldybės Rėmimo komisijai iki gruodžio 20 d.
27. Pateikti projektui įgyvendinti pritrauktų (ne mažiau 15 proc.) lėšų gavimą patvirtinančių
dokumentų kopijas (kasos, banko mokėjimo dokumentų) kartu su veiklos ataskaita (6 priedas)
atsakingam Savivaldybės administracijos tarnautojui iki gruodžio 15 d.
V. PROJEKTŲ VERTINIMAS
28. Projektai vertinami Komisijos posėdžiuose, kurie vyksta Radviliškio rajono
savivaldybės nevyriausybinių organizacijų projektų rėmimo konkurso komisijos darbo reglamente
(toliau – Reglamentas) nustatyta tvarka.
29. Projektų vertinimą Komisija atlieka per 30 kalendorinių dienų, pasibaigus skelbime apie
Konkursą nurodytam projektų teikimo terminui.
30. Projektai vertinami pagal patvirtintus programos prioritetus (3 priedas) bei projektų
paraiškos vertinimo formoje nustatytus vertinimo kriterijus (4 priedas).
31. Komisija, esant reikalui, turi teisę reikalauti iš projektą pateikusios NVO pateikti
papildomus dokumentus, nuvykti į projektų vykdymo vietas, susipažinti su projektų įgyvendinimo
sąlygomis, gauti kitą informaciją, leidžiančią vertinti NVO galimybes sėkmingai įgyvendinti
projektą.
32. Įvertinusi projektus, Komisija posėdyje priima sprendimą dėl siūlomų remti projektų
sąrašo, kurį įrašo į protokolą ir per 3 darbo dienas pateikia Administracijos direktoriui.
VI. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS
33. Administracijos direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos sprendimą, per 5 darbo dienas
tvirtina remiamų projektų sąrašą.
34. Patvirtinus remiamų projektų sąrašą, Administracija per 20 darbo dienų parengia Sutartis
su NVO, kurių projektams bus skiriama parama.
35. NVO ir Administracijos įsipareigojimai apibrėžiami Sutartyje (1 priedas).
36. Jei NVO skirta suma yra mažesnė, nei nurodyta paraiškoje, NVO, sudarydama Sutartį,
turi teisę keisti savo projektinės veiklos apimčių įsipareigojimus, patikslindama paraišką (priedas
5), bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų. NVO nuosavas piniginis
indėlis mažinamas proporcingai sumažintai paramos sumai.
37. Finansavimas gali būti nutrauktas ir NVO pervestos lėšos Lietuvos Respublikos
įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka išieškotos į biudžetą, jei finansavimą gavusi NVO nepateikia
ataskaitų apie lėšų panaudojimą ir nevykdo kitų reikalavimų, nustatytų finansavimo sutartyse.

VII. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA NE KONKURSO BŪDU
38. Prašymus dėl lėšų skyrimo ne konkurso būdu NVO pateikia Savivaldybės
Administracijai. Prašymai registruojami.
39. Prašyme turi būti nurodyta:
39.1. Trumpas projekto aprašymas;
39.2 Projekto vertė;
39.3. Prisidėjimo prie projekto procentas.
40. Komisija įvertina prašymą pagal patvirtintus programos prioritetus ir protokoliniu
sprendimu teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymą dėl lėšų NVO skyrimo.
VIII. KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
41. Finansavimą gavusi NVO atsiskaito už gautų paramos lėšų panaudojimą Savivaldybės
administracijai, pateikdama baigiamąsias ataskaitas pagal nustatytas formas.
42. Prie ataskaitos turi būti pridėta rašytinė ir vaizdinė medžiaga apie projekto įgyvendinimą
(pirkimus patvirtinančių dokumentų kopijos, vaizdinė ir kt. informacinė medžiaga).
43. Paramos lėšos Sutartyje nurodytai veiklai turi būti naudojamos pagal Sutartyje nurodytą
sąmatą.
44. NVO turi pristatyti finansuotą projektą savivaldybės visuomenei (per žiniasklaidos
priemones, leidinius, susitikimus su visuomene, kt. renginius ir pan.). NVO, pateikdama viešą
informaciją apie projektą viešinimo priemonėse, nurodo projekto pavadinimą ir finansavimo šaltinį.
45. NVO turi informuoti Administraciją apie projektų įgyvendinimo eigą, teikti informaciją
apie galimus pakeitimus, susijusius su projekto įgyvendinimu.
46. Savivaldybės administracija teikia finansavimą gavusiai Organizacijai informacinę bei
konsultacinę pagalbą, padedančią laikytis šiuose nuostatuose nustatytų įsipareigojimų.
47. Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti, ar finansavimą gavusi Organizacija laikosi
šiuose nuostatuose ir projektų finansavimo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.
48. Lėšų naudojimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos
skyrius.
49. NVO, pateikusi klaidingas žinias apie savo veiklą arba ne pagal paskirtį panaudojusi
suteiktą paramą, ar kitaip pažeidusi finansinės paramos naudojimo tvarką, atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
50. Sudaryta sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško NVO
atsiskaitymo su Savivaldybe, t.y. kol bus pateiktos 26 ir 27 nuostatų punktuose nurodytos
ataskaitos, o lėšų likutis (jeigu jis yra) pervestas į Savivaldybės sąskaitą banke.
___________________________

