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I. Aktyvių piliečių fondas Lietuvoje



1. Kontekstas



https://eeagrants.org/countries

Šalys donorės:

Islandija,

Lichtenšteinas

Norvegija

https://eeagrants.org/countries


EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai ir LT

http://www.norwaygrants.lt/apie

Lietuvai skiriama 117,6 mln.

Programa Biudžetas Kas vykdo

Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ 14 mln. MITA

Moksliniai tyrimai 10 mln. LMTA

Socialinis dialogas/deramas darbas 1.2 mln. NOR

Sveikatos apsauga 15 mln. CPVA

Kultūra 7 mln. CPVA

Pilietinė visuomenė 9 mln. ALF/OSFLP/GN

Teisingumas ir vidaus reikalai 33 mln. CPVA

Aplinkosauga, energetika, klimato kaita 12 mln. CPVA

http://www.norwaygrants.lt/apie


Kuo APF skiriasi nuo kitų 

šalyje vykdomų 

programų?
 Skiriamas finansavimas sritims, 

kurioms stinga sisteminio 

valstybės palaikymo

 Siūlomas inovatyvių priemonių 

paketas NVO gebėjimų 

stiprinimui 

 Dėmesys  regionuose 

veikiančioms NVO 

 Fondą administruoja 

nevyriausybinių organizacijų 

komanda



Kodėl?

Dalyvavimo regionuose

Ryšio su piliečiais

Išteklių advokacijos ir 
stebėsenos veikloms

Finansinio stabilumo

Sklandesnio organizacijų 
valdymo

Sinergijos, bendradarbiavimo

Neaktyvi visuomenė

Žmogaus teisių standartų 
neužtikrinimas

Iniciatyvos prasilenkiančios su 
žmogaus teisėmis ir demokratija

Smurto prevencijos trūkumas

“Šlubuojanti”etninių mažumų 
integracijos politika

Nelygybė, skurdas, emigracija 



2. Programos tikslai ir uždaviniai



Didinti pilietinę galią

Link
Aukšto žmonių pilietinio aktyvumo 

Visuomenės, neabejingos žmogaus teisėms

NVO veiksmingumo ginant viešąjį interesą 

Stiprių NVO gebėjimų veikti

Per
Bendradarbiavimą

Drąsą imtis naujovių

Palaikymą



Koks jūsų vaidmuo?



3. Fondo operatorius ir komanda







9 mln. €
per 2019 – 2024 

m.

Apie

250 
įsitraukusių NVO 

(iš jų apie 80 

mažų vietos 

NVO)

Apie 

180
finansuotų 

projektų

Apie 

10.000 
į veiklas 

įsitraukusių 

asmenų 



Išsamiau: www.apf.lt



Kiti kanalai:

NVO džiunglės (FB grupė)

www.norwaygrants.lt
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http://www.norwaygrants.lt/
http://www.eeagrants.org/


II. Kaip dalyvauti APF programoje?



1. Reikalavimai projektams – į ką atkreipti dėmesį?

2. Tinkamo pareiškėjo ir partnerio(-ių) kriterijai – kas 

gali dalyvauti?

3. APF programos poveikio sritys – kurią rinktis?

4. Kvietimo prioritetai – kas svarbu?

5. Projektų paraiškų vertinimas – kaip?



1. Reikalavimai projektams

Į ką atkreipti dėmesį?



Pagrindiniai dokumentai

 Gairės pareiškėjams (1-5 sričiai)

 Kvietimas teikti paraiškas pagal 
atskiras poveikio sritis

 Gairės ir kvietimas dvišalio 
bendradarbiavio iniciatyvoms

 Gairės ir kvietimas AD HOC 
projektams



Poveikio sritys

Aktyvus 
pilietiškumas

Stebėsena ir 
advokacija

AD HOC

Žmogaus teisės
Pažeidžiamos 

grupės
Gebėjimų 
stiprinimas

Dvišalis 
bendradarbiavimas

Dvišalio bendradarbiavimo 
iniciatyvos



Paskelbti kvietimai

Aktyvus 
pilietiškum

as

Dideli

Vidutiniai
Maži

Žmogaus 
teisės

Dideli

Maži

Vidutiniai

Pažeidžiamos 
grupės

Dideli

Vidutiniai

Maži

Stebėsena ir 
advokacija

Dideli

Vidutiniai

Maži

Gebėjimų 
stiprinimas

Dideli

Dvišalio 

bendradarbiavimo

iniciatyvos



Poveikio sritis Mažos 
apimties 
projektų 
biudžetas, 
EUR

Vidutinės 
apimties 
projektų 
biudžetas, 
EUR

Didelės 

apimties 

projektų 

biudžetas, 

EUR

Ad-hoc 

projektų 

biudžetas, 

EUR

1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių 

dalyvavimas pilietinėse veiklose

80.000 460.000 1.120.000 n/a

2 poveikio sritis. Stipresnė 

pilietinės visuomenės vykdoma 

valdžios institucijų 

priežiūra / advokacija 

50.000 275.000 705.000 75.000

3 poveikio sritis. Didesnė parama 

žmogaus teisėms 

50.000 275.000 810.000 n/a

4 poveikio sritis. Įgalintos 

pažeidžiamos grupės 

70.000 385.000 1.120.000 n/a

5 poveikio sritis. Stipresni pilietinės 

visuomenės gebėjimai ir didesnis 

tvarumas 

n/a n/a 500.000 n/a



Galimi projektų

tipai

Trumpiausia 

trukmė

Ilgiausia 

trukmė

Mažiausias 

finansavimo 

dydis

Didžiausias 

finansavimo 

dydis

Mažos apimties 

projektai

6 mėn. 18 mėn. 5.000 EUR 15.000 EUR

Vidutinės 

apimties 

projektai

6 mėn. 18 mėn. 15.001 EUR 80.000 EUR

Didelės 

apimties 

projektai

24 mėn. 36 mėn. 80.001 EUR 150.000 EUR



Viena organizacija gali būti

1 projekte

Pareiškėju

2 projektuose

Partneriu



Pareiškėjo indėlis 

Ne mažiau kaip 10% bendros projekto vertės 

PINIGAIS arba SAVANORIŠKA VEIKLA

iki 50 % nuosavo indėlio 

(arba 5% bendros projekto vertės)



Gebėjimų stiprinimas

nuo 10 % iki 15 % 

kiekvieno 1- 4 poveikio srities projekto 

biudžeto turi būti skiriama projektus 

vykdančios (-ių) organizacijos (-ų)/partnerių 

gebėjimams stiprinti ir organizaciniam tvarumui didinti.  

strateginio planavimo

organizacijos valdymo

žmogiškųjų išteklių valdymo

finansinio tvarumo

komunikacijos

Ir kt. pagal organizacijos poreikius



Pagarba žmogaus teisėms,

įskaitant teises 

mažumoms priklausančių 

asmenų 

(pagal rasinę ar etninę kilmę, 

lytį, negalią, amžių, seksualinę 

orientaciją ar lyties identitetą)

Bendrieji principai

Pagarba 

žmogaus 

orumui 

Laisvės 

Demokratijos 

Lygybės, 

Teisinės valstybės 

principai



2. Kriterijai. Kas gali dalyvauti?



Tinkami pareiškėjai: 



Pelno nesiekiančios, savanoriškumo principu grindžiamos 

organizacijos, registruotos LR kaip atskiri juridiniai asmenys ir 

veikiančios nepriklausomai nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios 

institucijų, politinių partijų ir verslo organizacijų. 

Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas LR ne mažiau kaip 

vienerius metus.

Pareiškėjas atitinka Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme NVO 

nustatytus reikalavimus. 

Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO.



Viešoji ar privati organizacija  

Siekianti ar nesiekianti pelno  

Nevyriausybinė organizacija 

Tarptautinė organizacija

Neformali grupė

Tinkami partneriai



Projekto partneriams rekomenduojama skirti 

min 20 % – max 50 %
projekto veiklų ir biudžeto



Partnerystė

Rekomenduojama, bet neprivaloma

Siekiama bendro tikslo

Vaidmuo ir įsipareigojimai aiškiai apibrėžti ir pagrįsti

Pasirašyta Partnerystės sutartis 

su partneriu



3. APF programos poveikio sritys

Kurią rinktis?





Poveikio sritis

Poveikio rezultatai (rodikliai)

Veiklos rezultatai (rodikliai)

APF programa

Projektas Veiklos
Veiklos 

rezultatai 
(rodikliai)

Siektinas
pokytis



1 poveikio sritis

Poveikio 

rezultatas

Rodikliai

Aktyvesnis

piliečių 

dalyvavimas

pilietinėse

veiklose

1a. Aktyviau pilietinėse veiklose dalyvaujančios tikslinės

grupės dalis

1b. Visuomenės dalyvavimą pilietinėse veiklose

skatinančių skaitmeninių priemonių naudotojų skaičius

1c. Žmonių, dalyvaujančių konsultacijose su

sprendimus priimančiomis viešojo valdymo

institucijomis, skaičius



1 poveikio sritis

Veiklos rezultatai Rodikliai

Paskatintas piliečių

dalyvavimas pilietinėse

veiklose

1.1a. Informuotumo didinimo kampanijų, kurias įvykdė finansavimą

gavusios PVO, skaičius

1.1b. Savanorių, dirbančių finansavimą gavusiose PVO, skaičius

Nacionaliniu ir vietiniu

lygiu viešosios

politikos sprendimų

priėmimo procesuose

dalyvaujantys piliečiai

1.2a. PVO, kurios įtraukia piliečius į viešosios politikos sprendimų

priėmimo procesus, skaičius

1.2b. Skaitmeninių priemonių, sukurtų siekiant skatinti visuomenės

dalyvavimą pilietinėse veiklose ir (arba) priimant viešosios politikos

sprendimus, skaičius

Sustiprintas pilietinis

ugdymas

1.3a. PVO ir ugdymo institucijų partnerysčių pilietiniam ugdymui

stiprinti skaičius

1.3b. Su pilietinėmis teisėmis supažindintų ir apie dalyvavimą

informuotų žmonių skaičius



https://apf.lt/rezultatai/

https://apf.lt/rezultatai/


1 poveikio sritis

Aktyvesnis

piliečių 

dalyvavimas

pilietinėse

veiklose

U
gn

e 
D

o
m

b
ra

u
sk

ai
te

, V
iln

ai
u

s
d

ai
lė

s 
ak

ad
em

ija



1 poveikio sritis

Poveikio 

rezultatas

Rodikliai

Aktyvesnis

piliečių 

dalyvavimas

pilietinėse

veiklose

1a. Kiek procentų išaugs į Jūsų projekto tikslinę grupę

patenkančių asmenų, kurie pradės aktyviau dalyvauti

pilietinėse veiklose, skaičius?

1b. Kiek žmonių naudosis visuomenės dalyvavimą

pilietinėse veiklose skatinančiomis skaitmeninėmis

priemonėmis?

1c. Kiek žmonių dalyvaus konsultacijose su sprendimus

priimančiomis viešojo valdymo institucijomis?



1 poveikio sritis

Aktyvesnis

piliečių 

dalyvavimas

pilietinėse

veiklose



1 poveikio sritis

Veiklos rezultatai Rodikliai

Paskatintas piliečių

dalyvavimas pilietinėse

veiklose

1.1a. Kelias visuomenės informuotumo didinimo kampanijas

planuojate įvykdyti savo projekte?

1.1b. Kiek savanorių dirbs Jūsų ir, jei aktualu, partnerio

organizacijoje įgyvendinant projektą?

Nacionaliniu ir vietiniu

lygiu viešosios

politikos sprendimų

priėmimo procesuose

dalyvaujantys piliečiai

1.2a. Kelios organizacijos įtrauks piliečius į viešosios politikos

sprendimų priėmimo procesus? (įskaičiuokite savo ir, jei aktualu,

partnerių organizacijas)

1.2b. Kelias skaitmenines priemones, skirtas paskatinti visuomenę

aktyviau dalyvauti pilietinėse veiklose ir (arba) įsitraukti į viešosios

politikos sprendimų priėmimą, planuojate sukurti?

Sustiprintas pilietinis

ugdymas

1.3a. Su keliomis ugdymo institucijomis (pvz., bendrojo ugdymo

mokyklos, neformaliojo švietimo mokyklos, aukštojo mokslo

įstaigos ir pan.), projekte bus užmegzta partnerystė pilietiniam

ugdymui stiprinti?

1.3b. Kiek žmonių planuojate informuoti apie pilietines teises ir

pilietinį dalyvavimą?



2 poveikio sritis

Stipresnė

pilietinės 

visuomenės 

vykdoma 

valdžios

institucijų

priežiūra ir

advokacija U
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2 poveikio sritis

Stipresnė

pilietinės 

visuomenės 

vykdoma 

valdžios

institucijų

priežiūra ir

advokacija



3 poveikio sritis

Didesnė 

parama 

žmogaus 

teisėms 
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3 poveikio sritis

Didesnė 

parama 

žmogaus 

teisėms 



4 poveikio sritis

Įgalintos 

pažeidžiamos 

grupės 
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4 poveikio sritis

Įgalintos 

pažeidžiamos 

grupės 



5 poveikio sritis

Stipresni 

pilietinės 

visuomenės 

gebėjimai ir 

didesnis 

tvarumas 
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5 poveikio sritis

Stipresni 

pilietinės 

visuomenės 

gebėjimai ir 

didesnis 

tvarumas 



5 poveikio sritis

Stipresni 

pilietinės 

visuomenės 

gebėjimai ir 

didesnis 

tvarumas 

Finansiniam tvarumui

Organizacijos stiprinimui

Komunikacijai

Poveikio matavimui

Advokacijai

Jūsų pasiūlyta tema



5 poveikio sritis

Stipresni 

pilietinės 

visuomenės 

gebėjimai ir 

didesnis 

tvarumas 

Svarbu!

Viso sektoriaus gebėjimams stiprinti, neapsiribojant 

savo organizacijos narių mokymais

Nėra reikalavimo 10%-15% skirti savo organizacijos 

gebėjimams stiprinti

Tik didelės apimties projektai ir tik vienas kvietimas



Ad HOC projektai
2 poveikio sritis

Stipresnė

pilietinės 

visuomenės 

vykdoma 

valdžios

institucijų

priežiūra ir

advokacija

Lėšos

75.000 Eur

Iniciatyvos trukmė

1 – 6 mėnesiai

Finansavimo dydis

Min 1.000 Eur – max 5.000 Eur

Paraiškos gali būti

teikiamos nuolatos

1 paraiška vienu metu

Remiami veiksmai: 

kampanijų rengimas ir įgyvendinimas, 

jungtiniai mobilizuojantys veiksmai ir advokacija, 

ad hoc koalicijos ir kt.

Vertinimas:

•Kas ketvirtį arba

•Gavus bent 3 paraiškas

•Tik gavus, esant pagrįstoms 

priežastims



Glaudesnis 

programoje 

dalyvaujančių 

subjektų iš valstybių 

paramos gavėjų ir 

valstybių donorių 

bendradarbiavimas

6 dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritis
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Dvišalio

bendradarbiavimo 

iniciatyvos

Lėšos

170.000 Eur

Iniciatyvos trukmė

1 – 6 mėnesiai

Finansavimo dydis

Iki 4.000 Eur

Paraiškos gali būti

teikiamos nuolatos

Atranka Ne vėliau kaip trys (3) savaitės po paraiškos pateikimo.



Pareiškėjai iš Lietuvos

NVO, 

registruotos LR ne mažiau kaip 

metus

Partneriai iš šalies donorės

Viešoji ar privati organizacija, 

siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat 

NVO, įsteigta kaip juridinis asmuo 

Islandijoje, Lichtenšteine ar 

Norvegijoje

Tarptautinė organizacija (tuo atveju, 

kai partneris yra iš šalies donorės)

Partneriai iš Lietuvos

NVO, registruota LR

Viešoji ar privati organizacija, 

siekianti ar nesiekianti pelno, 

Lietuvoje (tuo atveju, kai pareiškėjas

yra šalyje donorėje registruota ne

pelno organizacija, o partneris jau

yra Lietuvoje registruota NVO)

Pareiškėjai iš šalies donorės

Ne pelno organizacijos, 

registruotos Islandijoje, 

Lichtenšteine ar Norvegijoje

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos



Galimų veiklų sąrašas

Partnerių paieškos ir partnerystės užmezgimo vizitai

Partnerių susitikimai, skirti projekto vystymui

Siektini veiklos rezultatai

Užmegztos partnerystės su šalių donorių subjektais

Parengti bendri projektai su partneriais iš šalių donorių

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos



https://ngonorway.org/partners/

https://ngonorway.org/partners/


4. Kvietimo prioritetai

Kas svarbu?



Teminiai 

Regiono

Dvišalių partnerysčių

O
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a 
M
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ku

lo
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, 
V

D
A



Teminiai prioritetai:

Geografiškai nutolę regionai

Pažeidžiamos tikslinės grupės

Tarpkultūrinė integracija, ypatingą 
dėmesį skiriant tautinėms mažumoms

Jaunimo įtrauktis

O
lg

a 
M

er
ku

lo
va

, 
V

D
A



Regiono prioritetai:

Partnerystės, įtraukiančios regionines NVO, 

t. y. registruotas ir veiklą vykdančias 

regionuose, išskyrus Vilniaus miestą

NVO veikiančios geografiškai nutolusiuose 

regionuose (išskyrus Vilniaus miestą) O
lg

a 
M

er
ku

lo
va

, 
V

D
A



Dvišalių partnerysčių 

prioritetai

Dvišalės partnerystės su šalių donorių 

subjektais

O
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M
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, 
V

D
A



III. Paraiškos



1. Projektų paraiškų vertinimas

Kaip?



Projektų koncepcijos paraiškų teikimo ciklas

Kvietimo paskelbimas

2019 12 16

Konsultavimas ir 
informaciniai renginiai

2020  sausis - vasaris

Koncepcijų pateikimas

2020 02 28

Gautų koncepcijų 
registravimas

Gautų paraiškų sąrašo 
paskelbimas apf.lt

Administracinis ir 
atitikties vertinimas

2020 vasaris - kovas

Kokybės vertinimas 
(ekspertai)

2020 kovas - balandis

Reitinguoti įvertintų 
koncepcijų sąrašai Atrankos komitetas

FO valdybos 
patvirtinimas

2020 04 21

Atrinktų tolesniam 
etapui koncepcijų 
paskelbimas apf.lt

Pareiškėjų 
informavimas su 

kvietimu teikti išsamias 
paraiškas

@

@

@



Išsamių projektų paraiškų teikimo ciklas

Pareiškėjų 
informavimas su 

kvietimu teikti išsamias 
paraiškas

2020 04 21

Informavimas ir 
konsultavimas

2020 balandis - birželis

Išsamių paraiškų 
pateikimas

2020 06 21

Paraiškų registracija
Gautų paraiškų sąrašo 

paskelbimas apf.lt

Administracinis ir 
atitikties vertinimas

2020 birželis

Kokybės vertinimas 
(ekspertai)

2020 liepa - rugpjūtis

Reitinguoti įvertintų 
projektų sąrašai

Atrankos komitetas 

2020 rugpjūtis

FO Valdybos 
patvirtinimas

Finansuojamų projektų 
sąrašo paskelbimas 

apf.lt

2020 08 28

Pareiškėjų 
informavimas

Sutarčių derinimas 
(remiantis vertintojų ir 

AK pastabom) ir 
pasirašymas

Projektų pradžia

2020 rugsėjis - spalis

@ @

@ @



Kaip?

1.

• Administracinės atitikties 
ir tinkamumo vertinimas

2.
• Kokybės vertinimas



Administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimas

Užpildyta ir pateikta laiku pagal nustatytus reikalavimus

Projektas atitinka nustatytus įgyvendinimo laiko ir, numatytų 

pagal atitinkamą projekto dydį lėšų, reikalavimus

Pateikta su visais reikalingais dokumentais (pareiškėjo 

deklaracija)

Trūkstama info per 3 d.d.

Jeigu paraiška neatitinka vieno iš kriterijų, ji bus atmesta kaip 

netinkama



Apeliacinis komitetas

Apeliacijas projektų pareiškėjai teikia tik po 

administracinių/techninių vertinimų el. paštu: info@apf.lt per 

5 dienas po sprendimo apie atrinktus projektus

mailto:info@apf.lt


Kokybės vertinimas

1-4 poveikio sritims 5 poveikio sričiai
Dvišalio 

bendradarbiavimo 
iniciatyvos

AD HOC 
projektai

Mažiausiai 60 iš 

100 galimų balų

Reitingavimas pagal poveikio 
sritis ir projektų tipus



Konsultavimas

Telefonu ir el.paštu (info@apf.lt)

Telefonu – techniniai, informaciniai dalykai, sudėtingesnius klausimus 

siųsti el.paštu

Atsakymus skelbiame DUK‘e www.apf.lt, o tipiškiausius – ir NVO 

džiunglėse FB

mailto:info@apf.lt


2. Paraiškos, priedai



www.apf.lt

http://www.apf.lt/






8 ŽINGSNIAI 



KALENDORIUS



D.U.K.



INFORMACIJA PAREIŠKĖJAMS



PK paraiška

PK paraiska.docx


Pareiškėjo deklaracija

Partnerio deklaracija

PK-Pareiskejo-deklaracija.docx
PK_partnerio_deklaracija.docx


Kokybės vertinimo kriterijai 1-4 
poveikio sričiai

Kokybės vertinimo kriterijai 1-4.docx


IV. Kaip pildyti biudžetą



1. Finansinės sąlygos: 
1.1. Nuosavos indėlis

1.2. Paraiškų biudžetai

1.3. Tinkamos / netinkamos išlaidos

1.4. Pirkimai

1.5 Projektų įgyvendinimas

2. Viešinimo taisyklės



1.1. Nuosavas indėlis



APF programos skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 

90% tinkamų projekto biudžeto išlaidų

Likusi dalis (kofinansavimas) turi būti teikiamas 

nuosavomis lėšomis arba nepiniginiu indėliu -

savanorišku darbu



Indėlis savanorišku darbu, gali sudaryti iki 50 % 

projekto kofinansavimo dalies (5 % viso projekto 

biudžeto).

Savanoriško darbo valandos įkainis nustatomas 

kiekvienu atskiru atveju, priklausomai nuo 

savanoriškai atliekamo darbo pobūdžio. 



Savanoriško darbo valandos įkainis nuo 3,72 

EUR iki 7,70 EUR.



1.2. Paraiškų biudžetai



Projekto koncepcijos paraiškos biudžetas
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Suma EUR Suma %

Bendra projekto vertė 

Prašoma finansavimo 

suma (iki 90% bendros 

projekto vertės)

Nuosavas indėlis (min 

10%):

- Pinigais 

- Savanorišku darbu 

(iki 50 % nuosavo 

indėlio)



Projekto koncepcijos paraiškos biudžetas
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Suma EUR Suma %

Bendra projekto vertė 16,667 100 %

Prašoma finansavimo 

suma (iki 90% bendros 

projekto vertės)

15,000 90 %

Nuosavas indėlis (min 

10%): 1,667 10 %

- Pinigais 833 5 %

- Savanorišku darbu 

(iki 50 % nuosavo 

indėlio)

834 5%



1.3. Tinkamos išlaidos



Projekto vykdytojo (ir partnerio) faktiškai patirtos

išlaidos, atitinkančios tinkamumo kriterijus



Išlaidų tinkamumo kriterijai
 patirtos projekto vykdymo metu

 susijusios su projekto veiklomis

 būtinos projektui vykdyti

 naudojamos tik projekto tikslams, ekonomiškos, 
efektyvios

 identifikuojamos, taisyklingai apskaitytos

 atitinkančios teisinius ir mokestinius 
reikalavimus



Išlaidos yra patirtos tuo metu, kai įvykdomos 
visos trys sąlygos:

1. išrašyta sąskaita/pasirašyta sutartis

2. apmokėta sąskaita/sutartis

3. prekės pristatytos, paslaugos suteiktos, darbai 
atlikti

Projekto vykdytojas privalo turėti tinkamus 
dokumentus visų trijų sąlygų įvykdymui pagrįsti



 Įsigytos įrangos nusidėvėjimo ir netiesioginės išlaidos 

laikomos patirtomis tuo metu, kai jos yra užfiksuojamos 

projekto vykdytojo ir/ar partnerių apskaitoje.

 Vidaus apskaitos principai ir procedūros turi leisti aiškiai

susieti projekto įgyvendinimo metu deklaruotas išlaidas ir 

įplaukas su atitinkamais apskaitos įrašais ir juos 

pagrindžiančiais dokumentais. 



Projekto 
išlaidos

Tiesioginės

Netiesioginės



Tinkamos tiesioginės išlaidos

 projekto darbuotojų atlyginimų išlaidos

 projekto veiklose dalyvaujančių projekto darbuotojų ir savanorių 

kelionių išlaidos

 įsigytos naujos arba naudotos įrangos nusidėvėjimo išlaidos

 projekto priemonių ir medžiagų įsigijimo išlaidos

 išlaidos, patirtos vykdant kitas, su projekto veiklomis susijusias, 

sutartis

 išlaidos, tiesiogiai kylančios iš projekto sutarties prievolių



Tinkamos netiesioginės išlaidos

Netiesioginės išlaidos yra visos tinkamos išlaidos, kurių 

projekto vykdytojas / projekto partneris negali tiesiogiai 

priskirti projektui, bet jo apskaitos sistema šias išlaidas gali 

identifikuoti ir pateisinti kaip susijusias su projekto 

įgyvendinimo veiklomis. 



Netiesioginės išlaidos tinkamos finansuoti remiantis 

nustatytosios sumos principu, tačiau bendra jų suma 

neturi viršyti 15 % numatytų tinkamų išlaidų 

personalui. 



Tinkamos išlaidos

Pridėtinės vertės mokestis yra tinkamos 
išlaidos tuo atveju, kai pareiškėjas negali 
prašyti

atlyginti grąžintiną PVM.

PVM



Netinkamos išlaidos
 su projekto paraiškos rengimu susijusios išlaidos

 naujai statomų pastatų, patalpų ir pan. statybos darbų išlaidos

 skolos sąnaudos, skolos palūkanos, skolų aptarnavimo mokesčiai ir delspinigiai

 finansinių operacijų mokesčiai ir kitos grynai finansinės išlaidos, išskyrus išlaidas, susijusias 
su sąskaitomis, kurias turėti reikalauja Fondo operatorius

 išlaidos, susijusios su žemės arba nekilnojamojo turto pirkimu

 nuostolių arba galimų būsimų įsipareigojimų padengimas

 nuostoliai dėl valiutų keitimo

 grąžintinas PVM

 išlaidos, padengiamos iš kitų šaltinių

 baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai jos yra būtinos siekiant 
projekto tikslų

 perdėtos arba neapgalvotos išlaidos 



1.4. Pirkimai



Laikytis nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės 

reikalavimų

Perkančiosios organizacijos turi vadovautis LR 

Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų reikalavimų



Vykdant pirkimą, kurio vertė viršija 5.000 eur 

projekto vykdytojas turi pakviesti bent tris tiekėjus 

Pareiškėjams ir partneriams neleidžiama skaidyti

tos pačios rūšies prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių



1.5. Projektų įgyvendinimas



Projektų finansavimas

Mažos apimties projektams:  iki 75% - 15% - 10%

Vidutinės apimties projektams:  iki 50% - 40% - 10%

Didelės apimties projektams:  iki 30% - 30% - 30% - 10%

Mokėjimų sąlygos bus numatytos projektų sutartyse



Projektų ataskaitos

Veiklos ataskaitos: pusei / 

trečdaliui projekto trukmės

Finansinės ataskaitos: kartu su 

mokėjimo prašymu, išleidus 80 %

gauto avansinio mokėjimo



2. Viešinimo taisyklės



Viešinimas



3 žinios. Pirma:

Laimės tas projekto 

vykdytojas, 

kuris komunikuos

tikslingai



3 žinios. Antra:

Projekto koncepcijos paraiškoje –

numatytas 

biudžetas komunikacijai

Išsamioje projekto paraiškoje –

aprašytos 

komunikacijos veiklos



3 žinios.Trečia: Ko reikės?

Projekto komunikacijos plano:

• Projekto viešinimo veiklų tikslai 

• Tikslinės grupės

• Komunikavo metodai ir priemonės 

• Veiklų grafikas

• Žmogaus, atsakingo už komunikaciją, kontaktai

• Komunikacijos priemonių efektyvumo įvertinimas, atsižvelgiant į projekto matomumą 



Min 2 informacinių veiklų apie projekto eigą, pasiekimus ir 

rezultatus 

Projektams, kuriems skiriama mažiau 

kaip 50 000 EUR, 

pakaks vienos mažesnio masto 

informavimo veiklos



Jei projektui skiriama maksimali 150 000 EUR - sukurti dvikalbę projekto svetainę 

Turimoje svetainėje skelbti informaciją apie vykdomus finansuojamus projektus



Visur naudoti EEE finansinio mechanizmo 

ir APF programos logotipą 

https://eeagrants.org/resources?title=logo+

package&field_resource_type_target_id=Al

l

https://eeagrants.org/resources?title=logo+package&field_resource_type_target_id=All


Derinimas

Svetainėje www.apf.lt  yra Viešinimo 

taisyklės



APF komunikacijos vadovė

agne.zemaityte@olf.lt



Veikite taip, kad garsas apie Jus sklistų nacionaliniu ir 

Europiniu lygiu! 



Aš pastebėjau...

Man patiko...

Noriu pasiūlyti...



Vienas lašas gali pakeisti viską
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