VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“, VšĮ „OSFL projektai“
ir VšĮ „Geri norai“
Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje vardu
kviečia teikti paraiškas
PROJEKTAMS, SKIRTIEMS STIPRINTI ŽMOGAUS TEISES
GERBIANTĮ VIEŠĄJĮ DISKURSĄ

3 POVEIKIO SRITIS
IŠ ANKSTO NUMATYTO PROJEKTO KVIETIMAS
2014–2021 M. EEE FINANSINIS MECHANIZMAS
PROJEKTO KONCEPCIJA. Paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. gegužės 24 d., 23:59 val., Lietuvos
laiku
IŠSAMI PROJEKTO PARAIŠKA. Preliminarus paraiškų pateikimo terminas – 2021 m. rugpjūčio 27 d.,
23:59 val., Lietuvos laiku

Kilus klausimams, kreiptis tel. + 370 5 2685511 arba el. paštu info@apf.lt (karantino metu Fondo
operatoriaus darbuotojai pasiekiami tik el.paštu).

3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms
Iš anksto numatytas projektas, kuriuo siekiama keisti visuomenės požiūrį į žmogaus teises - visos šalies mastu
vykdoma visuomenės informavimo ir socialinės komunikacijos kampanija žmogaus teisių klausimais. Projektas
skirtas plačiajai visuomenei, ypač toms jos grupėms, kurių dalyvavimas, žinios ir susidomėjimas žmogaus teisių
klausimais yra ribotas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui.
Projekto tikslas – stiprinti žmogaus teises gerbiantį viešąjį diskursą, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms COVID19 infekcijos protrūkio aktualijų kontekste.
Tinkami pareiškėjai
NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir įsiregistravusios Juridinių asmenų registre kaip
NVO.
Tinkamas partneris (neprivaloma)
Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat NVO
Tarptautinė organizacija arba jos organas ar agentūra
Neformali grupė
Lietuvoje ar kitoje šalyje paramos gavėjoje
Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje
EEE nepriklausančioje šalyje, turinčioje bendrą sieną su Lietuva
Didžiausia skiriama suma
200 000 Eur
Projekto trukmė
24 mėnesiai, pabaiga ne vėliau 2023.12.31
Siektini rezultatai
 Padidėjusi parama žmogaus teisėms;
 Padidintas informuotumas apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą;
 Įgyvendinta visuomenės informavimo apie žmogaus teises kampanija.
Galimų veiklų sąrašas
 vaizdinė arba garsinė medžiaga, tinklalaidės;
 TV ar radijo laida, laidų ciklas;
 internetinė svetainė;
 skaitmeninės priemonės ir ištekliai, susiję su žmogaus teisėmis, ir jų sklaida;
 straipsniai, foto medžiaga, kiti tradicinių medijų naudojami formatai;
 švietėjiški renginiai ar jų ciklai apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą;
 performansai, instaliacijos, parodos, susijusios su žmogaus teisėmis;
 leidiniai;
 kt.

AKTYVIŲ PILIEČIŲ FONDAS
Bendrieji Aktyvių piliečių fondo (APF) programos tikslai – stiprinti pilietinę visuomenę bei įgalinti pažeidžiamas
grupes.
APF programa Lietuvoje siekiama tokio poveikio:
- 1 poveikio sritis. Aktyvesnis piliečių dalyvavimas pilietinėse veiklose
- 2 poveikio sritis. Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija
- 3 poveikio sritis. Didesnė parama žmogaus teisėms
- 4 poveikio sritis. Įgalintos pažeidžiamos grupės
- 5 poveikio sritis. Stipresni pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas
Taip pat APF programa siekiama stiprinti Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijų ir šalių donorių subjektų
dvišalį bendradarbiavimą, taip pat skatinti regioninius mainus ir tinklaveiką, kad visa pilietinė visuomenė
galėtų dalytis žiniomis ir gerąja patirtimi.
APF Lietuvoje yra Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos finansinių mechanizmų, kuriais siekiama sumažinti
ekonominius ir socialinius skirtumus bei stiprinti dvišalius ryšius su 15 ES valstybių narių, indėlio dalis.

DIDESNĖ PARAMA ŽMOGAUS TEISĖMS (3 POVEIKIO SRITIS)
Šios poveikio srities tikslas – didinti visuomenės pagarbą žmogaus teisėms ir vienodo požiūrio principui, remti
teigiamus pokyčius žmogaus teisių srityje ir gerinti tarptautinių žmogaus teisių standartų laikymąsi.
Bendrąja prasme, pagal šią poveikio sritį finansuojami projektai turėtų būti skirti žmogaus teisėms ir vienodo
požiūrio principui užtikrinti, pasitelkiant tyrimų ir ekspertų argumentus kovai su diskriminacija dėl rasinės ar
etninės kilmės, lyties, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar lyties identiteto; atotrūkiui tarp teisės aktų
leidybos ir praktinio jų įgyvendinimo mažinti keliant strategines bylas ir stebint žmogaus teisių pažeidimus bei
pranešant apie juos. Be to, Programa bus skatinama žmogaus teisių gynimo veikla, įskaitant (bet neapsiribojant)
advokacijos / informuotumo didinimo kampanijas, skirtas žodžio laisvei remti, pabėgėlių, migrantų, romų,
LGBTI+ asmenų teisėms skatinti; kovos su diskriminacija veiklos, darbas su smurto lyties pagrindu aukomis;
strateginio bylinėjimosi iniciatyvos; tyrimai ir analizės ir pan.
Pagal šį kvietimą iš anksto teikiamo projekto1 tikslas - stiprinti žmogaus teises gerbiantį viešąjį diskursą,
įskaitant pagarbą žmogaus teisėms COVID-19 infekcijos protrūkio aktualijų kontekste.
Iš anksto numatyti projekto uždaviniai:
- aktualizuoti teigiamą žmogaus teisių diskursą, didinant tikslinės grupės – neapsisprendusios
visuomenės dalies ir jaunų žmonių – sąmoningumą ir ugdant kritinį mąstymą žmogaus teisių srityje;
- užtikrinant integraciją su įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis ir kitomis komunikacijos priemonėmis,
informuoti tikslinę grupę apie žmogaus teisių svarbą ir žmogaus teisių pažeidimų pasekmes;
- pademonstruoti žmogaus teisių svarbą, parodant apčiuopiamus ir konkrečius pavyzdžius, kaip jos daro
įtaką mūsų kasdieniam gyvenimui.
Pareiškėjai, teikiantys paraišką pagal šį kvietimą, gali numatyti ir papildomų projekto uždavinių.

1

Fondo operatorius iš anksto apibrėžia šio projekto tikslą, uždavinius, poveikio ir veiklų rezultatus.

Šis projektas prisidės prie 3 APF programos poveikio rezultato „Didesnė parama žmogaus teisėms“. Be kitų
projekto poveikio rezultato rodiklių, projekto pasiekimai bus vertinami ir pagal šiuos veiklų rezultatų rodiklius:
3 poveikio sritis
Poveikio rezultatas
Didesnė parama žmogaus teisėms
Veiklos rezultatai
Padidintas informuotumas apie
žmogaus teises ir vienodo požiūrio
principą

Rodikliai
Tikslinės grupės dalis2, išreiškianti
paramą žmogaus teisėms
Rodikliai
Informuotų apie žmogaus teises ir
vienodo požiūrio principą žmonių
skaičius4
Įgyvendintų
visuomenės
informavimo apie žmogaus teises
kampanijų skaičius

Minimali siekiama reikšmė
+15 %3
Minimali siekiama reikšmė*
600*

1*

*Atkreipkite dėmesį, kad nurodomi minimalūs skaičiai. Jūsų numatytą apie žmogaus teises informuotų žmonių skaičių
galima pasiekti tiek įgyvendinus vieną visuomenės informavimo kampaniją, tiek ją suskaidžius į keletą mažesnių skirtingo
pobūdžio veiklų.

Projekto veiklos turi būti skirtos tikslinėms grupėms, patenkančioms į žemiau išvardytas visuomenės grupes:
- visuomenės dalis, vadinama „neapsisprendusiu viduriu“, – žmonės, kurių žinios ir susidomėjimas
žmogaus teisių tema yra riboti, lengvai pasiduodantys populistinei retorikai ir jos keliamai baimei, yra
jautrūs žiniasklaidos formuojamoms žinioms (30 – 65+ m.). Daugelyje Europos šalių neapsisprendęs
vidurys (ang., movable middle) sudaro nuo 60% iki 70% visos šalies gyventojų, ir
- jauni žmonės (14-29 m.), ypač ugdant jų atsparumą situacijoms, kurios galėtų skatinti radikalėjimą, ir
stiprinant žmogaus teisių svarbos suvokimą per kritinio mąstymo gebėjimų ugdymą.
Pagal šį kvietimą teikiamo projekto pobūdis – visos šalies mastu vykdoma visuomenės informavimo ir socialinės
komunikacijos kampanija, kuria siekiama keisti visuomenės požiūrį į žmogaus teises.
Preliminarus galimų projekto veiklų ir produktų sąrašas:
 išsami žmogaus teisių diskurso analizė (gali būti pateikta apklausos, tyrimo ataskaitos, analitinio
straipsnio, vaizdo klipo, pristatymo, istorijos pasakojimo (angl. storytelling), atvejo analizės (angl. case
study), vaizdinės priemonės, išaiškinančios sąvokas (angl. explainer) ir pan. formatais);
 vaizdinės ir (arba) garsinės medžiagos, tinklalaidžių, žmogaus teisių klausimais kūrimas, parengimas ir
transliavimas;
 TV ar radijo laidos, laidų ciklų regioninėje ir (arba) nacionalinėje medijose kūrimas, parengimas ir
transliavimas;
 internetinės svetainės, socialinių medijų profilių, vystančių atitinkamas temas žmogaus teisių diskurso
tvirtinimo klausimais kūrimas;
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Visuomenės dalis, kurios nuostatas siekiama pakeisti šia intervencija; arba tikslinės grupės imtis, jeigu tikslinė grupė per didelė, kad
būtų galima apklausti visus jos narius.
3
Matuojama projekto vykdytojo atliekama apklausa (Pradinė reikšmė: nustatoma remiantis pradinės apklausos, atliekamos po to, kai
pasirašoma projekto sutartis, rezultatais. Pasiekta reikšmė: nustatoma, remiantis antrosios apklausos, atliekamos projekto įgyvendinimo
pabaigoje, rezultatais).
4 Išskirstyta pagal amžių, lytį, etninę priklausomybę.









straipsių ar jų serijų (skiriant didesnį dėmesį asmeninėms istorijoms), foto medžiagos, kitų tradicinėse
medijose, tokiose kaip nacionalinė ir (arba) regininė spauda, naujienų portalai ir pan., naudojamų
formatų kūrimas ir skelbimas;
skaitmeninės priemonių ir išteklių, susijusių su žmogaus teisėmis, kūrimas bei jų sklaida;
švietėjiškų renginių apie žmogaus teises ir vienodo požiūrio principą ciklų rengimas ir organizavimas;
performansų, instaliacijų, parodų ir kt. renginių, susijusių su žmogaus teisėmis, rengimas ir
įgyvendinimas;
leidiniai žmogaus teisių temomis;
kt.

Pateiktas galimų veiklų ir produktų sąrašas yra preliminarus ir nebaigtinis. Daugiau pasiūlymų rasite Gairėse
pareiškėjams.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI
Tinkami pareiškėjai yra NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus. Tinkami pareiškėjai taip
pat turi atitikti NVO plėtros įstatymo5 2.3 straipsnyje nustatytus reikalavimus. Pareiškėjai privalo būti
įsiregistravę kaip NVO Juridinių asmenų registre iki projekto koncepcijos paraiškos pateikimo dienos.
Visi tinkami pareiškėjai ir partneriai turi laikytis šių bendrųjų principų – pagarbos žmogaus orumui, laisvės,
demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises6 mažumoms
priklausančių asmenų (pagal rasinę ar etninę kilmę, lytį, negalią, amžių, seksualinę orientaciją ar lyties
identitetą), o visos pateiktos paraiškos turi šiuos principus atitikti.
Politinės partijos, religinės institucijos, socialiniai partneriai7 arba pelną skirstantys kooperatyvai nėra laikomi
nevyriausybinėmis organizacijomis ir todėl nėra tinkami pareiškėjai.
Tikėjimu grindžiamos organizacijos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu atitinka pirmiau išvardytus principus ir jeigu
finansuojamomis veiklomis tiesiogiai ar netiesiogiai nepropaguojamos religinės doktrinos, misijos ar
nekreipiama į konkretų tikėjimą (atliekama tik paprasta religinio / kultūrinio informavimo funkcija).

Tinkamas (-i) partneris (-iai) privalo atitikti toliau pateiktus reikalavimus:
- Partneris yra viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė
organizacija, įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje arba šalyje paramos
gavėjoje (Bulgarijoje, Čekijoje, Estijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Kipre, Latvijoje, Lenkijoje, Lietuvoje,
Maltoje, Portugalijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje) arba EEE nepriklausančioje
šalyje, turinčioje bendrą sieną su Lietuva.
- Partneriu gali būti tarptautinė organizacija arba jos organas ar agentūra, aktyviai dalyvaujanti
įgyvendinant projektą ir aktyviai prisidedanti prie šio proceso.
- Partneriu gali būti neformali, ad-hoc ar savipagalbos grupė, kuri Lietuvoje nėra registruota kaip juridinis
asmuo. Tačiau tokios grupės turi atitikti šiuos reikalavimus: nesiekti asmeninio pelno; veikti visuomenės
labui; būti savanoriškos ir nediskriminacinės; nepriklausyti nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios
ar kitų valdžios institucijų; bei būti nepriklausomos nuo politinių partijų ir verslo organizacijų.
Neformalioms grupėms turi atstovauti vienas asmuo, kuris pasirašo partnerystės sutartį grupės vardu.

5

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b68eb4b11bf311eaa4a5fa76770768ee?jfwid=-o38n99b9s
Protokolo Nr. 38c 1 straipsnio 2 dalis dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
7
Socialiniais partneriais laikomos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, kaip tai apibrėžiama ES.
6

Neformali grupė negali tiesiogiai gauti finansavimo lėšų. Su neformalios grupės dalyvavimu susijusias
lėšas turi padengti projekto vykdytojas.
Partnerystes sudaryti rekomenduojama, bet jos nėra privalomos. Partnerystės turi būti grindžiamos kokybišku,
prasmingu ir savalaikiu visų projekte dalyvaujančių partnerių indėliu. Visi partneriai turi dalyvauti rengiant ir
faktiškai bei finansiškai įgyvendinant projektą. Vertinant ir atrenkant projektus, vertinama bus visos
partnerystės pajėgumas ir kokybė. Norint užtikrinti, kad visi partneriai tinkamai dalyvautų rengiant ir
įgyvendinant projektą, rekomenduojama skirti projekto partneriams 20 % –50 % projekto veiklų ir biudžeto.

FINANSINĖS SĄLYGOS
Kvietimo biudžetas
3 poveikio srities „Didesnė parama žmogaus teisėms“ iš anksto numatytam projektui yra skirta 200 000 eurų.
Projekto trukmė
Bus atrinktas vienas projektas, kurios trukmė – 24 mėn. Projektas negali tęstis ilgiau nei iki 2023.12.31
Projektui skiriamo finansavimo dydis
Iš APF programos skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 90 % tinkamų projekto biudžeto išlaidų. Likusi dalis –
nuosavas indėlis – gali būti padengta pinigais arba nepiniginiu indėliu, t. y. savanorišku darbu. Nepiniginis indėlis,
t. y. savanoriškas darbas, gali sudaryti iki 100 % projekto nuosavo indėlio dalies.
Daugiau informacijos apie nepiniginio indėlio, pateikiamo savanorišku darbu, apskaičiavimą rasite Gairėse
pareiškėjams.
Tinkamos išlaidos
Visos projekto išlaidos turi tenkinti tinkamumo kriterijus, būti susijusios su projekto veiklomis, būtinos projekto
įgyvendinimui ir patirtos projekto įgyvendinimo laikotarpiu, nurodytu projekto sutartyje. Išlaidos turi būti
proporcingos ir patikrinamos. Tinkamos tiesioginės išlaidos apima darbuotojų atlyginimų, kelionės, paslaugų ir
įrangos, reikalingos projektui įgyvendinti, ir pan. išlaidas. Netiesioginės išlaidos irgi yra tinkamos išlaidos.
Netiesioginių išlaidų suma neturi viršyti 15% numatytų tinkamų personalo ir nuosavo indėlio savanoriško darbo
valandomis išlaidų.
Išlaidų eilutės įtraukimas į Fondo operatoriaus patvirtintą projekto biudžetą negali būti laikomas automatine jo
tinkamumo sąlyga. Kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis, jos turi atitikti visus kitus tinkamumo
kriterijus, ir jos turi būti patvirtintos sąskaita faktūra arba kitu lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos
dokumentu.
Išsamus tinkamų išlaidų ir jų tinkamumą lemiančių sąlygų sąrašas, taip pat tiesioginių ir netiesioginių, netinkamų
išlaidų sąrašai pateikti Gairėse pareiškėjams.
Ataskaitų teikimas ir mokėjimai
Norint atlikti tarpinius ir galutinio likučio mokėjimus, privaloma pateikti veiklos ir finansines ataskaitas. Fondo
operatorius atlikti mokėjimą projekto vykdytojui gali tik patikrinęs ir patvirtinęs iš projekto vykdytojo gautą
ataskaitą. Projektų ataskaitų, kurias turi pateikti projektų vykdytojai, skaičius priklauso nuo projekto finansavimo
dydžio ir trukmės. Projektui skirto finansavimo lėšos mokamos išankstinio mokėjimo, tarpinių mokėjimų ir
galutinio mokėjimo forma.

Daugiau informacijos apie finansavimo sąlygas rasite Gairėse pareiškėjams.
PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA
Paraiškų teikimo procesą sudaro du etapai: pirmojo etapo metu teikiamos ir vertinamos projektų koncepcijos;
antrojo etapo metu tik atrinktų projektų koncepcijų pareiškėjai teikia išsamias projektų paraiškas.
Etapai
I etapas

II etapas

Procedūros ir terminai
Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas
Potencialių pareiškėjų konsultavimas
Projekto koncepcijos paraiškų pateikimo
terminas
Gautų koncepcijų paraiškų administracinis ir
tinkamumo vertinimas
Koncepcijų kokybės vertinimas (vertintojai)
Atrankos komiteto posėdis
Fondo operatoriaus valdybos sprendimas

Terminai
2021 m. kovas
2021 m. kovas - gegužė
2021 m. gegužės 24 d.

Preliminarus išsamių projekto paraiškų
pateikimo terminas
Gautų išsamių paraiškų administracinis ir
tinkamumo vertinimas
Projektų kokybės vertinimas (vertintojai)
Atrankos komiteto posėdis
Fondo operatoriaus valdybos sprendimas

2021 m. rugpjūčio 27 d.

2021 m. gegužė - birželis
2021 m. birželis
2021 m. birželis
2021 m. birželis

2021 m. rugpjūtis - rugsėjis
2021 m. rugsėjis
2021 m. rugsėjis
2021 m. rugsėjis

PROJEKTO KONCEPCIJA (I ETAPAS)
Užpildytą projekto koncepcijos paraišką sudaro:
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta užpildyta projekto koncepcijos paraiška pdf formatu arba
užpildytos, pasirašytos, antspauduotos (jei taikytina) projekto koncepcijos paraiškos skenuota kopija pdf
formatu;
 Koncepcijos paraiška Word formatu;
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Pareiškėjo deklaracija arba pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) Pareiškėjo deklaracijos skenuota kopija;
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Partnerio deklaracija arba pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) Partnerio deklaracijos skenuota kopija.
Fondo operatorius pasilieka teisę, jei reikia, reikalauti papildomos informacijos ar dokumentų viso vertinimo
proceso metu.
Projekto koncepcijos paraiškos turi būti atsiųstos el. pašto adresu projektai@apf.lt iki 2021 m. gegužės 24 d.
23:59 val., Lietuvos laiku.
El. laiško su užpildyta paraiška ir kitais būtinais priedais gavimo data ir laikas bus nustatomi remiantis Fondo
operatoriaus serverio įrašais, neatsižvelgiant į el. laiško išsiuntimo datą bei laiką ir į siunčiančiojo serverio
užfiksuotą išsiuntimo datą ir laiką. Fondo operatorius neprisiima atsakomybės už jokias el. paštu pavėluotai
gautas paraiškas (pvz., dėl siunčiamų didelės apimties priedų ir serverio apkrovos ar tinklo trikdžių ir pan.). Todėl
pareiškėjams rekomenduojama neatidėti paraiškos teikimo iki paskutinės dienos.

Projekto koncepcijos administraciniai ir tinkamumo kriterijai
Gavęs projekto koncepcijos paraišką, Fondo operatorius atliks pirminį administracinį jos tinkamumo
patikrinimą, vadovaudamasis paraiškos formoje ir Pareiškėjo deklaracijoje pateikta informacija apie atitiktį
administracinės atitikties ir tinkamumo kriterijams.
ADMINISTRACINIAI IR TINKAMUMO KRITERIJAI

Taip/Ne

Žemiau pateikti atmetimo kriterijai (jeigu paraiška neatitinka nors vieno žemiau išvardytų kriterijų, ji
automatiškai atmetama)
Paraiška pateikta laikantis nurodymų (užpildyta lietuvių kalba, atsiųsta nurodytu el. pašto
adresu, pridėta elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta arba pasirašyta ir skenuota
kopija).
Paraiška pateikta per nurodytą terminą.
Organizacija nėra skolinga po galutinio teismo sprendimo dėl 2009–2014 m. NVO programos
Lietuvoje.
Projekto trukmė yra 24 mėn.
Prašoma finansavimo suma yra iki 200 000 EUR
Pareiškėjas yra įsiregistravęs Juridinių asmenų registre kaip NVO iki paraiškos pateikimo
dienos.
Projekto koncepcijos paraiška yra vienintelė paraiška, kurią pateikia tas pats pareiškėjas.
Jeigu reikia, pareiškėjas gali būti paprašytas pateikti trūkstamą informaciją žemiau išvardytiems kriterijams
pagrįsti
Kartu su paraiška pateikti visi reikalingi priedai ir dokumentai Fondo operatoriaus nurodytu
formatu.
Paraišką pasirašė NVO vadovas arba kitas įgaliotas asmuo (šiuo atveju pridedamas įgaliojimą
patvirtinantis dokumentas).
Pateikta pasirašyta ir antspauduota (atitinkamais atvejais) Pareiškėjo deklaracija.
Pateikta pasirašyta ir antspauduota Partnerio deklaracija (kiekvieno partnerio atskirai).

Trūkstant tam tikrų paraiškos dalių (dokumentų ar informacijos), kurios gali būti papildytos pagal pirmiau
nurodytus kriterijus, pareiškėjų bus prašoma jas pateikti per tris (3) darbo dienas. Jeigu paraiška neatitinka
vieno iš kriterijų, ji bus atmesta kaip netinkama.
Atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo patikrinimus, pareiškėjams, kurių projektų paraiškos įvertintos
kaip netinkamos, bus pranešta, kad jų projekto koncepcijos paraiškos buvo atmestos ir nebus toliau vertinamos.
Pareiškėjai, kurių projektų paraiškos įvertintos kaip netinkamos, per penkias (5) darbo dienas galės pateikti
apeliaciją dėl tinkamumo sprendimo. Apeliacijas nagrinės Apeliacinis komitetas. Komiteto sprendimas yra
galutinis. Apeliacijos gali būti teikiamos el. pašto adresu info@apf.lt.

Projektų koncepcijų paraiškų kokybės vertinimas
Įvertinus visų paraiškų kokybę, Fondo operatorius, remdamasis gautais balais, parengs paraiškų reitinguotą
sąrašą. Šį sąrašą išnagrinės Atrankos komitetas, rekomenduosiantis Fondo operatoriui, kurias projektų
koncepcijų paraiškas įtraukti į antrąjį paraiškų teikimo etapą.
Pagrįstais atvejais Atrankos komitetas, remdamasis skaidriais kriterijais, gali keisti projekto paraiškų
reitingavimą. Remdamasis Atrankos komiteto rekomendacijomis, Fondo operatorius turi nuspręsti, kurių
projektų koncepcijų paraiškos turi būti toliau plėtojamos.
Iš anksto numatyto projekto koncepcijų paraiškų vertinimo kriterijai (didžiausias bendras balų skaičius – 100)
Įvertis
Kriterijus
Kriterijaus aprašas
(balai)
Kiek aiškiai įvardyta iššūkis/problema?
25
Projekto idėjos pagrindimas ir
aktualumas tikslinėms grupėms
Kiek aiškiai apibrėžtos tikslinės grupės ir atsižvelgta į
jų specifiką?
Kiek siūloma projekto idėja yra tinkama ir pritaikyta
tikslinėms grupėms?
Kiek aiškiai ir tinkamai įvardytas siekiamas poveikis? 20
Projekto tikslo ir idėjos atitiktis
siekiamam poveikiui
Kiek pasirinkta projekto idėja yra tinkama norimam
poveikiui pasiekti?
Kiek numatytų veiklų apimtis yra tinkama norimam
poveikiui pasiekti?
Projekto koncepcijos atitiktis APF
Kiek projektas prisideda siekiant APF programos 15
bendrųjų tikslų ir numatyto poveikio?
programos tikslui ir numatytai poveikio
sričiai
Siūlomos veiklos ir metodų
adekvatumas ir įgyvendinamumas
siekiant numatytų rezultatų

Pareiškėjo (ir partnerių) pajėgumas,
reikalingas siūlomai idėjai įgyvendinti

Finansinis veiksmingumas

Kiek numatytos veiklos, metodai ir kanalai (įskaitant
žiniasklaidos priemones) adekvatūs numatytiems
poveikio ir veiklos rezultatų rodikliams pasiekti?
Kiek projekto veiklos/metodai yra įgyvendinami ir
tinkami numatytiems projekto rezultatams pasiekti?
Ar projektas įtraukia partnerius numatytam rezultatų
pasiekimui užtikrinti?
Kiek įvardytos atsakomybės adekvačios numatytoms
veikloms įgyvendinti?
Kiek projekto pareiškėjo (ir partnerio) komanda yra
pajėgi optimaliai įgyvendinti siūlomą projekto idėją?
Kiek siūlomos projekto idėjos koncepcijos vertė
atitinka kuriamą naudą?
Ar įmanoma pasiekti projekto tikslą už numatytas
lėšas?

25

10

5

100
Atrankos komitetas aptars tik projektus, surinksiančius mažiausiai 60 iš 100 galimų balų.
Pranešimas apie atrankos rezultatus
Pranešimas pareiškėjams, kurių projekto paraiškos bus atrinktos į antrą paraiškų teikimo etapą, bus atsiųstas
el. laišku į el. pašto adresą, kurį jie nurodė paraiškos formoje po to, kai Fondo operatorius priims galutinį
sprendimą(ne vėliau kaip per 5 d.d.). Galutiniai atrankos rezultatai bus paskelbti Programos interneto svetainėje
https://apf.lt/.

IŠSAMI PROJEKTO PARAIŠKA (II ETAPAS)
Pareiškėjai, antrajame paraiškų teikimo proceso etape pakviesti teikti išsamias projektų paraiškas, rengs ir pildys
išsamią projekto paraiškos formą. Išsami projekto paraiška turi būti grindžiama projekto koncepcijos paraiška,
pateikta per pirmąjį paraiškų teikimo etapą.
Užpildytą antrojo paraiškų teikimo etapo paraišką sudaro:
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta užpildyta išsami projekto paraiška pdf formatu arba
užpildytos, pasirašytos, antspauduotos (jei taikytina) išsamios projekto paraiškos skenuota kopija pdf
formatu;
 Išsami projekto paraiška Word formatu;
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Pareiškėjo deklaracija arba pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) Pareiškėjo deklaracijos skenuota kopija;
 Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Partnerio deklaracija arba pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) Partnerio deklaracijos skenuota kopija.
Fondo operatorius, jei reikia, pasilieka teisę reikalauti papildomos informacijos ar dokumentų viso vertinimo
proceso metu.
Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos šiuo el. pašto adresu projektai@apf.lt. Išsamių
projekto paraiškų pateikimo terminas – mažiausiai 2 mėnesiai po atrinktų projekto koncepcijos paraiškų
paskelbimo datos.
El. laiško su užpildyta forma ir kitais būtinais priedais atėjimo data ir laikas bus nustatomi remiantis Fondo
operatoriaus serverio įrašais, neatsižvelgiant į el. laiško išsiuntimo datą bei laiką ir į siunčiančiojo serverio
užfiksuotą išsiuntimo datą ir laiką. Fondo operatorius neprisiima atsakomybės už jokias el. paštu pavėluotai
gautas paraiškas (pvz., dėl siunčiamų didelės apimties priedų ir serverio apkrovos ar tinklo trikdžių ir pan.). Todėl
Pareiškėjams rekomenduojama neatidėti paraiškos teikimo iki paskutinės dienos. Kitokia forma ar būdu
pateiktos paraiškos (pvz., faksu, įprastiniu paštu ir t.t.) ar paraiškos, atsiųstos kitu el. pašto adresu, bus atmestos.
Išsamių projektų administraciniai ir tinkamumo kriterijai
Fondo operatorius atliks išsamių projektų paraiškų tinkamumo patikrinimą, vadovaudamasis administracinės
atitikties ir tinkamumo kriterijais.
ADMINISTRACINIAI IR TINKAMUMO KRITERIJAI

Taip/Ne

Žemiau pateikti atmetimo kriterijai: jeigu paraiška neatitinka nors vieno žemiau išvardytų kriterijų, ji
automatiškai atmetama
Pateikta projekto paraiška buvo atrinkta pirmajame paraiškos teikimo proceso etape tolimesnei
plėtrai.
Paraiška pateikta laikantis nurodymų (užpildyta lietuvių kalba, atsiųsta nurodytu el. pašto adresu,
pridėta el.parašu pasirašyta arba pasirašyta ir skenuota kopija).
Paraiška pateikta per nurodytą terminą.
Projekto trukmė yra 24 mėn.
Prašoma finansavimo suma yra iki 200 000 EUR
Pareiškėjas atitinka Pareiškėjo tinkamumo kriterijus, kaip nurodyta Gairėse pareiškėjams.

Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus.
Partneris (-iai) atitinka Partnerio tinkamumo kriterijus, kaip nurodyta Gairėse pareiškėjams.
Jeigu reikia, pareiškėjas gali būti paprašytas pateikti trūkstamą informaciją žemiau išvardytiems kriterijams
pagrįsti
Kartu su paraiška pateikti visi reikalingi priedai ir dokumentai Fondo operatoriaus nurodytu
formatu.
Paraišką pasirašė NVO vadovas arba kitas įgaliotas asmuo (šiuo atveju pridedamas įgaliojimą
patvirtinantis dokumentas).
Pateikta pasirašyta ir antspauduota Pareiškėjo atitikties deklaracija.
Pateikta pasirašyta ir antspauduota Partnerio atitikties deklaracija (kiekvieno partnerio atskirai).

Trūkstant tam tikrų paraiškos dalių (dokumentų ar informacijos), kurios gali būti papildytos pagal pirmiau
nurodytus kriterijus, pareiškėjų bus prašoma jas pateikti per tris (3) darbo dienas. Kvietimas pateikti trūkstamas
paraiškos dalis pareiškėjui bus išsiųstas el. pašto adresu, kurį jis pateikė paraiškos formoje (kontaktinio asmens
el. pašto adresas). Jeigu paraiška neatitinka vieno iš kriterijų, ji bus atmesta kaip netinkama.
Atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą, netinkamiems pareiškėjams / pareiškėjams, kurių
projekto paraiškos įvertintos kaip netinkamos, bus pranešta, kad jų paraiškos buvo atmestos ir nebus toliau
vertinamos. Netinkami pareiškėjai / pareiškėjai, kurių projektų paraiškos įvertintos kaip netinkamos, turės
penkias (5) darbo dienos pateikti apeliaciją dėl tinkamumo sprendimo. Apeliacijas nagrinės Apeliacinis
komitetas. Komiteto sprendimas yra galutinis. Apeliacijos gali būti teikiamos el. pašto adresu info@apf.lt.
Išsamių projektų paraiškų kokybės vertinimas
Visas administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą praėjusių projektų paraiškas vertins du nešališki
vertintojai, vadovaudamiesi toliau pateiktais kriterijais.
Atlikus visų projektų paraiškų vertinimą, Fondo operatorius, remdamasis gautais balais, parengs visų projektų
paraiškų reitinguotą sąrašą. Siūlomą reitinguotą sąrašą nagrinės Atrankos komitetas, rekomenduosiantis Fondo
operatoriui, kurioms projekto paraiškoms skirti finansavimą. Pagrįstais atvejais Atrankos komitetas, remdamasis
skaidriais kriterijais, gali keisti projekto paraiškų reitingavimą. Galutinį sprendimą priima Fondo operatorius.
Iš anksto numatyto projekto išsamių paraiškų vertinimo kriterijai (didžiausias bendras balų skaičius – 100)
Nr.
Kriterijus
Aprašas
Įvertis
(balai)
1.
Projekto atitiktis ir svarba
Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas
automatiškai atmetamas
1.1. Projekto atitiktis APF programos
Kiek projektas prisideda siekiant poveikio rezultato 10
tikslams, siekiamiems poveikio ir
„Didesnė parama žmogaus teisėms“ ir
veiklos rezultatams
APF programos veiklos rezultatų?
1.2. Projekto atitiktis nagrinėjamai
Kiek pasirinktos tikslinės grupės yra susijusios su
15
problemai/iššūkiui
nagrinėjama problema / iššūkiu?
Kiek projektas prisideda prie nustatytos
problemos/iššūkio sprendimo?

1.3.

2.
2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.2.

4.
4.1.

4.2.

Ilgalaikis projekto poveikis tikslinei
grupei ir (arba)
platesniajai visuomenei

Kiek projektas prisideda prie tikslinės grupės,
15
išreiškiančios palankią nuomonę žmogaus teisių
atžvilgiu, dalies padidėjimo?
Kiek projekto poveikis tikslinei grupei ir (arba)
platesniajai visuomenei yra tvarus, t. y. išlieka ir
pasibaigus projektui?
Projekto įgyvendinimo kokybė
Atmetimo kriterijus: jeigu balas mažesnis nei 10, projektas
automatiškai atmetamas
Projekto tikslo ir uždavinių, veiklų, Kiek projekto tikslas ir uždaviniai, veiklos ir
15
rezultatų suderinamumas
numatyti rezultatai yra logiškai tarpusavyje susiję?
(projekto vidinė logika)
Kokiu mastu suplanuotos veiklos ir metodai leidžia
pasiekti numatytų veiklos ir poveikio rezultatų?
Siūlomų veiklų įgyvendinamumas ir Kiek planuojamos veiklos yra logiškos ir
15
adekvatumas
įgyvendinamos?
Kiek projekto veiklomis atsižvelgiama į Covid-19
pandemijos sukeltus apribojimus?
Kiek pasirinkti komunikacijos kanalai ir priemonės
gali pasiekti tikslo grupes?
Ar projektas įgyvendinamas per planuojamą
laikotarpį?
Ekonominė vertė
Biudžeto atitiktis siūlomoms
Kiek siūlomos išlaidos atitinka veiksmų planą?
10
veikloms
Ar numatytų išlaidų pakanka atitinkamoms
veikloms ir jų rezultatams realizuoti?
Ar numatytų išlaidų pakanka duomenų, reikalingų
pradinei ir pasiektajai poveikio rezultato rodiklio
reikšmei įvertinti, rinkimui ir analizei?
Tinkamas ir pagrįstas biudžetas
Kiek išlaidų detalizavimas parodo, ką apima
5
planuojamos išlaidos ir kokia jų vertė?
Kiek numatomos išlaidos grindžiamos
realistinėmis prielaidomis?
Kokia dalis nurodytų išlaidų reikalinga projekto
įgyvendinimui?
Projekto vykdytojų gebėjimai
Pareiškėjų ir partnerių organizacijų Kiek projekto komandos (pagrindinių darbuotojų)
10
organizacinis ir finansinis
patirtis atitinka siūlomą projektą?
pajėgumas įgyvendinti projektą
Kiek pareiškėjas (ir partneris) turi finansinių ir
organizacinių pajėgumų projektui įgyvendinti?
Kiek pakankami yra pareiškėjo (ir partnerio)
įgūdžiai informavimo ir socialinei komunikacijos
kampanijai įgyvendinti, jos stebėsenai vykdyti ir
įvertinimui atlikti?
Rizikos valdymas
Kokiu mastu nustatoma projekto įgyvendinimo
5
rizika ir kiek ji yra tinkama?
Kiek yra tinkamos nustatytos rizikos mažinimo ar
šalinimo priemonės?
100

Atrankos komitetas nagrinės mažiausiai 60 balų per kokybės vertinimą surinkusias projektų paraiškas.
Pranešimas apie atrankos rezultatus
Pranešimas pareiškėjams bus atsiųstas el. laišku į el. pašto adresą, kurį jie nurodė paraiškos formoje, ne vėliau
kaip per penkias (5) darbo dienas po to, kai Fondo operatorius priims galutinį sprendimą. Atrankos rezultatai
bus paskelbti Programos interneto svetainėje https://apf.lt.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PAGALBA PAREIŠKĖJAMS
Pareiškėjams, rengiantiems paraiškas, bus pasiūlyta pagalba ir parama:
- Pareiškėjų konsultavimas telefonu ar el.paštu bus teikiamas visu paraiškų rengimo laikotarpiu (9:00 –
17:00 pirmadienis - penktadienis).
-

Viešosios konsultacijos internetu bus pasiūlytos potencialiems pareiškėjams 2021 m. kovo – balandžio
mėn.

-

Atsakymai į pareiškėjų klausimus bus kas savaitę skelbiami APF Lietuvoje internetinėje svetainėje
https://apf.lt (D.U.K. dalyje).

Informacija apie planuojamus renginius, informaciją dėl registracijos ir pan. bus skelbiama APF Lietuvoje
interneto svetainėje https://apf.lt FB viešoje grupėje „NVO džiunglės“.
Kilus klausimams, pareiškėjai gali susisiekti su Fondo operatoriumi tel. +370 5 2685511 ar el.paštu info@apf.lt
(karantino metu Fondo operatoriaus darbuotojai pasiekiami tik el.paštu).

________________________________

