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Kilus klausimams, kreipkitės tel. +370 5 2685511 arba el. paštu info@apf.lt

Dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritis
Glaudesnis programoje dalyvaujančių subjektų iš
valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių
bendradarbiavimas
Iniciatyva turėtų būti įgyvendinama su partneriu kai bent vienas subjektas yra iš Lietuvos ir bent vienas
subjektas iš šalies donorės (kur vienas yra pareiškėjas, o kita dalyvaujanti šalis laikoma dvišalės
iniciatyvos partnere).
Tinkami pareiškėjai
 NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus ir iki paraiškos pateikimo
užsiregistravusios juridinių asmenų registre kaip NVO;
 Ne pelno organizacijos, registruotos Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje.
Tinkamas partneris
 Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija,
įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje;
 NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje ;
 Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, organizacija Lietuvoje (tuo atveju, kai
partneriu jau yra Lietuvoje registruota NVO);
 tarptautinė organizacija (tuo atveju, kai partneriu yra subjektas iš šalies donorės).
Kvietimo lėšos
170 000 EUR
Iniciatyvos trukmė
1 – 6 mėnesiai
Paramos dydis
Iki 6 000 EUR
Siektini veiklos rezultatai
 Užmegztos partnerystės su šalių donorių subjektais;
 Parengti bendri projektai su partneriais iš šalių donorių;
 Įgyvendintos bendradarbiavimo tinklų kūrimo, mainų, dalijimusi žiniomis, technologijomis,
patirtimi iniciatyvos.
Galimų veiklų sąrašas
 Partnerių paieškos ir partnerystės vystymo vizitai;
 Partnerių susitikimai, skirti projekto vystymui;
 Mokymasis ir patirties mainai, seminarai, bendrai kuriami produktai (pvz. tyrimai, studijos, video ir
pan.)
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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.

1. Dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritis „Glaudesnis programoje
dalyvaujančių subjektų iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių
donorių bendradarbiavimas”
Siekiant stiprinti Lietuvos NVO ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektų
santykius, APF programa bus skatinama kurti kokybiškas ir abipusiai naudingas įvairių Lietuvos NVO ir
šalių donorių subjektų partnerystes.
Šio poveikio srities iniciatyvos turėtų skatinti NVO Lietuvoje bei šalyse donorėse siekti bendrų tikslų
šiose srityse:
a) partnerių paieškai prieš parengiant projekto paraišką ar jos rengimo metu, tokios partnerystės
vystymui bei pačios paraiškos rengimui;
b) bendradarbiavimo tinklų kūrimui, mainams, dalijimuisi žiniomis, technologijomis, patirtimi ir
geriausia praktika tarp projektų vykdytojų ir subjektų iš šalių donorių.
Galimų veiklų sąrašas:

partnerių paieškos ir partnerystės vystymo vizitai;

partnerių susitikimai, skirti projekto vystymui;

mokymasis ir patirties mainai, seminarai, bendrai kuriami produktai (pvz. tyrimai, studijos, video
ir pan.)
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvose numatyta veikla gali vykti Lietuvoje ir (arba) šalyse donorėse
(Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje).
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APF programa remiasi į rezultatus orientuoto projektų valdymo principais, todėl kiekviena dvišalio
bendradarbiavimo poveikio sričiai pateikta iniciatyva turi prisidėti prie bent vieno šiai sričiai nustatyto
poveikio rezultato, bent vieno veiklos rezultato ir pasirinkti bent po vieną jų pasiekimus matuojantį
rodiklį:
Poveikio sritis
Glaudesnis programoje
dalyvaujančių subjektų iš
valstybių paramos gavėjų ir
valstybių donorių
bendradarbiavimas
Veiklos rezultatai
Paremtos partnerystės su
šalių donorių subjektais
APF dvišalio fondo paremtas
bendradarbiavimas su šalių
donorių subjektais

Rodikliai
Pasitenkinimo partneryste lygis
Bendradarbiaujančių organizacijų, pritaikančių partnerystėje
įgytas žinias, dalis
APF dvišalio fondo finansuotų dvišalių iniciatyvų dalyvių,
nurodančių patobulintas žinias/metodus/požiūrius, dalis
Rodikliai
Projektų, įgyvendinamų partnerystėje su šalių donorių
partneriais, skaičius
APF dvišalio fondo finansuotų dvišalių iniciatyvų skaičius
APF dvišalio fondo finansuojamose dvišalėse veiklose
dalyvavusių asmenų skaičius

Daugiau informacijos apie dvišalio bendradarbiavimo galimybes ir partnerių duomenų bazę galite rasti
ACF Lietuvoje tinklalapyje, dvišalio bendradarbiavimo skiltyje: https://apf.lt/en/dvisalisbendradarbiavimas/.

2. TINKAMI PAREIŠKĖJAI IR PARTNERIAI
Tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau
kaip metus, taip pat organizacijos iš šalių donorių, su sąlyga, jog jos yra nekomercinės bei įsteigtos ne
pelno siekimo tikslais.
Tinkami pareiškėjai iš Lietuvos taip pat turi atitikti NVO plėtros įstatyme1 nustatytus reikalavimus ir iki
paraiškos pateikimo būti įregistruoti juridinių asmenų registre kaip NVO.
Visi tinkami pareiškėjai ir partneriai turi laikytis šių bendrųjų principų – pagarbos žmogaus orumui,
laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises2
mažumoms priklausančių asmenų (pagal rasinę ar etninę kilmę, lytį, negalią, amžių, seksualinę
orientaciją ar lyties identitetą), o visos pateiktos paraiškos turi šiuos principus atitikti.
Politinė partijos, religinės institucijos, socialiniai partneriai3 arba pelną skirstantys kooperatyvai nėra
laikomi nevyriausybinėmis organizacijomis ir todėl nėra tinkami pareiškėjai.
Tikėjimu grindžiamos organizacijos yra tinkamos tik tuo atveju, jeigu atitinka kitus tinkamiems
pareiškėjams keliamus reikalavimus ir jeigu finansuojamomis veiklomis tiesiogiai ar netiesiogiai

1

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.463439/asr
Protokolo Nr. 38c 1 straipsnio 2 dalis dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
3
Socialiniais partneriais laikomos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, kaip tai apibrėžiama ES.
2
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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:
 Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, taip pat nevyriausybinė organizacija,
įsteigta kaip juridinis asmuo Islandijoje, Lichtenšteine ar Norvegijoje;
 NVO, registruotos Lietuvos Respublikoje
 Viešoji ar privati organizacija, siekianti ar nesiekianti pelno, organizacija Lietuvoje (tuo atveju, kai
partneriu jau yra Lietuvoje registruota NVO)
 tarptautinė organizacija (tuo atveju, kai partneriu yra subjektas iš šalies donorės)
Iniciatyva turėtų būti įgyvendinama su partneriu kai bent vienas subjektas yra iš Lietuvos ir bent vienas
subjektas iš šalies donorės (kur vienas yra pareiškėjas, o kita dalyvaujanti šalis laikoma dvišalės
iniciatyvos partnere). Visi partneriai turi siekti bendro tikslo ir aktyviai prisidėti siekiant iniciatyvos tikslo
(-ų), kaip nurodyta paraiškoje. Kiekvieno partnerio prisiimtas vaidmuo ir įsipareigojimai turi būti aiškiai
apibrėžti ir pagrįsti paraiškoje.
Ta pati organizacija pareiškėja vertinimui gali pateikti tik vieną (1) dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos
paraišką. Jei paraiška buvo patvirtina, tas pats pareiškėjas kitą paraišką dvišalio bendradarbiavimo
iniciatyvai gali teikti tik po to, kai bus užbaigta ankstesnė iniciatyva (galutinę ataskaitą patvirtinus fondo
operatoriui).
Norėdami gauti daugiau informacijos apie tinkamus pareiškėjus ir partnerius, skaitykite Dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvų gaires.

3. FINANSINĖS SĄLYGOS
Maksimali kiekvienos iniciatyvos, finansuojamos iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo, suma yra 4 000
eurų. Iš APF programos skiriamas finansavimas gali sudaryti iki 100 % tinkamų biudžeto išlaidų. Dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos trukmė nuo 1 iki 6 mėnesių. Iniciatyvos pradžios data paprastai laikoma
dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo sutarties pasirašymo data.
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 išlaidos apima darbuotojų atlyginimų, kelionės,
paslaugų ir įrangos, reikalingos projektui įgyvendinti, ir pan. išlaidas.
Toliau pateiktos išlaidos yra tinkamos:





išlaidos ekspertams (ekspertų honorarai ir jų kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos);
su dalyviais susijusios išlaidos (transporto išlaidos (lėktuvo, traukinio, autobuso bilietai ir t.t.),
apgyvendinimas, dalyvio mokesti, dienpinigiai/maistpinigiai);
kitos išlaidos (pvz., renginių ar susitikimų organizavimo, viešinimo ir informacinės veiklos, vertimo
ir kt.);
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personalo išlaidos (ne daugiau kaip 10 % iniciatyvos biudžetą sudarančių tinkamų finansuoti
išlaidų)4.

Išimtinai, kai išlaidas patiria iniciatyvos partneriai, kurių pagrindinė buveinės vieta yra vienoje iš
šalių donorių, arba iniciatyvos partneriams, kurie yra tarptautinės organizacijos, jų atstovybės ar
agentūros, išlaidų įrodymas gali būti nepriklausomo auditoriaus, kvalifikuoto atlikti įstatymų
numatytą apskaitos dokumentų auditą, ataskaita, patvirtinantį, kad nurodytos išlaidos patiriamos
vadovaujantis gairėmis, dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo sutartimi, atitinkamais
įstatymais ir nacionaline apskaitos praktika.
Išsamų tinkamų išlaidų ir jų tinkamumą lemiančių sąlygų sąrašą, taip pat netinkamų išlaidų sąrašą rasite
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairėse pareiškėjams.
Mokėjimai
Aprašomųjų ir finansinių ataskaitų pateikimas yra privaloma sąlyga mokėjimams atlikti. Prieš atlikdamas
mokėjimus, ataskaitas turi patvirtinti fondo operatorius. Projektui skirto finansavimo lėšos mokamos
išankstinio mokėjimo ir galutinio mokėjimo forma.
Daugiau informacijos apie finansavimo sąlygas rasite Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairėse
pareiškėjams.

4. PARAIŠKŲ PATEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKA
Preliminarus paraiškų teikimo grafikas
Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų
paraiškų pateikimo terminas

Galutinės atrankos rezultatų
paskelbimo diena

2019 m. gruodžio 20 d.
Nuolatos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 1 d., 23:59
val. Lietuvos laiku arba kol bus panaudotos visos dvišalio
bendradarbiavimo fondo lėšos, priklausomai, kuris
momentas bus pirmesnis.
Nuolatos, bet ne vėliau kaip trys (3) savaitės po paraiškos
pateikimo.

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos paraiškos teikimas
Užpildytą iniciatyvos paraišką sudaro:




4

El. parašu pasirašyta užpildyta iniciatyvos paraiška arba skenuota pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) užpildytos iniciatyvos paraiškos kopija .pdf formatu ir iniciatyvos paraiška Word formatu;
El. parašu pasirašyta Pareiškėjo deklaracijos forma arba skenuotos pasirašytos ir antspauduotos (jei
taikytina) Pareiškėjo deklaracijos formos kopija;
El. parašu pasirašytas arba skenuota pasirašyto laisvos formos patvirtinimo iš organizacijos
partnerės Lietuvoje arba šalyje donorėje apie dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvą, aiškiai
nurodant jos tikslus, kopija.

Išlaidos personalui turi būti pagrįstos, detalizuotos ir proporcingos iniciatyvos veiklų apimčiai.
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Paraiškos teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. pašto adresu projektai@apf.lt Jeigu
organizacijų atstovams kyla klausimų, susijusių su kvietimu teikti paraiškas, jie gali susisiekti su Fondo
operatoriumi el. pašto adresu info@apf.lt arba informacijos ieškoti skyriuje DUK adresu https://apf.lt).
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų paraiškos priimamos nuolatos iki 2023 m. birželio 1 d. 23:59 val.,
Lietuvos laiku, arba kol baigsis dvišalio bendradarbiavimo fonde numatytos lėšos, priklausomai, kas
įvyks pirmiau.
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos paraiškos administraciniai ir atitikties kriterijai
Gavęs dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos paraišką, Fondo operatorius atliks pirminį jos tinkamumo
patikrinimą, vadovaudamasis paraiškos formoje ir Pareiškėjo deklaracijoje pateikta informacija apie
atitiktį administraciniams ir tinkamumo kriterijams.
Kriterijus

Taip/Ne

Jeigu paraiška neatitinka nors vieno žemiau išvardytų kriterijų, ji automatiškai atmetama
Paraiška pateikta nustatyta tvarka (atsiųsta nurodytu el. paštu, pateikta el. parašu
pasirašyta arba skenuota pasirašyta ir antspauduota (jei taikoma) projekto paraiškos
versija)
Paraiška pateikta iki 2023 m. birželio 1 d.
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra įregistruotas juridinių asmenų registre kaip
NVO (jei paraiškos teikėjas iš Lietuvos)
Pateiktas pasirašytas laisvos formos patvirtinimas iš organizacijos partnerės apie dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvą.
Pareiškėjas nėra skolingas praėjusio periodo NVO programos operatoriui, po galutinio
teismo sprendimo dėl NVO programos Lietuvoje 2009–2014 m.
Iniciatyvos trukmė atitinka nustatytus rėmus nuo 1 iki 6 mėnesių.
Prašoma finansavimo suma atitinka nustatytus rėmus iki 6 000 eurų vienai iniciatyvai.
Pareiškėjas neturi nebaigtų įgyvendinti ar neatsiskaitytų kitų dvišalio bendradarbiavimo
iniciatyvų.
Projekto pareiškėjas atitinka Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairėse nurodytus
reikalavimus.
Partneris (-iai) yra juridinis asmuo.
Iniciatyva įgyvendinama partnerystėje tarp bent vienos NVO Lietuvoje ir bent vieno
subjekto šalyse donorėse (kur vienas yra pareiškėjas, o kitas laikomas dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos partneriu).
Jeigu reikia, pareiškėjas gali būti paprašytas pateikti trūkstamą informaciją žemiau išvardytiems
kriterijams pagrįsti
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Paraiška pateikta su reikalingais priedais bei dokumentais, remiantis fondo operatoriaus
nurodytais formatais.
Paraiška pasirašyta teisėtai organizaciją atstovaujančio asmens arba jo įgalioto atstovo
(pateikus tai patvirtinančius dokumentus).
Pateikta pasirašyta ir antspauduota (jei taikoma) pareiškėjo deklaracija.
Jei paraiška neatitinka vieno iš kriterijų, jis bus atmesta kaip netinkama. 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).
Atlikus administracinės atitikties ir tinkamumo patikrinimus, pareiškėjams 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.
Paraiškos vertinimas
Du nešališki PO vertintojai vertins administracinės atitikties ir tinkamumo vertinimą praėjusių paraiškų
kokybę, remdamiesi žemiau pateiktais paraiškos kokybės vertinimo kriterijais:
Nr.

Kriterijaus aprašas

1.
1.1
1.2

DB iniciatyvos aktualumas, tinkamas įgyvendinimas bei nauda organizacijai
DB iniciatyvos atitiktis APF programos rezultatams
DB iniciatyvoje planuojamų veiklų adekvatumas siekiamam iniciatyvos
tikslui bei rezultatams pasiekti
Iniciatyvos laikotarpiu įgytų žinių, metodų, požiūrių pritaikymas
tolimesnei organizacijos veiklai
DB iniciatyvoje dalyvaujančių organizacijų dvišalių santykių stiprinimas
Iniciatyvos partnerio pasirinkimo adekvatumas ir atsakomybių
pasidalinimo aiškumas
Iniciatyvos atitiktis DB tikslams Skatinti abipusiai naudingų partnerysčių
užmezgimą ir(arba) Stiprinti kokybišką bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
šalių donorių organizacijų
DB iniciatyvos tęstinumas
Iniciatyvos indėlis tolimesniam dvišalio bendradarbiavimo tęstinumui
užtikrinti
Iniciatyvos rezultatų nauda organizacijai ir (arba) planuojamo ar
įgyvendinamo Projekto vystymo atžvilgiu
Biudžetas ir išlaidų efektyvumas
Biudžetas realus ir ekonomiškai pagrįstas
Išlaidos suderintos su numatoma veikla
DB iniciatyvos komunikacinių veiksmų pakankamumas ir adekvatumas
Iš viso

1.3
2.
2.1
2.2

3.
3.1
3.2
4.
4.1
4.2
5.

Įvertis
(balai)
10
15
10

10
15

10
10

8
7
5
100
8

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.

5. 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).
Atsakymai į pareiškėjų klausimus bus skelbiami APF Lietuvoje internetinėje svetainėje
https://apf.lt (D.U.K. skiltyje).

Informacija apie planuojamus renginius, informaciją dėl registracijos ir pan. bus skelbiama APF Lietuvoje
interneto svetainėje https://apf.lt FB viešoje grupėje „NVO džiunglės“.

Kviečiame pareiškėjus susisiekti su Fondo operatoriumi el. paštu info@apf.lt.
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