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1. DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO APŽVALGA
2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės (EEE) finansinius mechanizmus finansuoja Islandija,
Lichtenšteinas ir Norvegija, siekdamos mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europoje ir stiprinti
šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) ir šalių paramos gavėjų (Bulgarijos, Čekijos, Estijos,
Graikijos, Kipro, Kroatijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Slovakijos,
Slovėnijos, Vengrijos) santykius.
Dvišaliai šalių santykiai yra susiję su politiniais, ekonominiais, kultūriniais ir istoriniais ryšiais, taip pat
žmonių tarpusavio ryšiais. Stipriems dvišaliams santykiams būdingas institucijų ir asmenų
bendradarbiavimas administraciniu ir politiniu lygmenimis, taip pat privačiame sektoriuje, akademinėje
bendruomenėje ir pilietinėje visuomenėje. Kiti dvišalių santykių elementai yra prekyba ir investicijos,
kultūriniai mainai, taip pat bendros žinios, visuomenės supratimas apie kitą šalį ir ryšius tarp jų.

EEE finansinių mechanizmų Aktyvių piliečių fondo kontekste, sustiprinti dvišaliai santykiai
apibrėžiami kaip glaudesnis bendradarbiavimas bei geresnės abipusės žinios ir supratimas tarp
donorų ir paramą gaunančių valstybių.
Šiose gairėse pateikiami išsamūs reikalavimai Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje dvišalio bendradarbiavimo
iniciatyvoms, kuriomis siekiama pagerinti Lietuvos NVO ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir
Norvegijos) subjektų ryšius. Šis siekis grindžiamas bendromis žmogaus orumo, laisvės, demokratijos,
lygybės, teisinės valstybės principų ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant mažumoms priklausančių
asmenų teises, vertybėmis.
Tikimasi, kad dvišalio bendradarbiavimo veikla teigiamai prisidės prie APF programos bendrųjų tikslų:
sustiprintos pilietinės visuomenės ir aktyvaus pilietiškumo bei įgalintų pažeidžiamų grupių. Dvišalė
veikla turėtų būti abipusiai naudinga, pagrįsta strategiška ir ilgalaike perspektyva bei remtis
atitinkamomis šalių donorių ir paramą gaunančių valstybių stipriosiomis pusėmis.
Programos įgyvendinimo laikotarpiui fondo operatorius numatė 170 000 EUR Dvišalio bendradarbiavimo
fondui, kurie skirti:
a) partnerių paieškai prieš parengiant projekto paraišką ar jos rengimo metu, tokios partnerystės
vystymui bei pačios paraiškos rengimui; ir
b) bendradarbiavimo tinklų kūrimui, mainams, dalijimuisi žiniomis, technologijomis, patirtimi ir
geriausia praktika tarp projektų vykdytojų ir subjektų iš šalių donorių.
Šalies donorės subjekto dalyvavimas yra būtina sąlyga, kad veikla būtų laikoma dvišaliu veiksmu.
Tarptautinės organizacijos taip pat gali dalyvauti dvišalėje veikloje, jei joje taip pat dalyvauja šalių donorų
organizacija. Pavyzdžiui, dvišalio bendradarbiavimo fondo remiamo renginio negalima apibrėžti kaip
dvišalio vien dėl fakto, jog jame yra dalyvių iš šalių donorių. Renginys turi atspindėti dvišalius siekius visoje
renginio programoje, pvz. dėmesį skiriant patirties mainams tarp subjektų iš šalies donorės ir valstybės
naudos gavėjos. Šalies donorės partneriai turi aktyviai dalyvauti planuojant ir organizuojant veiklas.
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Aktyvių piliečių Fondas Lietuvoje, Norvegijos Helsinkio komitetas ir Islandijos žmogaus teisių
centras koordinuos bendradarbiavimą tarp Lietuvos NVO ir subjektų iš šalių donorių.
Norvegijos
Helsinkio
komitetas
taip
pat
sukūrė
partnerių
duomenų
bazę
(https://ngonorway.org/partners/), kad būtų lengviau ieškoti potencialių partnerių. Pareiškėjams
patariama užsiregistruoti platformoje ir pateikti trumpą savo organizacijos aprašymą bei ieškoti
potencialių partnerių tarp suinteresuotų Norvegijos institucijų, NVO, savivaldybių, įmonių ir kitų
organizacijų.

2. DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO INICIATYVŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO
SĄLYGOS
2.1 PRELIMINARUS PARAIŠKŲ TEIKIMO GRAFIKAS
Kvietimo teikti paraiškas paskelbimas
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų
paraiškų pateikimo terminas

Galutinės atrankos rezultatų
paskelbimo diena

2019 m. gruodžio 20 d.
Paraiškos gali būti teikiamos 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.

2.2 TINKAMI PAREIŠKĖJAI
Tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip
metus, taip pat organizacijos iš šalių donorių, su sąlyga, jog jos nevykdo komercinės veiklos ir įsteigtos ne
pelno siekimo tikslais.
Finansavimui iš Aktyvių piliečių fondo Lietuvoje gauti tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje
įsteigtos nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios toliau pateiktą apibrėžtį: „pelno nesiekiančios,
savanoriškumo principu grindžiamos organizacijos, registruotos kaip atskiri juridiniai asmenys ir
veikiančios nepriklausomai nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios institucijų, politinių partijų ir
verslo organizacijų. Religinės institucijos ir politinės partijos nelaikomos NVO.“
Kalbant konkrečiau, Lietuvoje veikiantys tinkami pareiškėjai turi atitikti toliau išvardytus reikalavimus:
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Pareiškėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip metus.
Pareiškėjas atitinka Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme nustatytus reikalavimus1.
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra įregistruotas juridinių asmenų registre kaip NVO (jei paraiškos
teikėjas iš Lietuvos).
Pareiškėjo dalininkai nėra Fondo operatoriaus konsorciumo nariai.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b68eb4b11bf311eaa4a5fa76770768ee?jfwid=-16ysa1atyh
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Pareiškėjas yra pelno nesiekianti organizacija, kuri nebuvo įsteigta siekiant gauti pelną ir kuri neveikia
siekdama gauti asmeninį pelną. Pareiškėjas gali turėti apmokamus darbuotojus ir gali vykdyti pajamas
teikiančias veiklas, tačiau jis neskirsto pelno nei savo nariams, nei savo valdybai. Pajamas teikiančios
veiklos neturi būti pagrindinis organizacijos tikslas, o tik lėšų šaltinis organizacijos tikslams siekti ir
vertybėms puoselėti.
Pareiškėjo nariai nėra komerciškai suinteresuoti šios organizacijos veiklos ar komercinių veiklų
rezultatais, ir Pareiškėjas netenkina savo narių komercinių ar profesinių interesų. Verslo ir profesinės
asociacijos, kurios siekia rūpintis tik savo narių konkrečiais interesais, nėra tinkami pareiškėjai.
Pareiškėjas yra savanoriškai, individų ar jų grupių laisva valia sukurta ir savanoriškos veiklos elementų
turinti organizacija.
Pareiškėjas yra organizacija, veikianti viešojoje sferoje visuomenės labui, besirūpinanti žmonių, jų
grupių ar visos visuomenės gerove.
Pareiškėjas, priešingai nei neformalios ar ad-hoc grupės, turi tam tikrą formalią ar institucinę
struktūrą, įskaitant įstatus ar kitus dokumentus, apibrėžiančius jo misiją, tikslus ir taikymo sritį.
Pareiškėjas, kuris yra naryste grįsta organizacija, turi skaidrią struktūrą ir renkamą pirmininką ir (ar)
valdybą/tarybą, bei yra atskaitingas savo nariams ir rėmėjams.
Pareiškėjas yra nepriklausomas nuo vietos, regiono ar nacionalinės valdžios ar kitų valdžios institucijų.
Pareiškėjas yra nepriklausomas nuo politinių partijų ir verslo organizacijų.
Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo yra įregistruotas juridinių asmenų registre kaip NVO.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija laikoma tinkamu pareiškėju, jeigu atitinka minėtus principus.
Politinės partijos, religinės institucijos, socialiniai partneriai2 arba pelną skirstantys kooperatyvai nėra
laikomi nevyriausybinėmis organizacijomis ir todėl nėra tinkami pareiškėjai. Socialinės įmonės nėra
laikomos tinkamais pareiškėjais.
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).
Organizacijos, pagal galutinį teismo sprendimą dėl 2009–2014 m. NVO programos Lietuvoje
nesumokėjusios grąžintinų sumų, nebus laikomos tinkamais pareiškėjais.
Šių bendrųjų principų – pagarbos žmogaus orumui, laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir
pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises3 mažumoms priklausančių asmenų (pagal rasinę ar etninę
kilmę, lytį, negalią, amžių, seksualinę orientaciją ar lyties identitetą), – turi laikytis visi tinkami pareiškėjai
ir partneriai, o visos paraiškos turi šiuos principus atitikti. Tai pareiškėjai ir partneriai atitinkamai patvirtina
Pareiškėjo deklaracijose. Tuo atveju, jeigu bus nustatyta, kad pareiškėjai ir partneriai nesilaiko pirmiau
minėtų principų, o projektas nėra jais grindžiamas, Atrankos komitetas turės teisę siūlyti projektą atmesti.

2
3

Socialiniais partneriais laikomos profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, kaip tai apibrėžiama ES.
Protokolo Nr. 38c 1 straipsnio 2 dalis dėl 2014–2021 m. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų
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2.3 TINKAMI PARTNERIAI
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.
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)

Organizacijos, pagal galutinį teismo sprendimą dėl 2009–2014 m. NVO programos Lietuvoje
nesumokėjusios grąžintinų sumų, nebus laikomos tinkamais partneriais.

2.4 TINKAMA PARAIŠKA
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).
Konkreti dvišalio bendradarbiavimo iniciatyva gali būti finansuojama tik vieną kartą. Jei paraiška tam tikrai
dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvai buvo atmesta kaip netinkama finansuoti, pareiškėjas negali iš naujo
pateikti paraiškos tai pačiai dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvai.
Maksimali kiekvienos iniciatyvos, finansuojamos iš Dvišalio bendradarbiavimo fondo, suma yra 6 000 eurų.
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyva gali trukti nuo 1 iki 6 mėnesių.
Prie paraiškos turi būti pridėtas laisvos formos patvirtinimas iš organizacijos partnerės apie dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvą, aiškiai nurodant jos tikslus.

3.

NUMATOMI REZULTATAI IR GALIMŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
3.1 ATITIKTIS NUMATOMIEMS REZULTATAMS / RODIKLAMS

Siekiant stiprinti Lietuvos NVO ir šalių donorių (Islandijos, Lichtenšteino ir Norvegijos) subjektų santykius,
APF programa bus skatinama kurti kokybiškas ir abipusiai naudingas Lietuvos NVO ir šalių donorių
subjektų partnerystes.
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Kiekviena iniciatyva turi būti orientuota į APF programos dvišalio bendradarbiavimo poveikio sritį, atitikti
vieną ar keletą poveikio srities veiklos rezultatų, o pasiekimai turi būti matuojami atitinkamais rodikliais.
Žemiau esančioje lentelėje pateikiami atitinkami dvišalio bendradarbiavimo poveikio srities „Glaudesnis
programoje dalyvaujančių subjektų iš valstybių paramos gavėjų ir valstybių donorių bendradarbiavimas“
veiklos rezultatai ir jų rodikliai:
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

3.2 GALIMŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS
Dvišalio bendradarbiavimo strategija bus sutelkta į šias sritis:




partnerių paieškos ir partnerystės stiprinimo vizitai (vizitai, vykstantys prieš rengiant projekto
paraišką ar jos rengimo metu; partnerysčių plėtojimas; vizitai, kuriais siekiama gilinti partnerystę
per konkrečią bendrą veiklą; nevyriausybinių organizacijų ekspertų / donorų valstybių ekspertų
vizitai į Lietuvos nevyriausybines organizacijas mokymo ir (arba) konsultavimo tikslais - ir
atvirkščiai, ar bet kokia kita veikla, kuria siekiama užmegzti ir stiprinti dvišalius ryšius tarp Lietuvos
pilietinės visuomenės organizacijų ir subjektų iš šalių donorių) ir partnerysčių užmezgimo
renginiams;
bendradarbiavimas, mokymasis ir patirties mainai (bendradarbiavimo tinklų kūrimas, pažintiniai
vizitai, žinių, technologijų, patirties ir gerosios patirties mainai ir perdavimas, teminiai susitikimai,
mokymai, seminarai, praktiniai užsiėmimai ar jų ciklai, tyrimai, studijos, video ir pan.).

Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvose numatyta veikla gali vykti Lietuvoje ir (arba) šalyse donorėse
(Islandijoje, Lichtenšteine ir Norvegijoje).

4.

KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS FINANSINĖS SĄLYGOS

4.1 BENDROSIOS TAISYKLĖS
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.
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Išlaidos skirtos iniciatyvos įgyvendinimui gali būti tinkamos finansuoti nuo įgyvendinimo sutarties
sudarymo dienos arba vėlesnės sutartyje nurodytos datos. Sutartyje nustatoma galutinė išlaidų
tinkamumo finansuoti data. Išlaidos, patirtos po šios datos, nėra tinkamos finansuoti. Išlaidų punkto
įtraukimas į fondo operatoriaus jau patvirtintą projekto biudžetą negali būti laikomas išankstiniu jo
tinkamumo kriterijumi.
Iniciatyvoje dalyvaujančių darbuotojų / dalyvių / savanorių kelionių, apgyvendinimo ir pragyvenimo
išlaidos yra tinkamos, jei jos atitinka įprastą subjektų praktiką dėl kelionės išlaidų bei atitinkamų įstatymų
ir kitų teisės aktų nuostatas:
• Lietuvoje registruotiems subjektams išlaidos, susijusios su kelionėmis, turi būti kompensuojamos
vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis, susijusiomis su
komandiruotėmis;
• šalyse donorėse registruotiems subjektams išlaidos, susijusios su kelionėmis, turi būti kompensuojamos
vadovaujantis išlaidų nuostatomis, nustatytomis atitinkamos šalies įstatymuose ir kituose teisės aktuose;
• Skrydžio bilietų kaina neturi viršyti bilieto kainos atitinkamam skrydžiui ekonomine klase.
Dvišalės iniciatyvos partnerio patirtoms išlaidoms padengti taikomi tie patys apribojimai, kurie būtų
taikomi, jei išlaidas patirtų projekto vykdytojas.
Įgyvendinant projektus visais lygmenimis laikomasi nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės viešųjų
pirkimų srityje. Perkančiosios organizacijos, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme,
turi laikytis minėtame įstatyme pirkimo organizacijoms nustatytų procedūrų. Sudarant ir vykdant sutartis
vadovaujamasi aukščiausiais etikos standartais. Pareiškėjas, siekdamas užkirsti kelią neteisėtai veiklai ar
korupcinei veiklai, imasi tinkamų ir veiksmingų priemonių. Nepriimtini jokie pasiūlymai, dovanos,
mokėjimai ar bet kokia nauda, kurie galėtų, tiesiogiai ar netiesiogiai, būti palaikyti neteisėta ar korupcine
veika, pavyzdžiui, paskatinant ar atlyginant už pirkimo sutarčių sudarymą ar vykdymą.
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos vykdytojas turi leisti Fondo operatoriui / Finansinių mechanizmų
valdybai / ELPA Audito tarybai / Norvegijos Vyriausiojo auditoriaus biurui atlikti auditus ir patikrinimus
vietoje bei leisti nagrinėti patvirtinamuosius dokumentus, apskaitos dokumentus ir bet kokius kitus
dokumentus, susijusius su dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų finansavimu. Patvirtinamieji dokumentai
ir įrašai turi būti prieinami, kad juos būtų galima patikrinti ir audituoti trejus metus po to, kai Finansinių
mechanizmų valdyba patvirtina galutinę programos ataskaitą.

4.2 TINKAMOS IŠLAIDOS
Tinkamos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos išlaidos – tai pareiškėjo (pasirašę dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo sutartį, pareiškėjai tampa iniciatyvos vykdytojais) arba
partnerio faktiškai patirtos išlaidos, atitinkančios toliau išvardytus kriterijus:
• jos yra patirtos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpiu tarp pirmos ir
paskutinės tinkamumo datos, kurios yra nurodytos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos
įgyvendinimo sutartyje;
• jos yra susijusios su dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo sutarties veiklomis ir
nurodytos išsamiame dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos biudžete;
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• jos yra proporcingos ir būtinos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimui;
• jos turi būti naudojamos tik siekiant dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos tikslo ir numatyto (-ų)
rezultato (-ų), laikantis ekonomiškumo, taupumo ir efektyvumo principų;
• jas galima identifikuoti ir patikrinti, jos visų pirma apskaitomos projekto vykdytojo apskaitoje ir
nustatomos pagal taikytinus apskaitos standartus ir visuotinai pripažįstamus apskaitos principus;
• jos atitinka taikytinų mokesčių ir socialinę sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Laikoma, kad išlaidos yra patirtos, kai yra išrašyta sąskaita / sudaryta paslaugų sutartis, sąskaita / sutartis
yra apmokėta bei prekės pristatytos ir paslaugos suteiktos arba darbai atlikti. Retais atvejais taip pat
laikoma, kad išlaidos, už kurias sąskaita pateikta sutarties galiojimo paskutinį mėnesį, yra patirtos
sutarties galiojimo laikotarpiu, jeigu išlaidos apmokėtos per 30 dienų nuo paskutinės sutarties galiojimo
dienos.
Tinkamos finansuoti dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos išlaidos yra tos išlaidos, kurias iniciatyvos
vykdytojas ir (arba) iniciatyvos partneris, vadovaudamiesi savo apskaitos principais ir įprastinėmis vidaus
taisyklėmis, identifikuoja kaip specifines išlaidas, tiesiogiai susijusias su dvišalio bendradarbiavimo
iniciatyvos įgyvendinimu, ir kurias galima tiesiogiai apskaityti kaip dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos
išlaidas. Kad išlaidos atitiktų reikalavimus, jos turi būti patikrinamos. Dokumentais nepatvirtintos išlaidos
nėra tinkamos finansuoti.
Toliau pateiktos išlaidos yra tinkamos:
 išlaidos ekspertams (ekspertų honorarai ir (arba) jų kelionės, apgyvendinimo, maitinimo išlaidos);
 su dalyviais susijusios išlaidos (transporto išlaidos (lėktuvo, traukinio, autobuso bilietai ir t.t.),
apgyvendinimas, dalyvio mokestis, dienpinigiai/maistpinigiai);
 kitos išlaidos (pvz., renginių ar susitikimų organizavimo, viešinimo ir informacinės veiklos, vertimo ir
kt.);
 personalo išlaidos (ne daugiau kaip 10 % iniciatyvos biudžetą sudarančių tinkamų finansuoti išlaidų)4.
Išimtiniais atvejais, kai išlaidas patiria iniciatyvos partneriai, kurių pagrindinė buveinės vieta yra vienoje iš
šalių donorių, arba iniciatyvos partneriai, kurie yra tarptautinės organizacijos, jų atstovybės ar agentūros,
išlaidų įrodymas gali būti nepriklausomo auditoriaus, kvalifikuoto atlikti įstatymų numatytą apskaitos
dokumentų auditą, ataskaita, patvirtinanti, kad nurodytos išlaidos patiriamos vadovaujantis Dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvų gairėmis, iniciatyvos įgyvendinimo sutartimi, atitinkamais įstatymais ir
nacionaline apskaitos praktika. Tokiu atveju:
 Ataskaitoje nurodytos išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos atitinka tinkamumo finansuoti
taisykles, apibrėžtas Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų gairėse, iniciatyvos įgyvendinimo sutartyje,
ir yra įtrauktos į biudžetą;
 FMV, ELPA auditorių valdybai / Norvegijos generalinio auditoriaus tarnybai pareikalavus, projekto
vykdytoas ar projekto partneris turi suteikti prieigą prie patvirtinančių dokumentų, kuriais remiantis
buvo pateikta ataskaita;

4

Išlaidos personalui turi būti pagrįstos, detalizuotos ir proporcingos iniciatyvos veiklų apimčiai.
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 Sertifikavimo procesas reguliuojamas remiantis Tarptautiniu susijusių paslaugų standartu (ISRS) 4400
„Įsitraukimai vykdyti sutartas procedūras dėl finansinės informacijos“, kurį paskelbė IFAC (Tarptautinė
buhalterių federacija).
 Metinė audituota finansinė subjekto ataskaita nepakeičia konkretaus auditoriaus sertifikato,
patvirtinančio, kad deklaruotos išlaidos patiriamos vadovaujantis Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų
gairėmis, iniciatyvos įgyvendinimo sutartimi, atitinkamu įstatymu ir nacionaline apskaitos praktika.

4.3 NETINKAMOS IŠLAIDOS
Tinkamomis nelaikomos toliau susijusios išlaidos:















Su dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos paraiškos rengimu susijusios išlaidos;
Statybos darbų išlaidos;
Įrangos, kuri nėra būtina įgyvendinant iniciatyvą, pirkimo 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;
per didelės arba neapgalvotos išlaidos (pvz., keliaujant verslo klase, įsigyjant moderniausią įrangą,
kai pigesnės galimybės patenkintų tuos pačius poreikius).
netiesioginės dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvų išlaidos;
kitos išlaidos, nesusijusios su išlaidų tinkamumo sąlygomis.

4.4 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS
Pridėtinės vertės mokestis (PVM) yra tinkamos išlaidos tuo atveju, kai pareiškėjas negali prašyti atlyginti
grąžintiną PVM. Pareiškėjai turi atkreipti dėmesį į šią taisyklę, rengdami finansinius projektų planus ir
įtraukti tik tas PVM išlaidas, kurių negrąžina valstybė.

5. PARAIŠKŲ TEIKIMAS, VERTINIMAS IR ATRANKOS PROCEDŪROS
5.1 PARAIŠKŲ TEIKIMAS
Visus kvietimo teikti paraiškas dokumentus galima rasti čia: https://apf.lt/
Vadovaudamiesi paraiškos formoje pateiktomis instrukcijomis, pareiškėjai užpildo ir pateikia dvišalios
bendradarbiavimo iniciatyvos paraiškos formą. Joje pareiškėjai turi nurodyti iniciatyvos pavadinimą,
bendrą iniciatyvos vertę, pagrindinę poveikio sritį, kuriai yra skirta iniciatyva (Aktyvesnis piliečių
dalyvavimas pilietinėse veiklose; Stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų
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priežiūra / advokacija; Didesnė parama žmogaus teisėms; Įgalintos pažeidžiamos grupės; Stipresni
pilietinės visuomenės gebėjimai ir didesnis tvarumas), iniciatyvos aprašą ir dalyvaujančius partnerius.

Užpildytą iniciatyvos paraišką sudaro:




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.

Jei paraišką pasirašo ne organizacijos vadovas, turi būti pridedamas pasirašytas ir antspauduotas (jei
taikoma) įgaliojimas, suteikiantis teisę pasirašyti teikiamą paraišką.
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, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m.
birželio 1 d., 23:59 val. Lietuvos laiku, arba kol baigsis dvišalio bendradarbiaivmo fonde numatytos lėšos,
priklausomai, kas įvyks pirmiau.
Pareiškėjai gaus automatinį atsakymo pranešimą, kuriuo patvirtinama, kad jų el. laiškas gautas. Jeigu
praėjus 2 valandoms po paraiškos išsiuntimo, Pareiškėjas negauna automatinio atsakymo pranešimo (nei
į savo el. pašto dėžutę, nei į nepageidaujamų el. laiškų dėžutę), jis turėtų susisiekti su Fondo operatoriumi
tel. +370 5 2685511 (darbo valandomis), kad pastarasis galėtų patikrinti paraiškos statusą.
Kitokia forma ar būdu pateiktos paraiškos (pvz., faksu, įprastiniu paštu ir t.t.) ar paraiškos, atsiųstos kitu
el. pašto adresu, bus atmestos.

5.2 VERTINIMAS IR ATRANKOS PROCESAS
Gavęs dvišalio bendradarbiaivmo iniciatyvos paraišką, Fondo operatorius atliks pirminį jos tinkamumo
patikrinimą, vadovaudamasis paraiškos formoje ir Pareiškėjo deklaracijoje pateikta informacija apie
atitiktį administraciniams kriterijams.
5.2.1 Administraciniai ir tinkamumo kriterijai
Kriterijus

Taip/Ne

Jeigu paraiška neatitinka nors vieno žemiau išvardytų kriterijų, ji automatiškai atmetama

11

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
tinkamumo 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
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
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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.
5.2.2 Paraiškos vertinimas
Du nešališki fondo operatoriaus vertintojai vertins administracinės atitikties ir tinkamumo patikrinimą
praėjusių paraiškų kokybę, remdamiesi žemiau pateiktais paraiškos kokybės vertinimo kriterijais:
Nr.
Kriterijaus aprašas
Įvertis
(balai)
1.
DB iniciatyvos aktualumas, tinkamas įgyvendinimas bei nauda organizacijai
1.1
DB iniciatyvos atitiktis APF programos rezultatams
10
1.2
15
DB iniciatyvoje planuojamų veiklų adekvatumas siekiamam iniciatyvos
tikslui bei rezultatams pasiekti
1.3
10
Iniciatyvos laikotarpiu įgytų žinių, metodų, požiūrių pritaikymas
tolimesnei organizacijos veiklai
2.
DB iniciatyvoje dalyvaujančių organizacijų dvišalių santykių stiprinimas
2.1
10
Iniciatyvos partnerio pasirinkimo adekvatumas ir atsakomybių
pasidalinimo aiškumas
2.2
15
Iniciatyvos atitiktis DB tikslams Skatinti abipusiai naudingų partnerysčių
užmezgimą ir(arba) Stiprinti kokybišką bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir
šalių donorių organizacijų
3.
DB iniciatyvos tęstinumas
3.1
10
Iniciatyvos indėlis tolimesniam dvišalio bendradarbiavimo tęstinumui
užtikrinti
3.2
10
Iniciatyvos rezultatų nauda organizacijai ir (arba) planuojamo ar
įgyvendinamo Projekto vystymo atžvilgiu
4.
Biudžetas ir išlaidų efektyvumas
4.1
Biudžetas realus ir ekonomiškai pagrįstas
8
4.2
Išlaidos suderintos su numatoma veikla
7
5.
DB iniciatyvos komunikacinių veiksmų pakankamumas ir adekvatumas
5
Iš viso
100
Jeigu dviejų ekspertų skirti balai skiriasi daugiau nei 30 %, iniciatyvą vertins trečias vertintojas. Tokiais
atvejais iš dviejų arčiausiai esančių įvertinimų vedamas balų vidurkis bus naudojamas dvišalio
bendradarbiavimo inciatyvų paraiškoms reitinguoti. Pastarasis metodas nebus naudojamas tais atvejais,
kai trečiojo vertintojo vertinimas neturės įtakos ir nepadės iniciatyvos paraiškai gauti finansavimo.

5.3 INICIATYVŲ ATRANKOS PROCESAS
Galutinės atrankos tikslais bus svarstomos tik tos paraiškos, kurių bendras balų vidurkis yra ne
mažesnis kaip 60 balų.
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Atrinktos paraiškos pateikiamos APF programos Vykdomajai valdybai. Jei Vykdomoji valdyba patvirtina
rekomendaciją, parengiama ir pasirašoma iniciatyvos įgyvendinimo sutartis. Patvirtintų iniciatyvų sąrašas
skelbiamas APF Lietuvoje tinklalapyje: https://apf.lt.
Tai, kad projektui skiriamas finansavimas, Fondo operatoriaus neįpareigoja skirti tokios sumos, kokios
prašo pareiškėjas. Vykdomoji valdyba, atsižvelgdama į vertintojo išvadas apie finansinio plano atitiktį, gali
sumažinti prašomų lėšų sumą. Vykdomoji valdyba, remdamasi vertintojo išvadomis apie veiklų, kuriomis
siekiama projekto tikslų, atitiktį, gali neskirti finansavimo su tikslais nesusijusioms veikloms.
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.

6. DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO
NUOSTATOS

INICIATYVŲ

ĮGYVENDINIMO

6.1 DVIŠALIO BENDRADARBIAIVMO INICIATYVŲ ĮGYVENDINIMO SUTARTIES NUOSTATOS
Priėmus galutinį sprendimą dėl finansavimo, tarp programos operatoriaus ir iniciatyvos vykdytojo bus
pasirašoma iniciatyvos įgyvendinimo sutartis.
Pasirašius iniciatyvos įgyvendinimo sutartį, fondo operatorius per dešimt (10) darbo dienų nuo sutarties
pasirašymo išmokės 90% visos iniciatyvos vertės. Likusi visos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos vertės
dalis pervedama per dešimt (10) darbo dienų po to, kai iniciatyvos vykdytojas pateikia galutinę ataskaitą
ir ją patvirtina FO.

6.2 ATASKAITŲ TEIKIMAS IR MOKĖJIMAI
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos vykdytojai turi parengti ir pateikti galutinę iniciatyvos įgyvendinimo
ataskaitą per trisdešimt (30) kalendorinių dienų įgyvendinus visas veiklas. Kartu su galutine ataskaita
pateikiami šie dokumentai:






kelionės bilietų, įlaipinimo kortelių kopijos;
Straipsnių, informacinės ar reklaminės medžiagos, parengtos įgyvendinant Dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvą, kopijos;
Jei dalyvavimas konferencijose, seminaruose, kursuose ir praktiniuose užsiėmimuose yra Dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos dalis, darbotvarkės ar kita informacinė medžiaga arba nuorodos į
tokios informacijos šaltinius, pranešimai apie renginius (jei juos rengė organizatoriai ar dalyviai),
turėtų būti pateikti kartu su galutine ataskaita.
Dalyvių registracijos sąrašai.

Fondo operatorius peržiūri galutinę dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo ataskaitą ir jos
priedus. Atsiradus prieštaravimams dėl patvirtintos paraiškos, atitinkamas papildomos informacijos ir
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pakeitimų prašymas išsiunčiamas Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos vykdytojui. Prašomos
informacijos ir dokumentų pateikimo terminas yra penkios (5) darbo dienos.
Esant didelių neatitikimų pasirašytai dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo sutarčiai, Fondo
operatorius turi teisę reikalauti iš dalies ar visiškai grąžinti pareiškėjui išmokėtą finansavimą už dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimą. Įtarus apgaulingą iniciatyvos įgyvendinimą ar tyčinį
netinkamą jos valdymą, fondo operatorius gali pateikti ieškinį teismui.
Dvišalio bendradarbiavimo iniciatyva laikoma baigta, kai fondo operatorius patikrina galutinę dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos įgyvendinimo ataskaitą ir išmoka likusius 10% visos dvišalio
bendradarbiavimo iniciatyvos vertės. Apskaičiuojant galutinį likutį, gali būti išskaitytos tokios sumos, kaip
uždirbtos, bet dar negrąžintos palūkanos, arba visos dvišalio bendradarbiavimo iniciatyvos vykdytojo
nepanaudotos ir dar negrąžintos lėšos.

6.3 VIEŠINIMAS
Projekto vykdytojai privalo informuoti visuomenę apie APF programos suteiktą finansavimą. Projekto
vykdytojai privalo užtikrinti, kad visuose rašytiniuose leidiniuose, komunikatuose ir produktuose,
projekto produktų leidyboje, viešuosiuose renginiuose, pvz., konferencijose, seminaruose, mugėse ir
parodose, su projektu susijusiose veiklose, būtų informuojama apie šalių donorių teikiamą pagalbą.
Projekto viešinimo gairės bus paskelbtos svetainėje APF programos Lietuvoje https://apf.lt/ prieš
prasidedant projekto įgyvendinimo etapui interneto ir išsiųstos visiems projekto vykdytojams. Be to,
projekto vykdytojai galės naudotis pagalbinėmis komunikacijos priemonėmis.

6.4 INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ, KURIUOS APF PROGRAMAI LIETUVOJE

PATEIKĖ PAREIŠKĖJAI, TVARKYMĄ
VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ (Fondo operatoriaus konsorciumo pagrindinis partneris) ir VšĮ „OSFL
projektai“ bei VšĮ „Geri norai“ (konsorciumo partneriai) bus supažindinti su asmens duomenimis,
pateiktais paraiškose, teikiamose pagal APF programos Lietuvoje atvirus kvietimus. Todėl Fondo
operatorius atlieka asmens duomenų kontrolieriaus vaidmenį. Pateikti duomenys bus naudojami
vertinant paraiškas, informuojant pareiškėjus; teikiant paraiškas, kurioms skirtas finansavimas, rengiant
sutartis dėl finansavimo, stebėsenos, bendro finansavimo kontrolės ir susijusio verslo komunikacijos
(prašant pateikti papildomą informaciją, informuojant apie finansines priemones) tikslais, taip pat įrodant
atitiktį finansavimui.
Bendras atrinkto projekto finansavimas laikomas sutartiniais Atviros Lietuvos fondo ir pareiškėjo
santykiais, kuriuose Atviros Lietuvos fondas prisiima bendrą finansavimą teikiančios šalies atsakomybę, ir
todėl kartu su savo partneriais turi teisę stebėti ir kontroliuoti projekto įgyvendinimą. Tokie sutartiniai
santykiai bei paraiškos teikimas pagal atvirą kvietimą (kaip prašymas sudaryti tokius sutartinius santykius)
yra visų asmens duomenų, kuriuos tvarko Atviros Lietuvos fondas, OSFL projektai ir Geri norai, teisinis
pagrindas, kaip nurodyta šioje informacijoje.
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Be to, su visa paraiška ir joje pateiktais asmens duomenimis gali susipažinti tretieji asmenys, t. y.
Finansinio mechanizmo biuras (Financial Mechanism Office, Rue Joseph II 12-16, 1000 Briuselis, Belgija),
šalys donorės ir jų įgaliotas asmenys.
Pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR) ir atitinkamus nacionalinės teisės aktus, asmenys,
kurių duomenys įtraukti į paraišką, pateiktą pagal atvirą kvietimą, turi teisę susipažinti su visais savo
asmens duomenimis, juos taisyti, o esant aplinkybėms, numatytoms taikomuose teisės aktuose, – taip
pat turi teisę juos ištrinti arba apriboti galimybę juos tvarkyti ir perkelti. Asmenys, su kuriais tai susiję,
prašymą ar klausimus dėl savo asmens duomenų tvarkymo gali pateikti Atviros Lietuvos fondui.

7.

PAPILDOMA INFORMACIJA IR PAGALBA PAREIŠKĖJAMS

Pareiškėjams, rengiantiems paraiškas, bus pasiūlyta pagalba ir parama:



Pareiškėjų konsultavimas 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. dalyje).

Vadovaudamasis APF programai Lietuvoje taikomais reikalavimais, Fondo operatorius įsteigė Skundų
komitetą, skirtą skundams dėl programos įgyvendinimo nagrinėti. Visus skundus pirmiausia įvertina
Fondo operatorius. Fondo operatoriaus išvada nepatenkintas skundo pateikėjas turi teisę kreiptis į
Skundų komitetą, į kurį įeina vienas Fondo operatoriui ir jo Vykdomajai valdybai nepriklausantis asmuo ir
neįeina už projekto paraiškų vertinimą atsakingi programos darbuotojai. Skundai dėl APF programos
turėtų būti siunčiami el. pašto adresu pranesejai@apf.lt.
Informacija apie planuojamus renginius, informaciją dėl registracijos ir pan. bus skelbiama APF Lietuvoje
interneto svetainėje https://apf.lt ir FB viešoje grupėje „NVO džiunglės“.
Kviečiame pareiškėjus susisiekti su Fondo operatoriumi el. paštu info@apf.lt.
____________________
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