
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ 
PROJEKTŲ PARAIŠKŲ 

RENGIMAS 



           Kauno miesto savivaldybė, įgyvendindama savo strateginius tikslus 
ir savivaldybės funkcijas, siekia efektyviai naudoti  biudžeto  lėšas ir  
aktyvinti nevyriausybinių organizacijų veiklą, sprendžiant  miesto 
bendruomenei aktualias problemas ir  teikiant  miestiečiams  viešąsias 

paslaugas.  
 

2016 m. parengta nauja Viešųjų paslaugų projektų finansavimo sistema.  
Naujos sistemos ypatumai:  

  2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų viešųjų paslaugų 
sritys ir prioritetai buvo patvirtinti atsižvelgiant į  Kauno miesto savivaldybės 
strateginius planavimo dokumentus ir patariamųjų tarybų siūlymus; 

  Siekiant, kad sistema projektų pareiškėjams ir vykdytojams būtų aiški, 
suprantama ir patogi, projektų konkursai bus organizuojami centralizuotai; 

  Projektų paraiškas vertins profesionalūs ir nepriklausomi ekspertai; 
  Sprendimai bus priimami depolitizuotai ir skaidriai; 
  Projektų pareiškėjams ir vykdytojams sukurta nauja internetinė svetainė 

iniciatyvos.kaunas.lt; 
  Griežtesnė projektų rezultatų stebėsena, vertinimas ir savivaldybės lėšų 

panaudojimo kontrolė. 



 



 



 Projekto tikslų, uždavinių, veiklų ir rezultatų atitiktis prioritetui;  

 Projekto loginis pagrindimas; 

 Projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir problemos 

sprendimo strategijos inovatyvumas (naujumas); 

 Projekto rezultatų prieinamumas ir jų poveikis visuomenei; 

 Projekto biudžeto pagrįstumas;  

 Žmogiškųjų, materialiųjų ir kitų išteklių, pagrįstumas; 

 Tinkama partnerystė ir bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė 

vertė; 

 Projekto tęstinumo užtikrinimas; 

 Visuomenės informavimo apie projektą veiksmingumas. 

 

 
VERTINIMO KRITERIJAI 

 



Kauno miesto 

savivaldybės 
strateginis plėtros 

planas iki 2022 metų  

Viešųjų paslaugų 
sritys ir prioritetai 

Viešųjų paslaugų 

teikimo projektų 
paraiškų atrankos ir 

finansavimo tvarkos 

aprašas 

2015–2017 metų 

strateginis veiklos 
planas 

Kvietimai teikti 

paraiškas (21) 

Ekspertų komisija 

Pagrindiniai dokumentai 



Sritys 
Patvirtintos  6 

viešųjų 
paslaugų sritys 

Prioritetai Kiekviena sritis turi prioritetus, pagal kuriuos 
paskelbti Kvietimai (21) teikti paraiškas 

Viešųjų paslaugų teikimo projektų paraiškų atrankos ir 
finansavimo tvarkos aprašas 

Aprašas 

Nustato  viešųjų paslaugų projektų paraiškų 
teikimo, vertinimo, atrankos, lėšų skyrimo ir 

atsiskaitymo už pasiektus rezultatus ir skirtas lėšas 
tvarką 

2016 m. Kauno miesto savivaldybės lėšomis 
finansuojamų viešųjų paslaugų sritys ir prioritetai 

 bendrosios gyventojų kultūros ugdymo sritis 
 miesto įvaizdžio stiprinimo sritis 
 visuomenės sveikatos stiprinimo sritis 
 nevyriausybinių organizacijų ir miesto 

bendruomenės įgalinimo sritis 
 socialinių paslaugų plėtros sritis 
 kūno kultūros ir sporto plėtojimo sritis 



KVIETIMAI TEIKTI PARAIŠKAS 

Kvietimai teikti paraiškas parengti pagal prioritetus. 
Kvietime nurodyta: 
  Finansuojamos veiklos; 
 Tinkamos ir netinkamos išlaidos; 
 Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai; 
 Galimi pareiškėjai ir reikalavimai jiems; 
 Finansavimo intensyvumas; 
 Paraiškų teikimo tvarka 
 Kitos sąlygos 
 Aktualūs dokumentai; 
 Kontaktai informacijai gauti. 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (1) 

Sritis ir prioritetas, pagal kurią teikiama paraiška 
 
Srities ir prioriteto numeriai įrašomi pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytus 
numerius (pvz. Kvietimo Nr. 2016-5-5.2-1; socialinių paslaugų plėtros sritis – Nr. 5, paslaugų 

socialinės rizikos asmenims gerinimas ir plėtra – prioritetas  Nr. 5.2) 

 
1.1. Projekto pavadinimas  
1.2. Pareiškėjas (įmonė, įstaiga ar organizacija, atsakinga už projekto 
įgyvendinimą) 
1.3. Už projekto įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas) 
1.4. Projekto partneris (-iai) 
1.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis   (atitinkamų kalendorinių metų 
laikotarpis, kurio pradžioje turi būti pradėtos, o pabaigoje baigtos visos projekto 
veiklos) 
1.6. Projekto įgyvendinimo vieta 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (2) 
Projekto aprašymas 

2.1. Projekto santrauka 
 (trumpai aprašyti projekto poreikį, principus ar idėjas, kaip bus sprendžiamos 
problemos, pasirinktus sprendimus ir numatomus rezultatus, kuo siūlomas 
projekto įgyvendinimo būdas yra unikalus, originalus ir t. t., kokia nauda bus Kauno 
miestui (ne daugiau kaip 0,5 psl.) 
2.2. Projekto tikslinė (-ės) grupė (-ės) (aprašyti tikslines grupes ir kokią jos turės 
naudą) 
2.3. Pareiškėjo pajėgumas įgyvendinti projektą (aprašyti Žmogiškuosius išteklius, 
patalpas, kuriose bus vykdomos projekto veiklos, nurodyti nuosavybę, ar 
nuomojamos, ar naudojamos panaudos pagrindais, kt, Transportą, turimas 
Priemones ir įrangą projekto veikloms įgyvendinti). 
2.4. Projekto tęstinumas ir planuojamas projekto rezultatų naudojimas po 
projekto pabaigos - aprašyti tęstinumo galimybes, finansinius ir žmogiškuosius 
išteklius, rezultatų naudojimą po projekto pabaigos 
2.5. Informavimas apie projektą (nurodyti informacijos sklaidos priemones, 
pateikti jų aprašymą, numatomus informavimo rezultatus, priemonių įgyvendinimo 
laikotarpį) 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (3) 
3. Projekto loginis pagrindimas 

a) pagrįskite projektu siekiamus sukurti aiškius ir realius kiekybinius ir kokybinius pokyčius, 
atitinkančius sritis ir prioritetus; 
b) išlaikykite nuoseklią vidinę projekto logiką, t. y.: 

• projekto uždaviniai turi įgyvendinti nustatytus tikslus; 
• projekto veiklos turi sudaryti prielaidas pasiekti projekto uždavinius; 
• projekto rezultatai turi būti projekto veiklų padarinys; 

 
 
 
 

Uždavinys Projekto veikla Fizinio rodiklio pavadinimas ir 

matavimo vienetas 

Fizinio 

rodiklio 

siekiama 

reikšmė 

Projekto tikslas 

detalizuojamas aprašant 

uždavinius. 

Uždavinys turi atsakyti į 

klausimą, ką reikia 

padaryti, kad tikslas 

būtų pasiektas. Tikslą 

galima išskaidyti į vieną 

ar kelis uždavinius. 

Kiekvienas uždavinys 

nurodomas atskiroje 

eilutėje. 

Nurodomos projekto 

veiklos (pvz., finansainė 

priemonė), kuriomis 

įgyvendinamas konkretus 

projekto uždavinys. 

Projekto veikla turi 

konkretų įgyvendinimo 

laikotarpį ir išlaidas 

(biudžetą). 

Kiekviena veikla (pvz., 

finansinė priemonė) 

nurodoma atskiroje 

eilutėje. 

Nurodomas fizinio rodiklio 

pavadinimas ir matavimo vienetas. 

 Fiziniai rodikliai – kiekybiškai 

išmatuojamas tiesioginis įgyvendintos 

projekto veiklos (pvz., finansinė 

priemonė) rezultatas. Fiziniu rodikliu 

nurodoma, kas bus pasiekta įvykdžius 

konkrečią projekto veiklą. 

Prie vienos veiklos gali būti nurodoma  

keletas fizinių rodiklių, o prireikus 

sukuriamos naujos eilutės. 

Nurodoma 

siektina 

fizinio 

rodiklio 

reikšmė 

skaičiais. 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (4)  
 

3. Projekto loginis pagrindimas 
(pateikiame pvz. kaip pildomi išmatuojami rodikliai) 

 
 
 

Veiklos rezultato fizinis 

rodiklis 

Rezultato matavimo 

vienetas 

Siekiama reikšmė 

renginys vnt 2 

dalyviai žm 100 

mokymai val 200 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (5)  
Projekto biudžetas 

 Nurodyti Projekto tinkamų finansuoti išlaidų finansavimo šaltinius 
Bendra projekto lėšų suma  
Iš jos: 
(nurodyti Eurais ir procentais nuo nuo bendros projekto lėšų sumos) 
Iš Kauno miesto savivaldybės prašoma lėšų suma 
Išvardyti kitus projekto finansavimo šaltinius 

 
Projekto išlaidų sąmata 

 Projekto vykdymo išlaidos 
 Projekto administravimo išlaidos  

 
Savivaldybės lėšomis finansuoti pareiškėjo įgyvendinti projektai 

Jeigu per paskutinius trejus metus buvo gauta Kauno miesto savivaldybės 
parama, nurodyti sumą ir programą, pagal kurią buvo skirta 
 
Projekto veiklas ir išlaidas reikia planuoti nuo 2016 m. antrojo ketvirčio 
 
 



 
VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROJEKTŲ 

PARAIŠKA (6) 

Paraiškos priedai 
 

         Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija. 
         Projekto vadovo gyvenimo ir veiklos aprašymas (CV). 
         Jeigu projektą numatoma įgyvendinti su partneriais -  Sutarčių ir (ar) 

susitarimų su projekto partneriais dėl bendradarbiavimo įgyvendinant 
projektą tinkamai patvirtintos kopijos . 

          Paskutinių 12 mėn. laikotarpio veiklos aprašymas (laisva forma). 
          Kita svarbi informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar 

papildanti projekto aprašymą. 
 
 
 
 



Klausimai ir atsakymai 

AČIŪ UŽ DĖMESĮ  


