PARAIŠKŲ TEIKIMO ELEKTRONINIU BŪDU INSTRUKCIJA
Prisijunkite prie internetinės svetainės http://iniciatyvos.kaunas.lt:
 Meniu juostoje spaudžiate skiltį PARAIŠKOS TEIKIMAS

 Arba skiltį AKTUALŪS KVIETIMAI ir spauskite KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ.

1. Atsidariusiame lange rasite šias skiltis – KAIP TEIKTI PARAIŠKĄ, NAUJA PARAIŠKA,
MANO PARAIŠKOS, GRĮŽTI ATGAL.
2. Norėdami teikti paraišką spauskite – NAUJA PARAIŠKA;

3. Paspauskite „PRISIJUNGTI“;

4. Pasirinkite Gyventojams (jeigu paraišką į sistemą kelia ne organizacijos vadovas per
savo el. bankininkystės sistemą) arba Verslo subjektams (jeigu paraišką teikia
vadovas, prisijungdamas per organizacijos el. bankininkystės sistemą) skirtą laukelį;

5. Šiame etape pasirinkite banką, per kurį prisijungsite prie sistemos. Suveskite savo Naudojo ID ir
slaptažodį.

6. Prisijungus prie elektroninės bankininkystės žemiau lange pasirinkite - Elektroniniai valdžios
vartai ir spauskite PRISIJUNGTI.

7. Sekančiame etape PATVIRTINKITE, jog sutinkate su duomenų naudojimo taisyklėmis

8. Sveikiname, Jūs prisijungėte prie programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų teikimo
elektroniniu būdu sistemos.
9. Paspauskite „NAUJA PARAIŠKA“ ir atlikite šiuos veiksmu:

 užpildykite laukelius „PAREIŠKĖJO REKVIZITAI“;

 atsisiųskite PARAIŠKOS FORMĄ ir PAVYZDINĘ ĮGALIOJIMO FORMĄ (jeigu
paraišką teikia ne įstaigos vadovas)

 užpildykite atsisiųstą paraiškos formą (Excel formatu) ir pridėkite visus prašomus
dokumentus kaip nurodyta:
 Užpildyta paraiška (excel formatu) (privalomas dokumentas)
 Pareiškėjo deklaracija, pasirašyta projekto vadovo/ar jo įgalioto asmens (ją
atsispausdinate iš paraiškos formos) (privalomas dokumentas)

 Įstaigos vadovo įgaliojimas teikti paraišką (jeigu paraišką teikia ne įstaigos
vadovas (neprivalomas dokumentas jeigu paraišką teikia įstaigos vadovas)
 Galiojančių įstatų, registruotų juridinių asmenų registre, kopiją ir Lietuvos
Respublikos juridinių asmenų registro pagrindinių duomenų išrašo kopiją arba
Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo kopiją.
(privalomas dokumentas)
 Partnerystės deklaracijas (jeigu paraiška teikiama kartu su partneriu)
 pareiškėjo ir kitų finansavimo šaltinių įnašą pagrindžiančius dokumentus
 Kita, kvietime teikti paraiška ir (arba) autorių nuomone, svarbi informacija,
pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą
 Spaudžiate PATEIKTI

SVARBU:
 Jeigu norite matyti savo pateiktas paraiškas, spauskite skiltį MANO PARAIŠKOS.
 Jeigu norite teikti dar vieną paraišką spauskite NAUJA PARAIŠKA“ ir atlikite veiksmus
nuo 9 punkto.
10. Užbaigę visus veiksmus ir norėdami nutraukti darbą sistemoje puslapio apačioje spauskite
ATSIJUNGTI

