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1. Pareiškėjo duomenys (rekvizitai)

(Nurodomas visas pareiškėjo  pavadinimas pagal Juridinių asmenų registrą)

(Nurodomas pareiškėjo kodas pagal Juridinių asmenų registrą)

(Nurodomas asmens, kuris tiesiogiai susijęs su projekto paraiškos rengimu ir projekto vykdymu, vardas, pavardė, pareigos, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

(Nurodomas pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos,  telefono numeris,  elektroninio pašto adresas)

(Nurodoma gatvė, namo numeris ir butas (jei reikia), pašto kodas, vietovė pagal pareiškėjo oficialų registravimo adresą, 

telefono numeris, elektroninio pašto adresas) 

(Nurodoma  pareiškėjo teisinė forma)

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO PROGRAMOS „INICIATYVOS 

KAUNUI“ PROJEKTO FINANSAVIMO PARAIŠKA



2. Projekto aprašymas

2.1. Prioritetas

2.2. Veiklos (-ų) pavadinimas (-ai)

2.3. Projekto pavadinimas

2.4. Projekto santrauka

2.5. Projekto įgyvendinimo laikotarpis ir vieta

2.6. Tikslinė projekto grupė 

2.7. Projekto rezultatų poveikis ir nauda tikslinei grupei

2.6. Pareiškėjo veiklos patirtis toje srityje, pagal kurią teikiama paraiška

Kaip bus užtikrinama tikslinės grupės narių atranka ir dalyvavimas projekte

Projekto 

pavadinimas

Tikslinė grupė

Pareiškėjo funkcijos 

projekte

Projekto įgyvendinimo 

laikotarpis

Projekto biudžetas 

(Eur)

Asmenų skaičius

Kita patirtis srityje, pagal kurią teikiama paraiška

Finansuojanti organizacija



_____ puslapis

3. PROJEKTO VEIKLOS IR DETALIOJI  LĖŠŲ POREIKIO SĄMATA 

Eil Nr. Veikla

Darbo 

užmokestis ir su 

juo susijusios 

išlaidos

Reikmenų, 

medžiagų, kitų 

prekių ir priemonių 

įsigijimo išlaidos

Paslaugos
Bendra projekto 

vertė

Iš Kauno m. 

savivaldybės 

prašoma suma

Planuojamos 

uždirbti lėšos
Pagrindimas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

1.1. (išlaidų pavadinimas) 0,00 0,00

1.2. (išlaidų pavadinimas) 0,00

1.n. (išlaidų pavadinimas) 0,00 0,00

2. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

2.1. (išlaidų pavadinimas) 0,00

2.2. (išlaidų pavadinimas) 0,00 0,00

2.n. (išlaidų pavadinimas) 0,00

3. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

3.1. 0,00

3.2. 0,00

3.n. 0,00

4. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

4.1. 0,00

4.2. 0,00

4.n. 0,00

5. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

5.1. 0,00

5.2. 0,00

5.n. 0,00

6. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

6.1. 0,00

6.2. 0,00

6.n. 0,00

7. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

7.1. 0,00

7.2. 0,00

7.n. 0,00

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė)
(Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

0,00

0,00

0,00

0,00

Projekto vykdymo išlaidos (ne daugiau kaip Kvietime teikti paraiškas nurodytas procentas projekto įgyvendinimui skirtų lėšų, prašomų iš Savivaldybės)

0,00

0,00

0,00

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)



_____ puslapis

8. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

8.1. 0,00

8.2. 0,00

8.n. 0,00

9. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

9.1. 0,00

9.2. 0,00

9.n. 0,00

10. (VEIKLOS PAVADINIMAS)

10.1. 0,00

10.2. 0,00

10.n. 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00BENDRA IŠLAIDŲ SUMA (vykdymo ir admiistravimo išlaidos):

Iš viso ADMINISTRAVIMO IŠLAIDŲ:

Kvietime teikti paraiškas nustatytos administravimo išlaidos, tiesiogiai susijusios su projekto administravimu

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

(Fizinis veiklos įgyvendinimo rodiklis ir jo skaitinė reikšmė) (Veiklos aprašymas)

Projekto administravimo  išlaidos 

Iš viso VYKDYMO IŠLAIDŲ:

0,00

0,00

0,00



_____ puslapis

4. Informacija

4.1 Papildomas finansavimas 

4.2 Planuojami projekto pajamų šaltiniai
Eil.N

r.
Suma (Eur)

1 3

1

2

4.3 

4.4. Projekto partneriai (partnerystės deklaracija pagal 2 priedą)

(Trumpai aprašoma, iš kur bus gautas papildomas finansavimas šio projekto veikloms įgyvendinti. 

Aprašoma, iš kur jau yra gauta lėšų, iš kur ir kiek yra tikimasi gauti papildomai lėšų, kokios priemonės 

naudojamos tam tikslui)

IŠ VISO:

(Aprašoma kiekviena organizacija – projekto partnerė, jos veiklos pobūdis ir  patirtis veiklose, kurios bus 

vykdomos pagal projektą, taip pat įvardijamas partnerio vaidmuo projekte)

Priemonės, užtikrinančios, kad veiklų finansavimas nesidubliuos 

2

Pavadinimas

Savivaldybės lėšos 

Kitos lėšos  (įrašyti)

(jei 4.2. p. lentelėje nurodyta, kad projektas finansuojamas ir kitų finansuotoj lėšomis, paaiškinti, kaip bus 

užtikrinta, kad veiklų finansavimas nesidubliuotų)



Kauno miesto savivaldybės

projektų atrankos ir finansavimo

programos "Iniciatyvos Kaunui"

projekto finansavimo paraiškos

1 priedas

(data)

Aš, _________________________________________________, veikiantis (-i) pareiškėjo  

(vardas ir pavardė)

_______________________________________________________ vardu, patvirtinu, kad nėra 

toliau

                                       (pareiškėjo pavadinimas)     

nurodytų aplinkybių:

1. pareiškėjas nėra sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

2. asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu, neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už 

nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIII skyriuje 

(nusikaltimai valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams), taip pat už nusikaltimus, numatytus 

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 205 straipsnyje (Apgaulingas pareiškimas apie 

juridinio asmens veiklą), 206 straipsnyje (Kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimas 

ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką), 207 straipsnyje (Kreditinis sukčiavimas), 219 straipsnyje 

(Mokesčių nesumokėjimas), 220 straipsnyje (Neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą 

pateikimas), 222 straipsnyje (Apgaulingas apskaitos tvarkymas) bei 223 straipsnyje (Aplaidus 

apskaitos tvarkymas);

3. pareiškėjas paraiškoje arba jo prieduose nepateikė klaidinančios arba melagingos 

informacijos;

4. pareiškėjas per paskutinius trejus metus iki paraiškos pateikimo savivaldybės administracijai 

dienos nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos savivaldybės institucijų 

valstybės tarnautojams ir (arba) darbuotojams, projektų vertinimo komisijos nariams;

5. pareiškėjas turi pakankamus žmogiškuosius išteklius ir tinkamus administracinius gebėjimus 

įgyvendinti projektą;

6. pareiškėjas nėra neatsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto 

gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį.

Man nežinomos kitos šiame dokumente nenurodytos priežastys, dėl kurių projektas negalėtų 

būti įgyvendintas ar jo įgyvendinimas būtų atidedamas.

Patvirtinu, kad kartu su paraiška pateikti dokumentai, taip pat dokumentų užsienio kalba 

vertimai yra tikri.

Sutinku, kad informacija apie pateiktą paraišką (juridinio asmens pavadinimas, projekto 

pavadinimas, prašoma finansavimo suma ir skirta finansavimo suma) būtų skelbiama Kauno 

miesto savivaldybės interneto svetainėje.

(Parašas) (Vardas, pavardė)

DEKLARACIJA

Pareiškėjo vadovas ar įgaliotas 

asmuo    



Kauno miesto savivaldybės

projektų atrankos ir finansavimo

programos "Iniciatyvos Kaunui"

projekto finansavimo paraiškos

2 priedas

PARTNERYSTĖS DEKLARACIJA

TAIP  

NE  

3.Partnerio pavadinimas

4. Partneris įsipareigoja prisidėti prie projekto finansavimo 

Suma, Eur

2.Pareškėjo pavadinimas

1. Projekto pavadinimas

(data)

(vieta)

Mes, pasirašydami šią partnerystės deklaraciją, patvirtiname, kad:

nebandysime gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką Kauno miesto savivaldybės atstovams 

paraiškų vertinimo ir atrankos procesų metu

paraiškoje ir jos prieduose pateikta informacija yra teisinga;

vykdome veiką, kuri yra susijusi su ta veiklos sritimi, kuriai projekte prašoma finansavimo;

nesame bankrutavę, bankrutuojantys, likviduojami ar laikinai sustabdę veiklą;

esame įvykdę su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal 

Lietuvos Respublikos teisės aktus;

nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl kitų sutarčių dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos, Europos 

ekonominei erdvei priklausančių Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių arba Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

5. Kita informacija

prieš pateikdami paraišką Kauno miesto savivaldybei, perskaitėme ją ir supratome savo vaidmenį 

projekte, t.y. kokius įsipareigojimus turėsime prisiimti įgyvendindami projektą;

pareiškėjas reguliariai konsultuosis su partneriu, informuos jį apie projekto įgyvendinimo eigą;

nepasišalinsime iš projekto be rimtos priežasties ir be partnerės organizacijos įspėjimo;

įsipareigojame viešinti vykdomą projektą naudodami Kauno miesto savivaldybės logotipą ir (arba) 

logotipą "Iniciatyvos Kaunui" visuose su projektu susijusiuose dokumentuose, leidiniuose ir per renginius 

bei nurodydami finansavimo šaltinį - Kauno miesto savivaldybę;



(patnerio atstovo pareigų 

pavadinimas)

(parašas) (vardas,pavardė)

(pareiškėjo atstovo pareigų 

pavadinimas)

(parašas) (vardas,pavardė)



Pridedami dokumentai

1. Deklaracija Ipagal 1 priedą), .... Lapas;

2. Partnerystės deklaracija (jei pasitelkiami partneriai, pagal 2 priedą), .... Lap..

3. Kita informacija, pagrindžianti finansavimo reikalingumą ar papildanti projekto aprašymą




