Paraiškų informacinės sistemos
Naudotojo vadovas
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1. Kaip prisijungti prie programos „Iniciatyvos Kaunui“ paraiškų informacinės
sistemos


Jungiantis prie paraiškų administravimo aplinkos siūlome naudoti Google Chrome naršyklę.



Prie

Paraiškų

sistemos

administravimo

aplinkos

prisijunkite

adresu:

https://paraiskos.kaunas.lt.



Norėdami prisijungti spauskite mygtuką „Prisijungti“ esantį ekrano dešinės pusės viršuje.



Automatiškai būsite nukreipti autentifikuoti savo tapatybę per elektroninius valdžios vartus –
atlikite visus reikiamus veiksmus.



Atsidariusiame

lange

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.



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



Prisijungus prie elektroninės bankininkystės žemiau lange pasirinkite „Elektroniniai valdžios
vartai“ ir spauskite mygtuką „Prisijungti“.



Sekančiame etape PATVIRTINKITE, jog sutinkate su duomenų naudojimo taisyklėmis.



Atsivėrusiame lange atsiras sistemos naudojimosi taisyklės.



Susipažinus su jomis, pažymėkite langelį „Susipažinau“. Norėdami tęsti darbą, spauskite
mygtuką „Patvirtinti“.



Autentifikavę savo tapatybę per el. valdžios vartus būsite nukreipti į savo profilį Paraiškų
informacinėje sistemoje.

 PASTABA

Peržiūrėti informaciją apie vykstančius konkursus ir atsisiųsti konkursų dokumentaciją galite
ir neprisijungę prie Paraiškų informacinės sistemos.

2. Kaip pateikti paraišką


Skiltyje „Vykstantys konkursai“ yra rodomi šiuo metu vykstantys konkursai ir trumpa
informacija apie juos:



o

Pavadinimas;

o

Paraiškų teikimo pradžia;

o

Paraiškų teikimo pabaiga;

o

Finansavimo programa.

Norėdami pažiūrėti platesnę informaciją apie vykstantį konkursą, spauskite šalia jo esantį
mygtuką „Plačiau“.



Paspaudus mygtuką „Plačiau“ atsivers langas, kuriame matysite:
o

Konkurso trumpą aprašymą;



o

Konkurso paskelbimo datą;

o

Paraiškos teikimo terminą;

o

Konkurso dokumentus;

o

Pateiktas ar pildomas paraiškas.

Dešinėje ekrano pusėje matysite pateiktas ir pildomas paraiškas, jų pavadinimą bei paskutinio
atlikto veiksmo datą (metai – mėnuo – diena, valandos : minutės).



Norėdami pateikti paraišką, ekrano apačioje dešinėje pusėje, paspauskite mygtuką „Teikti
paraišką“;



Atsivėrusiame lange, matysite etapus, kuriuos reikia užpildyti, o po etapais informacijos
laukus, kuriuos reikia užpildyti;



Raudona žvaigždute

* pažymėti laukai yra privalomi;

Jeigu neįvesite informacijos į raudona žvaigždute pažymėto lauką, sistema neleis išsaugoti
etapo ir prie neužpildyto lauko išmes pranešimą su informacija „Šis laukas yra privalomas“.



Užpildę lange esančią informaciją galite spausti mygtuką „Išsaugoti“ – užpildoma
informacija išsisaugos arba „Išsaugoti ir tęsti“ – užpildyta informacija išsisaugos ir Jūs būsite
nukreipti į kitą etapo lauką tolimesniam paraiškos pildymui.



Jei norėsite pareiti prie kito paraiškos pildymo lauko paspaudę ant vieno iš viršuje esančių
rutuliukų, bet nebūsite išsaugoję užpildytos informacijos, Jums ekrane pasirodys informacinis
pranešimas raginantis išsaugoti įrašytą informaciją.
o Jei paspausite mygtuką „Taip“ – pereisite į kitą paraiškos pildymo lauką, bet
informacija, esanti ankstesniame lauke, neišsisaugos.
o Jei paspausite mygtuką „Ne“ – pasiliksite tame pačiame paraiškos pildymo lauke,
kuriame ir buvote. Rekomenduojame paspausti apačioje esantį mygtuką „Išsaugoti“
ir tik tuomet eiti į kitą paraiškos pildymo lauką.



Užpildžius visus etapus spaudžiame mygtuką „Pateikti“. Pateikus paraišką daugiau jos
koreguoti nebegalėsite.

3. Biudžeto lentelė



Biudžeto lentelė sugeneruota taip, jog automatiškai suskaičiuos Jūsų suvestas lėšas (pilki
laukai).



Norėdami pridėti dar vieną veiklą, spauskite mygtuką „Pridėti veiklą“. Veiklų skaičius nėra
ribojamas.



Norėdami pridėti dar vieną išlaidų rūšį spauskite mygtuką „Pridėti naują išlaidų rūšį“. Išlaidų
rūšių skaičius nėra ribojamas.



Į skiltį „Iš viso ADMINISTRAVIMUI“ įrašykite norimą lėšų sumą skirtą administravimui. Ši
suma negali viršyti Kvietime teikti paraiškas administravimui nurodyto procento nuo
prašomos sumos vertės. Informaciją apie nustatytą maksimalų procentą taip pat galite rasti
užvedę kompiuterio pelę ant

ženkliuko.

Jei Jūsų prašoma administravimui suma viršys sumą kurią galite siūlyti, būsite informuotas
informaciniu pranešimu (sąlygos kiekviename Kvietime teikti paraiškas gali skirtis).
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Rekomenduojame pirmiausiai susivesti visas veiklas, išlaidų rūšis ir tik tada vesti stulpelio
„Iš Kauno m. Savivaldybės prašoma suma“ duomenis, kadangi Paraiškų elektroninė sistema
automatiškai paskaičiuoja pagal Kvietime teikti paraiškas nurodytą procentą maksimalią
galimą iš Kauno miesto Savivaldybės prašomą sumą bendros projekto vertės.
4. Mano paraiškos


Skiltyje „Mano paraiškos“ galim matyti paraiškas su skirtingais paraiškos statusais.



Paspaudus šalia paraiškos esantį mygtuką „Plačiau“, galima peržiūrėti pateiktą arba
finansuojamą paraišką arba ją toliau pildyti, jie jos statusas yra pildoma.



Paspaudus šalia paraiškos esantį mygtuką „Trinti“, galima ištrinti pildomą paraišką.
Pateiktos arba finansuojamos paraiškos ištrinti negalima.

5. Mano duomenys





Skiltyje „Mano duomenys“ yra rodoma informacija apie vartotoją:
o Asmens kodas;
o Vardas;
o Pavardė;
o Pareigos;
o Telefono numeris;
o El. paštas.
Šią informaciją Paraiškų informacinė sistema gauna el. valdžios vartų, tada kada Jūs
autentifikuojate savo tapatybę.
Šią informaciją galima keisti.

6. Žinutės



Skiltyje „Žinutės“ yra rodomos visos gautos ir išsiųstos žinutės su atitinkamais laikais:
o Žinutės ID;
o Dėl kokio sutarties/ paraiškos yra rašoma;
o Siuntėjas;
o Žinutės tema;
o Kada žinutė išsiųsta;
o Terminas iki kada reikia atsakyti;
o Ar prie žinutės yra prisegtas dokumentas;
o Kada žinutė perskaityta.



Atsidarę žinutę matysite lygiai tokią pačia informaciją, kuri yra išvardinta viršuje, tik
papildomai dar matysite žinutės turinį ir galėsite atsisiųsti pridėta dokumentą.



Norėdami atsakyti į žinutę, lauko apačioje spauskite mygtuką „Atsakyti“.



Įrašę tekstą ir prisegę dokumentus, paspauskite mygtuką „Siųsti“.



Inicijuoti naują žinutę pareiškėjas negali, tik atsakyti į jam siųstus laiškus.
7. Kontaktai ir metodinė pagalba

Kilus klausimams konsultacijas dėl paraiškų pildymo teikia Savivaldybės Plėtros programų ir
investicijų skyrius: el. p. iniciatyvos@kaunas.lt, tel. (8 37) 42 29 14, (8 37) 42 35 39;

