Asociacijų ir viešųjų įstaigų veiklos
projektų, kuriuos įgyvendinant tikslinga
dalyvauti Užsienio reikalų ministerijai,
atrankos nuostatų
1 priedas

ASOCIACIJŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PROJEKTŲ, KURIUOS
ĮGYVENDINANT TIKSLINGA DALYVAUTI UŽSIENIO REIKALŲ
MINISTERIJAI, ATRANKOS PARAIŠK A
Organizacija

Pavadinimas
Adresas
Adresas korespondencijai:

Organizacijos vadovas

Interneto svetainės, kurioje paskelbtas
organizacijos metinis pranešimas ir
metinių finansinių ataskaitų rinkinys,
adresas
Projekto vadovas
(organizacijos narys)
Projekto pavadinimas
Prioritetinė tema (pagal kurią teikiamas
projektas)
Projekto apibūdinimas
Projekto įgyvendinimo vieta
Projekto adresatas (į kokias visuomenės
grupes orientuotas)
Įgyvendinimo terminai
Kokio Užsienio reikalų ministerijos
finansinio indėlio tikimasi
Visa projektui įgyvendinti reikalinga
suma
Organizacijos skiriami finansiniai
ištekliai
Kiti finansavimo šaltiniai, lėšų dydis
Bendradarbiavimo su Užsienio reikalų
ministerija patirtis

Telefonas
El. paštas
Vardas, pavardė

Vardas, pavardė
kontaktiniai duomenys
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INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto tikslai ir
uždaviniai, tęstinumo
perspektyva

Tikėtini projekto rezultatai
(auditorija, dalyviai,
leidinių tiražas, sklaida
visuomenėje ir pan.)

Projekto įgyvendinimo
planas ir terminai

Projekto viešinimo planas
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DETALI VISO PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Eil. nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato
vnt.

Kaina

Kiekis

Suma (eurais)

1
2
3
4
5
Iš viso:
Kurią projekto dalį pagal išlaidų sąmatą siūloma įgyvendinti Užsienio reikalų ministerijai
Eil. nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato
vnt.

Kaina

Kiekis

Suma (eurais)

Iš viso:
Tvirtinu, kad paraiškoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga. Įsipareigoju gavęs lėšų
informuoti Užsienio reikalų ministeriją apie projekto vykdymą ir pateikti galutinę ataskaitą.
Organizacijos vadovo parašas....……………….......................
A. V.

Data.....................……...............

PAPILDOMA INFORMACIJA IR DOKUMENTAI
Prie užpildytos paraiškos pridedami šie dokumentai:
1. Patvirtintos šių dokumentų kopijos:
1.1. organizacijos įstatų;
1.2. dokumento, įrodančio pareiškėjo teisę atstovauti organizacijai, jeigu paraišką teikia ne
organizacijos vadovas.
2. Valstybės įmonės Registrų centro išduotas Juridinių asmenų registro išplėstinis
išrašas apie organizaciją (gali būti pateikiamas elektroninis sertifikuotas išrašas – prieigos raktas
(kodas) ESI).
3. Einamaisiais kalendoriniais metais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos
Respublikos finansų ministerijos išduota pažyma apie organizacijos atsiskaitymą su valstybės ir (ar)
savivaldybių biudžetais, pinigų fondais.
Kartu su paraiška gali būti pateikiamos juridinių ir fizinių asmenų rekomendacijos.
__________________________
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