Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018
metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų
6 priedas
(Ataskaitos forma)

(projekto vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas)

(projekto pavadinimas)

Projekto įgyvendinimo sutartis

Nr.

_____ M. ____ KETVIRČIO / METŲ VEIKLŲ ĮVYKDYMO ATASKAITA
… mėn.

…. d.

(projekto ataskaitos rengėjo vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas)

1. Projektui įgyvendinti Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skirta
Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo biudžeto valstybės lėšų suma _________ Eur (įrašyti). Departamento projektui įgyvendinti skirtų
valstybės biudžeto lėšų panaudojimas nuo projekto įgyvendinimo pradžios ir ataskaitiniu laikotarpiu (Eur):
Panaudotos lėšos (Eur ir ct)
Gautos lėšos (Eur)
(patirtos kasinės išlaidos)
Iš viso nuo projekto įgyvendinimo
Per ataskaitinį
Iš viso nuo projekto įgyvendinimo
Per ataskaitinį
pradžios
laikotarpį*
pradžios
laikotarpį*
1
* Pateikiama informacija atitinkamai už vieną ketvirtį.

2. Projekto tikslas

2

3

4

2
(turi sutapti su projekto tikslu, nurodytu paraiškoje)

2.1. Projekto tikslas* (galima pasirinkit tik vieną atsakymo variantą):
Pasiektas
☐
Nepasiektas**
☐
Pasiektas iš dalies** ☐
*

Pildoma tik teikiant metų veiklų įvykdymo ataskaitą.

**2.2. Priežastys, kurios trukdė pasiekti projekto tikslą (nurodomos teikiant metų (galutinę projekto įgyvendinimo) veiklos ataskaitą tais atvejais, jei
pažymėtas atsakymo variantas „Nepasiektas“ arba „Pasiektas iš dalies“):
...........................................................................................................................................................
3. Išlaidų sąmatos ir veiklų plano vykdymas.
3.1. Ar buvo keistas sutarties 1 priedas (išlaidų sąmata)?
Eil. nr.

Atsakymą pažymėkite „X“

3.1.1.

Taip

3.1.2.

Ne

3.2. Ar buvo keistas patvirtintas veiklų planas?
Eil. nr.
Atsakymą pažymėkite „X“
3.2.1.

Taip

3.2.2.

Ne

4. Projekto dalyviai ir vykdytojai
4.1. Projekto dalyvių skaičius

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas, kada (kurį ketvirtį) ir dėl kokių priežasčių

Jei TAIP, įvardykite, koks keitimas, kada (kurį ketvirtį) ir dėl kokių priežasčių

3
(pateikiama informacija apie asmenis, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja (pvz., renginių dalyviai, paslaugų gavėjai; pildoma vadovaujantis Lietuvos ir
Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų (toliau – Nuostatai) 12 punkte nustatytais reikalavimais ir kriterijais)

Unikalių (skaičiuojami veiklose nesikartojantys asmenys) dalyvių skaičius

Eil. nr.

Dalyvių kategorijos

1

2

Iš viso nuo projekto įgyvendinimo pradžios
3

Per ataskaitinį laikotarpį*
4

Bendras dalyvių skaičius
(4.1.1 + 4.1.2 + 4.1.3 / 4.1.4 + 4.1.5 /
4.1.6 + 4.1.7)
Iš jų:

***

***

***

***

***

***

***

***

4.1.

4.1.2.

Jauni žmonės
(asmenys nuo 14 iki 29 metų amžiaus)

4.1.3.

Vyresni žmonės
(asmenys nuo 30 metų amžiaus)

4.1.4.

Kiti
(asmenys iki 14 metų amžiaus ne imtinai)

***
4.1.5.
4.1.6.
***
4.1.7.
4.1.8.
***

***
Dalyviai iš Lietuvos
Dalyviai iš Lenkijos
***
Projekto dalyvių moterų skaičius
Projekto dalyvių vyrų skaičius
***

* Pateikiama informacija atitinkamai už vieną ketvirtį.

4.2. Specialistai, dalyvavę įgyvendinant projektą
(pateikiamas tik darbuotojų, kuriems už darbą buvo mokama iš valstybės biudžeto lėšų, skaičius)

Per ataskaitinį laikotarpį
Eil. nr.

4.2.1.
4.2.2.

Darbo pobūdis

Pagal darbo sutartį
Pagal autorinę

Administracinis personalas

Kiti projekto vykdytojai

(tiesioginiai projekto
vykdytojai)

(lektoriai, užsiėmimų vadovai ir kt.)

1

2

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį
(įrašykite vykdytojų skaičių)

3

4

4.2.3.
4.2.4.

sutartį
Pagal paslaugų
teikimo sutartį
Savanoriai
Iš viso:

5. Įgyvendintos projekto veiklos

(kiekvieną ketvirtį informacija šioje lentelėje teikiama augančia tvarka, t. y. prie jau anksčiau nurodytų ankstesnio ketvirčio veiklų ir jų aprašymo kiekvieną kartą
papildomai nurodant naujo ataskaitinio laikotarpio veiklas; nurodoma informacija apie unikalius asmenis)

3

4

Neįgyvendinta

2
Išankstinis
parengiamasis
vizitas

konkretaus
papunkčio numerį)

(nurodyti
konkretų
ketvirtį, kurį
buvo
vykdoma
veikla)

(pažymėti X)

Iš dalies
įgyvendinta

1

(informacija turi
sutapti su
galiojančiu veiklos
planu)

Ketvirtis

Įgyvendinta

Eil.
Nr.

Veiklos
pavadinimas

Nuostatų 8
punkto
papunktis, kurį
atitinka
nurodyta
veikla (nurodyti

Veiklos
įgyvendinimas

5

6

7

(informaciją apie
šią veiklą pateikti
privaloma)

Pvz.: Jaunimo
mainai
...
** Pildoma atsižvelgiant į specialiuosius rodiklius, nurodytus Nuostatų 12 punkte.
*** Pildoma atsižvelgiant į specialiuosius rodiklius, nurodytus Nuostatų 12 punkte..

Bendras grupės
vadovų /
Trukmė
jaunimo
dienomis* lyderių skaičius
(neįskaitant
nuo projekto
kelionės dienų)
įgyvendinimo
pradžios***
8

9

Bendras
projekto
dalyvių
skaičius
nuo projekto
įgyvendinimo
pradžios***

Kokybinis
rezultatas
(trumpai
aprašyti)

(kartu su lentelės 5
stulpelyje
nurodytais
dalyviais)

10

11

5
6. Lenkijos partneris, su kuriuo projekto vykdytojas planuoja ir įgyvendina projekto veiklas
Lenkijos partnerio pavadinimas

Eil.
Nr.
1

(teisinė forma (pvz. VšĮ, BĮ, UAB ar kt.) ir visas pavadinimas)

Vaidmuo projekte

2

3

7.1. Kiekybiniai rodikliai (pagal Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 m. finansuojamų projektų konkurso nuostatų (toliau
– Nuostatai) 12 punktą

Eil. nr.

Vertinimo kriterijai

1

2
Projekto dalyviai yra 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra
jauni žmonės
Tiesiogiai į Projekto organizavimą ir įgyvendinimą įtraukti ne mažiau kaip 2 jaunus
žmones
Projektas grindžiami proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Ukrainos dalyvavimo
principais bei lyčių pusiausvyra. Projekte negali dalyvauti daugiau kaip 60 proc.
dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 60 proc. vienos lyties dalyvių
Nuostatų 7.1 papunktyje nurodytoje veikloje:

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.1.4.

7.1.4.1. Projekto veiklų trukmė nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų
Projekto veiklose dalyvavo ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso,
7.1.4.2. įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir
specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys
7.1.4.3. Išankstinio parengiamojo vizito trukmė iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų
Išankstiniame parengiamajame vizite dalyvavo ne daugiau nei po 2 dalyvius iš
7.1.4.4.
Lietuvos ir Ukrainos pusės, iš kurių turi būti 1 vadovas ir 1 jaunimo atstovas
7.1.5. Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytoje veikloje:
7.1.5.1. Projekto veiklose dalyvavo ne mažiau kaip 10 žmonių, neįskaitant vadovų

Ataskaitinio
laikotarpio
rodiklis

Pasiektas rodiklis
nuo projekto
įgyvendinimo
pradžios

3

4

6
7.2. Kokybiniai rodikliai (pagal Nuostatų 12 punktą pildoma tik teikiant metų ataskaitą)

Eil.
nr.

Pasiekti rezultatai, atlikti veiksmai
(žingsniai) nuo projekto įgyvendinimo
pradžios
(ne daugiau kaip 75 žodžiai apie
kiekvieną iš kriterijų)

Vertinimo kriterijai

3

1

2
Projekto atstovai dalyvavo visuose Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau –
7.2.1.
Ministerija) ir JRD organizuojamuose, su Konkursu susijusiuose renginiuose
Vykdytas projekto viešinimas, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie
7.2.2.
projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus
8. Priemonės, kuriomis buvo vykdomas projekto viešinimas
(pranešimai žiniasklaidoje, renginiai, spaudos darbai ir kt.)

Eil. Nr.

Priemonės

1
8.1.
8.2.
...

2

Data ir kita informacija
(šaltinis / leidinys, numeris (jei yra), nuoroda (jei yra)

3

9. Informacija, ar pirkimai atliekant viešųjų pirkimų procedūras buvo vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymo reikalavimais
Pirkimo objektai
Eil.
(įrašyti prekes, paslaugas ar
Atsakymą pažymėkite X
nr.
darbų pavadinimus)
9.1. Taip
((vadovaujatės Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu)
9.2. Ne (patvirtinate, kad, pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų
įstatymą, nesate perkančioji organizacija)
* Patvirtinate, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, nesate perkančioji organizacija.

Pareiškėjas
(pareiškėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo)

_________________

_______________________

7
(parašas)

(vardas, pavardė)

Projekto vadovas

_________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

Projekto finansininkas

_________________
(parašas)

_______________________
(vardas, pavardė)

