2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties
didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės
Nr. 08.3.1-ESFA-K-413 „Socialinę atskirtį patiriančių
asmenų integracija į darbo rinką“ projektų finansavimo
sąlygų aprašo
3 priedas
(Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą priedo forma)
PARAIŠKOS FINANSUOTI IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ
PRIEDAS
_______________________________
(data, vieta)
Pareiškėjo pavadinimas
Projekto pavadinimas

(Įrašomas pareiškėjo pavadinimas, nurodytas Juridinių asmenų registre)
(Įrašomas projekto pavadinimas, nurodytas paraiškoje)

1. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PATIRTIS
Informacija apie įgyvendintus projektus

Eil.
Nr.
1
1.

2
(Nurodomas (-i) pareiškėjo įgyvendinto (-ų) projekto (-ų) kodas (-ai) ir fondo (programos) pavadinimas)

(...)

(...)

2. REGIONINĖ PROJEKTO VEIKLŲ APRĖPTIS
Eil.
Nr.
1
1.

Savivaldybės
2
(Nurodomos savivaldybės, kuriose bus vykdomos projekto veiklos ir
kurių gyventojai bus projekto dalyviai)

Tikslinės grupės asmenų skaičius
3
(Nurodomas tikslinės grupės asmenų, kurie dalyvaus projekte iš
kiekvienos savivaldybės, skaičius)

2

(...)

(...)

(...)
Iš viso: (Įrašomas bendras dalyvių skaičius (skaičius turi sutapti su
Paraiškos finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų
bendrai finansuojamą projektą 13.1 papunktyje nurodyta produkto
stebėsenos rodiklio siektina reikšme)

3. NUOSAVO ĮNAŠO LĖŠŲ ŠALTINIS
Eil.
Nr.
1
1.

(...)

Informacija apie nuosavo įnašo lėšų šaltinį
2
(Nurodomas pareiškėjo ir (arba) partnerio (-ių) nuosavo įnašo lėšų šaltinis (pvz., nuosavą įnašą sudaro rėmėjų skirtas finansavimas, 2 proc.
gyventojų pajamų mokesčio ir pan.). Nuosavas įnašas negali būti kitiems projektams finansuoti skirtos lėšos, o pareiškėjas ir partneris (-iai)
privalo užtikrinti šios nuostatos laikymąsi)
(...)

4. PROJEKTO TIKSLINĖS GRUPĖS, VEIKLŲ BEI LAUKIAMŲ REZULTATŲ EFEKTYVUMO PAGRINDIMAS
1. Nurodykite:
• projekto tikslinę grupę, pagrįskite šios tikslinės grupės pasirinkimą;
• problemas, kurioms spręsti skirtos projekto veiklos (aprašykite identifikuotų problemų ir suplanuotų veiklų sąsają);
• poreikius, į kurių patenkinimą orientuositės įgyvendindami projektą (aprašykite identifikuotų poreikių ir suplanuotų veiklų sąsają);
• tikslinės grupės įtraukimo į projekto veiklas būdus (mechanizmus).
2. Aprašykite projekto veiklų (paslaugų) atitiktį tikslinės grupės poreikiams bei problemoms spręsti, pagrįskite, kodėl suplanuotos veiklos yra
tinkamiausios tikslinės grupės problemoms spręsti bei poreikiams tenkinti (paslaugų turinys, paslaugų apimtis, darbo metodai, nuoseklumas,
trukmė).
3. Aprašykite, kaip projekto veiklos (paslaugos tikslinei grupei):
• atitinka projekto tikslus ir planuojamus rezultatus;
• gali prisidėti prie teigiamų tikslinės grupės asmenų situacijos darbo rinkoje pokyčių (išsamiai aprašykite darbo su tiksline grupe žingsnius /
etapus, juos susiedami su projekto veiklomis, pagrįskite, kodėl šie žingsniai / etapai yra būtini suplanuotiems pokyčiams pasiekti).
Pateikiama informacija turi būti pagrindžiama statistiniais duomenimis, tyrimų rezultatais, taikomos praktikos ir patirties pavyzdžiais ir kita informacija,
aktualia savivaldybei, iš kurios pasirenkama tikslinė grupė. Aprašomojoje dalyje turi būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį arba paraiškos priedą,
kuriuo grindžiami duomenys (pvz., pateikiama nuoroda į tyrimą, darbo metodika ir kita aktuali informacija, pagrindžianti pateikiamos informacijos
teisingumą).

3

5. INFORMACIJA APIE LĖŠAS, SUTEIKIANČIAS ORGANIZACIJAI IŠSKIRTINĘ NAUDĄ*
* Lentelė pildoma tuo atveju, jeigu planuojama įgyvendinti Aprašo 12.6, 12.8 ir 12.9 papunkčiuose nurodytas projekto veiklas arba iš projekto finansavimo lėšų įsigyti
įrangos, įrenginių ar kito turto projekto veikloms vykdyti, suteikiančių organizacijoms ekonominę naudą.

Fizinio rodiklio Nr.
Nurodomas tik tas
fizinio rodiklio numeris,
kurio veikla atitinka
Aprašo 12.6, 12.8 ir
12.9 papunkčiuose
nurodytas veiklas, arba
planuojama iš projekto
finansavimo lėšų įsigyti
įrangą, įrenginius ar
kitą turtą projekto
veikloms vykdyti

Pareiškėjo / Partnerio
pavadinimas
Įrašomas organizacijos,
kuri patiria išlaidas,
pavadinimas pagal
Juridinių asmenų registro
duomenis

Organizacijos Ekonominės veiklos rūšių
klasifikatoriaus kodas
Įrašomas organizacijos pagrindinės veiklos
rūšies pavadinimas ir kodas. Informacija turi
sutapti su Lietuvos statistikos departamento prie
Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikta
informacija

_____________________________________________________
(Pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto atstovo pareigų pavadinimas)

_______________
(parašas)

Lėšos, skirtos projekto vykdytojui ir (arba
partneriui (eurais)
Įrašoma organizacijai skirta lėšų suma,
kurios reikia dalyvauti Aprašo 12.6, 12.8 ir
12.9 papunkčiuose nurodytoje veikloje arba
už kurią planuojama iš projekto finansavimo
lėšų įsigyti įrangą, įrenginius ar kitą turtą
projekto veikloms vykdyti

_________________________________________
(vardas ir pavardė)

