Pakruojo rajono savivaldybės nevyriausybinių
organizacijų projektų finansavimo tvarkos aprašo
1 priedas

PARAIŠKA DĖL DALYVAVIM,O 20___ METŲ PAKRUOJO RAJONO
SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ
FINANSAVIM O ATRANKOJE

Gauta ______________________________ Paraiškos reg. Nr. __________________________

I. INFORMACIJA APIE PROEJKTO TEIKĖJĄ
Nevyriausybinės organizacijos pavadinimas
Teisinis statusas
Kodas
Adresas, pašto indeksas
Tel., faksas
El. p. adresas
Banko pavadinimas, kodas, sąskaitos Nr.
Nevyriausybinės organizacijos vadovo vardas, pavardė
II. INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ
Projekto pavadinimas
Projekto veikla
Visa projektui įgyvendinti reikalinga suma (Eur)
Prašoma paramos suma (Eur)
Projekto įgyvendinimo vieta
Kiti projekte dalyvaujantys partneriai
Projekto rėmėjai
III INFORMACIJA APIE PROJEKTO ORGANIZATORIUS
Projekto vadovo vardas, pavardė
Adresas
Telefonas
El. paštas
IV. PROJEKTO SANTRAUKA
Trumpas projekto poreikio pagrindimas (problemos,
kurias padės išspręsti projektas)
Projekto tikslai ir uždaviniai
Projekto veiklos aprašymas
Laukiami rezultatai
Numatomas projekto tęstinumas
Projekto įgyvendinimo terminas
V. PROJEKTO FINANSAVIMO ŠALTINIAI
Projekto finansavimo šaltinio pavadinimas
Iš Pakruojo rajono savivaldybės administracijos prašomos lėšos
Kiti projekto finansavimo šaltiniai (nurodyti)

Suma Eur

Bendra projekto suma
VI. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO PLANAS
Nr.

Veiklos pavadinimas

Trukmė mėn.

VII. DETALI PROJEKTO IŠLAIDŲ SĄMATA
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Mato
vnt.

Kaina Kiekis

Suma
(Eur)

Prašoma
suma (Eur)

Bendra suma:
VIII. PRIEDAI PRIE PARAIŠKOS
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dokumento pavadinimas

Pažymėti

Juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopija, patvirtinta organizacijos
vadovo arba jo įgalioto asmens*
Juridinio asmens steigimo dokumentų (pvz., įstatai, nuostatai) kopija
patvirtinta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens*
Patvirtinta dokumentų kopijas, įrodančias, kad organizacija turi papildomus
finansavimo šaltinius
Bendradarbiavimo sutarties kopija, jei projektas vykdomas su partneriais
Dokumentą, patvirtinantį apie NVO organizacijos vadovo išrinkimą
(susirinkimo protokolą ir kt.)
Kita, papildoma, su projektu susijusi medžiaga, kurią teikėjo nuomone,
reikia pateikti
IX. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs, patvirtinu, kad:
šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija, mano žiniomis ir įsitikinimu, yra
teisinga;
prašoma savivaldybės parama yra minimali projektui įgyvendinti reikalinga suma;
nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba Lietuvos Respublikos biudžeto
lėšų;
sutinku, kad informacija apie mano pateiktą paraišką, nurodant pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą,
paraiškos registracijos numerį ir prašomą bei suteiktą paramos sumą, būtų skelbiama paramą administruojančių
institucijų interneto svetainėje.

Pareiškėjo pavadinimas, adresas, antspaudas
Pareiškėjo atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas
Data

____________________________
(Pareiškėjo atstovo pareigos)

________________
(Parašas)

_____________________
(Vardas, pavardė)

