
PROGRAMA „EUROPA PILIEČIAMS“: 

PARAIŠKOS TEIKIMAS, 
PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR ATASKAITOS 

Asta Visminaitė       
Programos „Europa piliečiams“ vadovė Lietuvoje    2015 sausio mėn.  
Lietuvos kultūros institutas      



• Paraiškos teikiamos elektronine forma (eForma) iki nustatytos 
dienos 12 val. Briuselio laiku. 
 

• Paraišką už visus partnerius teikia pagrindinis organizatorius. 
 

• Organizatorius ir visi projekto partneriai privalo 
užsiregistruoti Dalyvių portale (Participants‘ Portal) ir gauti 
Dalyvio registracijos numerį (PIC) 
 

• Paštu siųsti paraiškos ar jos priedų NEREIKIA.  
 

• Paraišką parsisiųsti galėsite sekdami nuorodas prie jums 
aktualios krypties ar priemonės  

PARAIŠKOS TEIKIMAS 



• Dalyvių portale (tik pagrindiniam organizatoriui) prisegami 
dokumentai: 

• Teisės subjekto duomenų forma (Legal entity form) 

• Finansinių duomenų forma (Financial identification from) 
Ji turi būti pasirašyta ir užantspauduota banko. 

 
• Prie eParaiškos prisegami papildomi dokumentai: 

• Garbės deklaracija (Declaration on Honour) 

PAPILDOMI DOKUMENTAI 



 

Kiti papildomi dokumentai, pateikiami paštu tik paprašius EACEA: 

• Finansinio pajėgumo forma (Financial capacity form) + pelno ir 
nuostolio ataskaita, balansas – projektams, prašantiems 
didesnės nei 60.000 eurų paramos. Negalioja viešojo 
sektoriaus institucijoms. 

• PVM mokėtojo registracijos kopija (jei esate PVM mokėtojas) 

• Įstatų / nuostatų  arba steigimo nutarimo kopija (tik ne pelno 
organizacijoms ir giminiavimosi komitetams) 

• Įrodymų, kad jūsų organizacija veikia vietos valdžios 
institucijos vardu (jei to reikalauja priemonė) 
 

PAPILDOMI DOKUMENTAI 



• 1 žingsnis. Registracija ECAS sistemoje (European Commission 
Authentification System).  

 

• 2 žingsnis. Registracija Dalyvių portale (Participant portal): 

• Tam, jog parsisiųstumėte eFormą, jums bus reikalingas jūsų 
organizacijos PIC numeris (Participant Identification Code), kurį 
gausite užsiregistravę Dalyvių portale. 

• Dalyvių portale užsiregistruoti ir PIC numerį gauti privalo ir 
jūsų projekto partneriai, su kuriais teiksite paraišką. 

• 3 žingsnis. Susigeneruojate eFormą.  
 

 

PARAIŠKOS FORMOS SUSIKŪRIMAS 



Į visus šiuos žingsnius jus nuves programos tinklalapiuose prie 
kiekvienos krypties esanti skiltis Paraiškų formos / How to apply 

        www.pilieciams.eu                                        EACEA 

                  ↓      
        Programos dalyviams 

                      ↓ 

         Paraiškų teikėjams 

                      ↓ 

           Paraiškų formos 

KUR RASTI ŠIUOS ŽINGSNIUS? 



Pasirenkate EXTERNAL ir suvedate prašomus duomenis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Užsiregistravus el. paštu per 30 – 90 min ateina laiškas, kuriame yra patvirtinimo 
reikalaujanti nuoroda. 

• Užsiregistravę grįžkite į programos puslapio skiltį Kaip pateikti paraišką ir 
spauskite nuorodą Užsiregistruoti dalyvių portale. 

 

1 ŽINGSNIS. REGISTRACIJA ECAS SISTEMOJE 



• Spaudžiat REGISTER ORGANISATION 

 

2 ŽINGSNIS. REGISTRACIJA DALYVIŲ PORTALE 



2 ŽINGSNIS. REGISTRACIJA DALYVIŲ PORTALE 



2 ŽINGSNIS. REGISTRACIJA DALYVIŲ PORTALE 



• Spaudžiate Save and Return 
 

• Spaudžiaet Finish registration 
 

• Jums turėtų būti atsiųstas laiškas su PIC numeriu 
 

• Grįžtate į Dalyvių portalą (galite per Kaip pateikti paraišką 
skiltį). 

 

2 ŽINGSNIS. REGISTRACIJA DALYVIŲ PORTALE 



• Dalyvių portale spausti mygtuką Login ir prisijungti. 

• Meniu skiltyje eiti į My Organisations 

 

KAIP ĮKELTI PAPILDOMUS DOKUMENTUS? 



• Prie organizacijos spausti ikoną MO (Modify – redaguoti) 

 

KAIP ĮKELTI PAPILDOMUS DOKUMENTUS? 



• Meniu kortelėje Documents spauskite Add a new document. 
Nepamirškite išeinant paspausti Update your data. 

 

KAIP ĮKELTI PAPILDOMUS DOKUMENTUS? 



Finansinių/banko duomenų bei  Teisės subjekto formos turi būti 

atspausdinamos iš karto jas užpildžius (užpildytų duomenų išsaugoti 

negalima; ranka užpildytos nepriimamos). Pasirašytos ir nuskenuotos, jos 

segamos prie eFormos. 

Finansinių duomenų formą turi pasirašyti ir užantspauduoti tiek banko, tiek 

teikiančios organizacijos atstovas. 



• Grįžkite į programos puslapio skiltį Kaip pateikti paraišką? ir spauskite ant 
nuorodos Sukurti oficialią paraiškos formą. 

• Atsiradusiame lange spauskite mygtuką apačioje Create new application 
for funding. 

 

 

 

 

 

• Paraišką parsisiųsti ir pildyti galite dar neturėdami partnerių PIC numerio. 

 

• Jei norite pridėti partnerius į jau pradėtą pildyti formą, spauskite apatinį 
mygtuką Revise list of participating organisations... 

 

 

 

KAIP SUSIGENERUOTI E-FORMĄ? 



1 ) pasirinkite jums aktualią programą 

 

 

2) Paspauskite ant programos krypties ir priemonės 

 

 

 

 

 

 

3) Pasirinkite paraiškos kalbą  

 

 

4) Spauskite mygtuką Next Step 

 

 

 

KAIP SUSIGENERUOTI E-FORMĄ? 



1 ) įveskite savo organizacijos PIC numerį ir spauskite Add to list 

2) tokiu pačiu būdu pridėkite projekto partnerius 

3) Kai baigėte suvesti partnerius, spauskite Next step. 

KAIP SUSIGENERUOTI E-FORMĄ? 



1 ) patikrinkite duomenis 

2) Spauskite Create application eForm 

3) Atsiradusiame lange spauskite OK ir išsaugokite eFormos failą savo 
kompiuteryje. 

KAIP SUSIGENERUOTI E-FORMĄ? 



Prieš pildydami formą: 

• Pasitikrinkite ryšį su agentūros EACEA serveriu, spausdami puslapio 
apačioje esantį mygtuką Test your connection 

 

 

• Pasirinkite ar pildote Jūsų pageidaujamos priemonės formą (Sub-
programme, Action ir Sub-action). Skirtingų programos priemonių 
formos skiriasi.  

 

PARAIŠKOS FORMA 



Pavadinimas (Project title): trumpas, aiškus, tikslus. 

Akronimas (Project acronym): sutrumpintas projekto pavadinimas (padeda 
taupyti simbolių skaičių pildant kitas skiltis). 

Paraiškos kalba (Language used...): paraišką galima pildyti visomis ES šalių 
oficialiomis kalbomis; rekomenduojamos kalbos - anglų, vokiečių arba prancūzų. 



Partneriai bus automatiškai įtraukti į eFormą Jums pridėjus jų PIC 
numerius. 

Rausva spalva bus pažymėtas Jūsų projekto partnerių neatitikimas 
minimaliems programos reikalavimams.  

PARAIŠKOS FORMA 



Paraiškos A ir B dalys 
pildomos tiek kartų, kiek 
projekte yra dalyvaujančių 
organizacijų.  

Paraišką teikianti 
organizacija šias skiltis 
pildys tiek už save, tiek už 
partnerių organizacijas. 

Dalyvių portale užpildyti 
duomenys apie 
organizacijas formoje 
atsiras automatiškai 
atnaujinus formą. 



Nurodomas PROJEKTO 
vadovas (gavus paramą šis 
asmuo gaus su projektu 
susijusią korespondenciją). 

Jei PROJEKTO vadovo adresas 
(pvz. organizacijos 
departamento) nėra tas pats 
kaip organizacijos registracijos 
adresas, pažymėkite langelį ir 
nurodykite projekto vadovo 
adresą. 

Jei PROJEKTO vadovas nėra 
ORGANIZACIJOS vadovas, 
nepamirškite pažymėti 
langelio apačioje. 

Dėmesio! Skiltyje Title prašoma nurodyti Ponas ar Ponia (Mr, Ms, Mrs), o ne pareigas. 



Nurodomas ORGANIZACIJOS vadovas ar jo įgaliotas asmuo, turintis 
teisę pasirašyti dokumentus  (šio asmens parašas taip pat turi būti 
ant papildomų dokumentų) bei 

jo adresas, jei jis skiriasi nuo organizacijos registracijos adreso, 
nurodyto A1 skiltyje 



B1. Organizacijos tipas – skirtingose priemonėse jums leis pasirinkti skirtingo 
tipo organizacijas, kurios gali teikti paraišką. 

Dalis duomenų bus automatiškai užpildyti iš informacijos pateiktos Dalyvių 
portale. 

Public: įstaigos / organizacijos, kurių veikla finansuojama iš pastovaus 
valstybinio šaltinio 

Private: ne pelno siekiančios organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos. 



Trumpame organizacijos tikslų ir veiklų aprašyme akcentuoti su 
programos prioritetais ir projekto tikslais susijusią organizacijos 
veiklą. 

Nurodyti, už ką (kokias veiklas, etapus) jūsų/partnerio organizacija 
bus atsakinga projekto metu. 



B3. Kita ES parama projektams 

Nurodykite jūsų organizacijos projektus, per pastaruosius tris metus 
gavusius finansavimą pagal ES programas (kaip pagrindinis 
organizatorius ar kaip partneris). 

Nurodykite, kokioms kitoms Europos Sąjungos programoms yra 
pateiktos paraiškos ŠIO projekto finansavimui gauti.   



C1. Projekto trukmė. Nurodant projekto trukmę, reikia įtraukti pasirengimo renginiui 
bei rezultatų įvertinimo laikotarpį. Periodas, kurį nurodysite, bus jūsų projekto tinkamų 
išlaidų galiojimo periodas.  

Miestų partnerystės priemonės eFormoje reikia nurodyti susitikimo datas (įtraukiant 
atvykimo ir išvykimo dienas). 

C2. Veiklų vieta. Nurodyti, vietas (šalis, miestus), kuriose vyks projekto veiklos.   

Miestų  

partnerystė 

Miestų 

tinklai, 

Pilietinės  

visuomenės  

projektai  



C3. Projekto dalyviai 

Įrašyti projekto dalyvius (ir organizatorius), priskiriant juos prie projektą 
įgyvendinančių organizacijų. 

Itin teigiamai vertinami projektai, kurių dalyviai yra iš kuo įvairesnių 
Europos šalių, kuo įvairesnio pobūdžio institucijų, kuo įvairesnio amžiaus, 
taip pat, kai laikomasi lyčių lygybės bei įtraukiamos socialinės atskirties 
grupės.  



C4. Trumpas projekto aprašymas (2000 simbolių) 

Aprašyme turi būti akcentuojamos esminės projekto idėjos 
(kas, kodėl, kam vykdys šį projektą, kokie jo rezultatai ir 
kokiomis priemonėmis/metodais tai pasieksite) . 

!!! Jei paraiška pildoma lietuvių kalba, šią dalį būtinai reikia 
pildyti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbomis. 



Pasirinkti kviestinių dalyvių (užsieniečių) grupės skaičių susitikime 
 
Paramos suma įvedus renginio dalyvių skaičių ir renginio trukmę  
bus apskaičiuota automatiškai. 

MIESTŲ PARTNERYSTĖS BIUDŽETAS 



Skiltys pildomos pasirenkant dalyvių skaičių (užsieniečiai + vietiniai) 
renginyje bei renginyje dalyvaujančių valstybių skaičių (paramos 
dydis įsirašo automatiškai) 

Norėdami pridėti renginį spauskite mygtuką Add an event. 

MIESTŲ TINKLŲ/PILIETINĖS VISUOMENĖS PROJEKTŲ BIUDŽETAS 



Nepriklausomai nuo to, kokio pobūdžio parengiamoji veikla 
vyks, ar kiek kartų joje dalyvaus tie patys žmonės, parama 
skiriama atsižvelgiant į joje dalyvaujančių asmenų skaičių. 

PARENGIAMŲJŲ VEIKLŲ BIUDŽETAS 



Trumpai nurodykite projektą įgyvendinančių žmonių patirtį  

Nepamirškite parodyti partnerių patirties ir svarbių projektui 
asmenų patirties 



Šioje dalyje prašoma nurodyti, kuriuos programos „Europa 
piliečiams” tikslus, prioritetus bei horizontaliuosius aspektus 
atitinka Jūsų projektas. 

Platesnį jų aprašymą rasite programos vadove. 



Svarbu!  

Šioje skiltyje prašoma argumentuoti, kaip Jūsų projekte 
bus atskleisti E.1 punkte pažymėti bendrieji, specialieji 
programos tikslai bei metiniai prioritetai. Įvardinkite 
konkrečius veiksmus/veiklas jūsų projekte, per kuriuos 
prioritetai bus įgyvendinti.  



TIKSLŲ NUSTATYMAS 

Ar jūsų tikslas atitinka programos keliamus tikslus?  

-   Konkrečiuosius programos tikslus 

- Specialiuosius priemonės tikslus 

- Metinius prioritetus 

 

 

 

TIKSLAS: DAŽNIAUSIOS KLAIDOS 

• Jūsų tikslai neatitinka programos tikslų 

• Jūsų tikslai neturi ryšio su priemonės specifiniais 

tikslais ir metiniais prioritetais.  



Projekte naudojami metodai:  
- kokiomis priemonėmis bus įgyvendinamas projektas; 
- kaip šios priemonės įtraukia dalyvius aktyviai dalyvauti, kaip minimoje veikloje bus 
įtraukiama tikslinė auditorija. 

 
Projekte numatytų veiklų tikslingumas projekto tikslams pasiekti.  partnerių darbas 
projekto metu:  
- kodėl projektui įgyvendinti pasirinkti būtent tokie metodai/ veiklos.  
 

Europinė dimensija:  
- kaip jūsų projektas įtrauks dalyvius iš kitų Europos šalių; 
- kaip žinia apie projektą ir rezultatus pasieks Europą;  
- kodėl jūsų projekte nagrinėjamos temos yra aktualios Europai. 



VEIKLOS PLANAS 

• KODĖL darote tai, ką darote?  

• KAS ką daro? 

• KAM tai daroma (tikslinė grupė)? 

• KAIP yra įtraukiami: 

– Vietos bendruomenė 

– Jauni žmonės 

– Savanoriai 

– Nereprezentuojamos grupės 

• KOKIE yra rezultatai? 

• KAS bus daroma po to? 



- Projekto matomumas (priemonės, kuriomis apie projektą 
bus informuojama visuomenė bei kaip bus įtraukiami skirtingi 
politikos sluoksniai) 

- Rezultatų sklaida 

- Kaip bus pasiekta, kad projekto rezultatais būtų galima 
naudotis ir kitoms organizacijoms ateityje 



-Kokie bus pokyčiai po projekto įgyvendinimo, kurie nebūtų įmanomi be 
tarptautinio bendradarbiavimo?  

-  Jūsų bendruomenės piliečiams 

-  Jūsų miestui/miesteliui 

-  Europai 

- Kaip įtraukiate savo aplinkos piliečius?  

- Kaip įtrauksite tas grupes, kurios neturėjo nieko bendro su aptariama 
tema? 

- Kokios yra projekto tęstinumo galimybės ir koks yra ilgalaikis poveikis?  



POVEIKIS IR PILIEČIŲ ĮTRAUKIMAS: 

KLAIDOS 

• Apskritai neaptariama kokį ilgalaikį poveikį 

projektas padarys vietiniu mastu  

• Negali parodyti, kuo tai svarbu Europai  

• Aprašomas poveikis TIK renginį organizuojančio 

miesto bendruomenei 

• Neaptariamas, koks bus padarytas ar yra galimas 

poveikis vietos politikos formavimui 



Preliminarus veiklos planas - pasirengimo, renginių, numatomų veiklų, 
numatomų rezultatų sąrašas ir trumpas jų aprašymas. 

Jei renginio aprašymas netelpa į vieną lentelę, pridėkite kitą lentelę, 
įrašykite tą patį renginio numerį kaip ir ankstesnėje lentelėje ir tęskite 
aprašymą (taip pat renginį galima skaidyti dienomis, įrašant to paties 
renginio numerį). 



VEIKLOS PLANAS: KLAIDOS 

• Nepakanka paaiškinimo KAS konkrečiai yra 

numatyta 

• Nėra paaiškinta KODĖL tai numatyta 

• Veiklos nesutampa su projekto tikslais 

• Veiklos skirtos kultūrai, ekskursijoms ir neturi jokios 

pridedamosios vertės 

• Negali aprašyti, kokie bus rezultatai po šios veiklos 

• Nepaaiškintas partnerių įsitraukimas į tas veiklas 

 



PARAMOS SKYRIMO KRITERIJAI 

% 

galimų 

balų 

Kriterijus 

30 % Atitiktis Programos tikslams ir Programos 

krypčiai 

35 % Projekto veiklos plano kokybė  

15 % Sklaida  

20 % Poveikis ir piliečių įtraukimas 

Programos „Europa piliečiams“ paramos skyrimo 

kriterijai 



Garbės deklaracija: 

- nurodoma iš programos 
prašoma suma 

- pasirašo organizacijos vadovas, 
užantspauduojama (Done at 
skiltyje nurodyti miestą ir šalį); 

- pasirašant šią deklaraciją 
organizacija įsipareigoja 
įgyvendinti pateiktą projektą, jei 
jam bus suteikta parama. 



Paspaudus Validate form mygtuką bus parodytos formoje padarytos 

klaidos. Paraišką pateikti leis tik tuomet, kai joje nebebus klaidų. 



• Nustatytos formos turinio ataskaita – eAtaskaita 
(pateikiama per du mėnesius po projekto pabaigos); 

• Ataskaitos Garbės deklaracija; 

• Išlaidas įrodančių dokumentų ar jų kopijų su ataskaita 
siųsti nereikia (bet reikia turėti pas save/partnerius); 

• Prie ataskaitos nebereikalaujama pateikti dalyvių sąrašų ar 
pagamintų produktų. 

 

ATASKAITA 



Norint gauti galutinį paramos mokėjimą paramos gavėjas privalės: 
 

• paskelbti informaciją apie projektą savo/savivaldybės tinklalapyje, nurodant 
projekto detales: 

- vietą ir renginių datas 
- renginių dalyvių skaičius pagal šalis 
- trumpą veiklų aprašymą 

• ataskaitoje pateikti nuorodą, kur ši informacija patalpinta. Informacija turės 
būti prieinama bent 6 mėnesius po projekto įgyvendinimo. 

• informacija taip pat turi būti pateikta partneriams, jog jie ją įsidėtų į savo 
atatinkamus tinklalapius. 

• projekto metu pagamintos komunikacijos priemonės turi būti aiškiai nurodytos 
paramos gavėjo tinklalapyje bei padarytos prieinamos lankytojams. 

 

TAIP PAT ATASKAITAI REIKĖS 



 

Klausimai ir atsakymai 

„Europa piliečiams“ biuras Lietuvoje 

Lietuvos kultūros institutas 

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius 

Tel. (8~5) 261 66 87 


