
Programos „Europa piliečiams”  

PARAIŠKOS TEIKIMAS IR  

REIKALAUJAMI DOKUMENTAI 

*Europa piliečiams biuro veiklą Lietuvoje dalinai finansuojama Europos Komisijos ir LR Kultūros ministerijos. Šis pranešimas atspindi tik autoriaus požiūrį, 

todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.  



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

 

• Paraišką už visus partnerius teikia pagrindinis 
organizatorius. 

 

• Paštu siųsti paraiškos ar jos priedų nereikia.  

 

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

Paraiškų teikimas 



• Dalyvių portale 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 

 

• Kiti papildomi dokumentai, pateikiami paštu tik paprašius EACEA: 

• Finansinių pajėgumų forma (+ pelno ir nuostolio ataskaita, 
balansas) – projektams, prašantiems didesnės nei 60.000 eurų 
paramos 

• 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 kryptis) 

 

Papildomi dokumentai 



• Tam, jog parsisiųstumėte eFormą, jums bus reikalingas jūsų 

organizacijos PIC numeris (Participant Identification Code) 

 

• PIC numerį gausite užsiregistravę Dalyvių portale (Participant 

portal). 

 

• Dalyvių portale užsiregistruoti ir PIC numerį gauti privalo ir jūsų 

projekto partneriai, su kuriais teiksite paraišką. 

 

• Tam, jog užregistruotumėte savo organizaciją Dalyvių portale, jums 

reikės užsiregistruoti ECAS sistemoje (European Commission 

Authentification System).  

 

1 žingsnis. Registracija Dalyvių portale 



• Į visus šiuos žingsnius jus nuves prie kiekvienos krypties esanti 

skiltis Kaip pateikti paraišką? / How to apply 

 

www.pilieciams.eu                                        EACEA 

1 žingsnis. Registracija Dalyvių portale 



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. 

 

Registracija ECAS sistemoje 



• Spaudžiat REGISTER ORGANISATION 

 

Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 



Registracija Dalyvių portale 

• Spaudžiat Save and Return 

 

• Spaudžiat Finish registration 

 

• Jums turėtų būti atsiųstas laiškas su PIC numeriu 

 

• Grįžtate į Dalyvių portalą (galite per Kaip pateikti 

paraišką skiltį). 

 



• Grįžti į dalyvių portalą ir dešinėje spausti mygtuką Login 

• Meniu skiltyje eiti į My Organisations 

 

Kaip įdėti papildomus dokumentus? 



• Prie organizacijos spausti ikoną MO (Modify – redaguoti) 

 

Kaip įdėti papildomus dokumentus? 



• Meniu kortelėje Documents spauskite Add a new document. 

Nepamirškite išeinant paspausti Update your data. 

 

Kaip įdėti 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. 

 

 

 

 

 

• Jei norite pridėti partnerius į jau pradėtą pildyti formą, spauskite 

apatinį mygtuką Revise list of participating organisations... 

 

 

Kaip susigeneruoti eFormą? 



1 ) pasirinkite jums aktualią programą 

2) Paspauskite ant programos kryptie ir priemonės 

3) Pasirinkite paraiškos kalbą 

4) Spauskite mygtuką Next Step 

 

 

 

Kaip susigeneruoti eFormą? 



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

2) tokiu pačiu būdu pridėkite projekto partnerius 

3) Kai baigėte suvesti paertnerius, spauskite Next step. 

Kaip susigeneruoti eFormą? 



1 ) patikrinkite duomenis 

2) Spauskite Create application eForm 

3) Atsiradusiame lange spauskite OK ir išsaugokite eFormos failą savo 

kompiuteryje. 

Kaip susigeneruoti eFormą? 



Paraiškos forma 



Sąžiningumo 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. 



Ataskaitoms reikalinga 

- Nustatytos formos turinio ataskaita (eAtaskaita); 

- ataskaitos garbės deklaracija; 

- paramos skaičiuoklė (Grant calculation sheet, remiantis 

faktiniais dalyvių skaičiais) 
 

 

Buhalterinių ir išlaidas įrodančių dokumentų ar jų kopijų su 

ataskaita siųsti nereikia (bet reikia turėti pas save/partnerius) 



Taip pat ataskaitai reikės 

Prie ataskaitos nebebus reikalaujama pateikti dalyvių sąrašų ar pagamintų 

produktų. 

 

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 reikės 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. 

 



 

Sėkmės rengiant projektus! 

Z. Sierakausko g. 15, Vilnius 

Tel. (8~5) 261 66 87 


