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BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
2015-2018 M. VEIKLOS RĖMIMO PROGRAMA

I. BENDROJI DALIS
1. Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015-2018 m. veiklos
rėmimo programos (toliau – Programa) paskirtis – kurti palankią aplinką Biržų rajono
nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – Nevyriausybinės organizacijos), užtikrinti
tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, dalinai
finansuojant jų veiklą.
2. Ši Programa nustato Nevyriausybinių organizacijų, kurių sąvoka apibrėžta
Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme (TAR, 2014-01-03,
2014-00018) prašymų gauti paramą teikimo, jų nagrinėjimo, paramos skyrimo ir
atsiskaitymo už gautą paramą tvarką.
3. Projektas – dokumentas, kuriame nustatyti tikslai, uždaviniai, numatomi rezultatai,
pateikiami duomenys apie projekto rengėjus ir vykdytojus, lėšų poreikį ir jų panaudojimą,
lėšų šaltinius.
4. Lėšos 2015-2018 m. skiriamos iš Savivaldybės biudžeto kasmetinės programos
„Nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programa“, kurią tvirtina Biržų rajono
savivaldybės taryba, Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų veiklos išlaidoms iš dalies
kompensuoti pagal pateiktus projektus.
5. Nevyriausybinių organizacijų projektų paraiškas vertina Biržų rajono savivaldybės
nevyriausybinių organizacijų veiklos rėmimo programos valdymo komisija (toliau –
Komisija).
II. PROGRAMOS TIKSLAS
6. Programos tikslas – suteikti gyventojams platesnes galimybes tenkinti įvairiapusius
poreikius, aktyvinti Biržų rajono bendruomenes, skatinti nevyriausybines organizacijas
prisidėti prie aktualių Biržų rajono problemų sprendimo.
III. PROJEKTŲ VERTINIMO, LĖŠŲ SKYRIMO PRIORITETAI IR
KRITERIJAI
7. Finansinė parama skiriama veikloms:
7.1. ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į
aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;
7.2. teikiančioms naudą ne tik dalyviams , bet ir visuomenei;
7.3. siūlančioms naujas kultūrinės ir visuomeninės veiklos iniciatyvas;
7.4. įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir
savanorišką veiklą;
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7.5. prisidedančioms prie Biržų rajono savivaldybės jaunimo problemų sprendimo
2013–2018 metų plano įgyvendinimo. ir Biržų rajono nevyriausybinių organizacijų tarybos
pasiūlytų veiklų prioritetų.
8. Finansinė parama nėra skiriama:
8.1. komercinei veiklai;
8.2. kasdienei organizacijos veiklai arba dirbančiųjų pagal darbo sutartis
atlyginimams;
8.3. projektams, kuriems jau skirtas dalinis finansavimas iš Savivaldybės biudžeto
lėšų.
8.4. organizacijoms, kurios nepateikė anksčiau vykdytų ir Savivaldybės lėšomis iš
dalies finansuotų projektų ataskaitų.
9. Projektų vertinimo kriterijai ( maksimali balų suma – 100 balų):
9.1. prioritetų atitikimas (0–30 balų);
9.2. sprendžiamos problemos aktualumas (0–15balų);
9.3. projekto ( veiklos plano) aprašymas (0–15balų);
9.4. anksčiau organizacijos vykdyta veikla, projektinė patirtis ( 0–10 balų);
9.5. numatomi projekto rezultatai (0–10 balų);
9.6. efektyvus ir taupus lėšų panaudojimas (0–10 balų);
9.7. papildomų finansavimo šaltinių turėjimas (0–10 balų).
IV. PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA
10. Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius
(toliau – Švietimo, kultūros ir sporto skyrius) tinklalapyje www.birzai.lt paskelbia terminą,
per kurį priimamos paraiškos gauti finansavimą iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
11. Paraiškas organizacijos pateikia – Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, kuriame
paraiškos registruojamos. Paraiškas vertina Komisija.
12. Paraiška turi būti pateikta, kaip nurodyta 1 priede.
13. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako pareiškėjas.
14. Komisija gali nevertinti ir grąžinti paraišką organizacijai, jei:
15.1. paraiška pateikta ne laiku ar nesilaikant paraiškos pildymo formos;
15.2. organizacija praėjusiais metais buvo gavusi finansavimą iš Savivaldybės
biudžeto ir nepateikė lėšų panaudojimo ataskaitų.
V. ORGANIZACIJŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR JŲ VYKDYMO KONTROLĖ
16. Komisijai patvirtinus nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimą,
organizacijų vadovai su Savivaldybės administracijos direktoriumi sudaro (2 egz.)
finansavimo sutartį (2 priedas), kurioje numatomi organizacijų įsipareigojimai, lėšų, įsigyto
turto naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos.
17. Pasirašius sutartį, Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius
perveda projektui įgyvendinti skirtas lėšas į projekto vykdytojo sąskaitą.
18. Organizacija pildo projekto duomenų tikslinimo lentelę (3 priedas), ją tvirtinti
pateikia Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui.
19. Jeigu organizacijai skiriama mažesnė suma nei organizacija prašė paraiškoje,
organizacija turi teisę keisti savo projektinės veiklos įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti
paraiškoje aprašytos veiklos pobūdžio ir tikslų.
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20. Organizacijos privalo sudaryti projekto sąmatą. Vienas sąmatos egzempliorius
pateikiamas Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui, kitas – paliekamas
organizacijai.
21. Organizacijos, gavusios finansavimą, turi vykdyti išlaidų apskaitą ir atsiskaityti už
gautų lėšų panaudojimą Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui iki
einamųjų metų gruodžio 30 d. Nepristačius ataskaitų, tolesnis finansavimas nutraukiamas.
22 Jeigu atsirado aplinkybių, dėl kurių negalima vykdyti numatytos veiklos,
organizacija privalo grąžinti gautas lėšas (jų likutį) į Savivaldybės administracijos sąskaitą
ir kreiptis į Komisiją dėl veiklos pakeitimo. Lėšos, panaudotos ne pagal paskirtį, sutartyje
nenurodytai veiklai, teisės aktų nustatyta tvarka turi būti grąžinamos į Savivaldybės
biudžetą.
23. Jeigu iki einamųjų metų gruodžio 20 d. organizacija nepanaudoja visų gautų lėšų,
nepanaudotas lėšas ji privalo grąžinti Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos
skyriui iki einamųjų metų gruodžio 24 d.
24. Įvykdžiusi paraiškoje numatytą veiklą, organizacija pateikia Savivaldybės
administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriui remiamos veiklos ataskaitą (4 priedas),
bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 30 d.
VI. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
25. Programą valdo visuomeniniais pagrindais veikianti Komisija.
26. Komisijos sudėtį ir jos narių skaičių tvirtina Savivaldybės taryba. Komisija
sudaroma Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Jos įgaliojimai baigiasi, kai į posėdį
susirenka naujai išrinkta Savivaldybės taryba.
27. Komisija svarsto, atrenka finansuotinus projektus, surinkusius komisijos nustatytą
minimalų balų skaičių.
28. Rekomenduoja konkrečią pinigų sumą pagal kiekvieną paraišką ir siūlo
Savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti. Savivaldybės administracijos direktorius
įsakymu skiria lėšas Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2015–2018 m.
veiklos rėmimo programoms finansuoti.
29. Komisijos posėdžius organizuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros
ir sporto skyrius, jiems vadovauja Komisijos pirmininkas, o jo nesant – pačios Komisijos
išrinktas posėdyje dalyvaujantis narys.
30. Apie šaukiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio darbotvarkę ne vėliau kaip
prieš dvi dienas turi būti informuojami visi Komisijos nariai.
31. Komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė
komisijos narių. Sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje
dalyvaujančių komisijos narių.
32. Komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jei jis yra
asmeniškai suinteresuotas sprendimo rezultatais ir privalo nusišalinti nuo paraiškų
svarstymo, su kuriomis yra tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs.
33. Komisija, vykdydama organizacijų rėmimo kontrolę, turi teisę prašyti
organizacijos pateikti informaciją ir ataskaitas bei tikrinti pateiktos informacijos teisingumą.

_____________________

