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„MES – BENDRUOMENĖ“ TIKSLAI

Programa „Mes – bendruomenė“ – ilgalaikis 

„Maximos“ projektas ir viena iš strateginių rėmimo 

sričių.

Programos tikslai:

 Prisidėti prie Lietuvos bendruomenių, ypač regionuose, 

problemų sprendimo, kuriant alternatyvias laisvalaikio ir 

pramogų erdves, didinant užimtumo galimybes, vystant 

kultūros, sporto infrastruktūrą.

 Skleisti pilietiškumo ir bendrystės idėjas 

bendruomenėse, sutelkiant skirtingų kartų žmones ir 

parodyti, kad mūsų valstybę gali kurti ir jaunas, ir senas.

 Stiprinti ir plėtoti „Maximos“ ryšius su regionais visoje 

Lietuvoje, kuriuose vykdo veiklą ir kuria darbo vietas; 

„Maximos“ siekis – prisidėti prie aplinkos gerinimo ir 

dalyvauti vietos bendruomenių gyvenime.

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ projektas



PRIORITETINĖS SRITYS

2018 metų konkurso tema „Šimtmečio bendruomenės: skirtingos kartos – viena Lietuva”.

Prioritetinės sritys (teikiami projektai turi atitikti bent vieną):

 Kartų atskirties mažinimas

Bendruomenės kviečiamos siūlyti projektus, mažinančius barjerus tarp skirtingų kartų atstovų. Konkursui teikiami  

projektai turėtų telkti skirtingų kartų žmones bendrai veiklai ar laisvalaikiui, bendravimui, dalinimuisi patirtimi.

 Atminties simboliai

Konkursui teikiami  projektai turėtų siekti kurti originalius, inovatyvius (pageidautina – ne tradicinės monumentaliosios 

skulptūros) atminties simbolius ir įdomiai, šiuolaikiškai įprasminti pastarojo šimtmečio žymių bendruomenės žmonių indėlį, 

pažymėti svarbius bendruomenės įvykius ar idėjas. Šie atminties simboliai taip pat turėtų būti aktualūs ir svarbūs skirtingų 

kartų žmonėms, nešti ilgalaikę žinutę, atspindėti nevienadienes aktualijas. 

 Žaliosios erdvės

Bendruomenės skatinamos siūlyti bendruomenių aplinkos tvarkymo ir gražinimo, žalių zonų kūrimo projektus. Konkursui 

teikiamais projektais turėtų būti siekiama kurti / tvarkyti žalias erdves (gėlynus, skverus, alėjas) ne tik praskaidrinančias

vietos gyventojų kasdienybę, bet ir įprasminančias šimtmečio įvaizdį – žalią ir gyvybingą Lietuvą.



FINANSAVIMAS IR PAREIŠKĖJAI

2018 m. „Mes – bendruomenė“ finansavimas bus 

skirtas 6 projektams.

Konkurso paramos fondą sudaro 70 tūkst. eurų 

(vienam laimėtojui skiriama 70% vieno projekto vertės, 

bet ne daugiau kaip 12 000 Eur parama).

Paraiškas gali teikti:

 ne pelno siekiančios organizacijos;

 savivaldybių administracijos gali dalyvauti projekte tik kaip 

projekto rengėjų (ne pelno siekiančių organizacijų) 

partnerės.

Paraišką nuo 2018 m. balandžio 30 d. bus galima rasti 

tinklalapyje: maxima.lt/mums-rupi

Asociacijos „Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras“ projektas



PARAIŠKŲ VERTINIMAS

Vertinimo kriterijai:

 Teikiamos paraiškos orientacija į vietos bendruomenės gerovės kūrimą ir ilgalaikę naudą bendruomenei.

 Galimybė įgyvendinti projektą iki 2018 m. spalio 31 d.

 Finansavimo panaudojimo efektyvumas ir papildomų lėšų šaltinių užsitikrinimas (70 % finansavimo skiria „Maxima“, o 

30% – laimėjęs konkurso dalyvis ar kiti rėmėjai, partneriai).

 Mieste ar miestelyje, kuriame bus vykdomas projektas, turi būti „Maximos“ parduotuvė.

Paraiškų vertinimas:

 Visas paraiškas vertins komisija, sudaryta iš „Maximos“ darbuotojų bei išorinių ekspertų (architektas, psichologas, 

urbanistas ir t.t.).

 Drauge su projektu pateikta vaizdinė medžiaga bus publikuojama „Maximos“ socialiniuose tinkluose – daugiausiai 

palaikymo sulaukę projektai gauna papildomų balų.
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Visu laikotarpiu MAXIMA inicijuoja projekto pristatymo ir laimėjusių paraiškų viešinimą nacionalinėmis 

žiniasklaidos priemonėmis.
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2017 PROJEKTAI - LAIMĖTOJAI

Rokiškio raj. savivaldybė

 Jaunimo erdvės įkūrimas Rokiškyje, Rokiškio 

jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“
 Alternatyvi jaunimo laisvalaikio erdvė, skatinanti jaunimo 

socializaciją bendruomenėje.

Šilalės raj. savivaldybė

 Lauko treniruoklių aikštelė Šilalės mieste, Šilalės raj. 

savivaldybės administracija
 Pirmoji laiko treniruoklių aikštelė Šilalės mieste, įvairaus 

amžiaus žmonių fizinio aktyvumo skatinimui.

Kupiškio raj. savivaldybė

 Projektas: Laisvalaikio zona prie Kupiškio marių, 

Kupiškio raj. savivaldybės administracija
 Lauko sporto infrastruktūros išplėtimas didinant jaunimo 

užimtumą bei žmonių su negalia įtrauktį.

Marijampolės savivaldybė

 Zet'ų uolos, asociacija „Sūduvos regiono kultūros ir 

sporto centras“
 Sertifikuotų dirbtinių laipiojimo uolų erdvė, skirta jaunimo 

aktyviam, sveikam ir prasmingam laisvalaikiui.

Neringos savivaldybė

 Jaunimo jachtų dirbtuvės ir treniravimosi erdvė 

Nidoje, savivaldybės biudžetinė įstaiga „Neringos 

sporto mokykla“
 Jachtų dirbtuvėse jauni žmonės gali kurti, išbandyti ir 

pritaikyti naujas idėjas.

Vilniaus miesto savivaldybė

 Futbolo aikštelė aktyviam ir kokybiškam jaunimo 

laisvalaikiui, labdaros ir paramos fondas „Padėk 

gatvės vaikams“
 Futbolo aikštelė, skirta nuolatiniam jaunimo sportui ir 

aktyviam laisvalaikiui Pilaitės mikrorajone.



BENDRAUKIME!

// mumsrupi@maxima.lt //

// maxima.lt/mums-rupi //


