
KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS KAUNO MIESTO SAVIVALDYBEI PAGAL 

NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 

2020 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 1.1.5 PRIEMONĘ „STIPRINTI 

BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“  

(Kvietimas negaliojantis) 

Paraiškos priimamos nuo 2020 m. liepos 8 d. Galutinis paraiškų pateikimo terminas Kauno 

miesto savivaldybei (toliau – Savivaldybė) yra 2020 m. rugpjūčio 10 d. 17:00 val. 

Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi kompiuteriu, lietuvių kalba užpildyti nustatytos 

formos paraišką. Visi reikalavimai paraiškoms ir jų teikimo procesai aprašyti Nevyriausybinių 

organizacijų bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 

priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Kauno miesto 

savivaldybėje tvarkos aprašo (toliau – Savivaldybės tvarkos aprašas) 9-14 punktuose. Projekto 

įgyvendinimo trukmė – ne ilgesnė nei iki einamųjų metų gruodžio 15 d. (Savivaldybės tvarkos aprašo 

10.2 papunktis). Kartu su paraiška turi būti pateikti visi dokumentai nurodyti Savivaldybės tvarkos 

aprašo 11 punkto papunkčiuose. 

Pateikiamas užpildytos paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas turi būti siunčiami paštu 

arba pristatomi į vietą adresu: Kauno miesto savivaldybės administracijos Klientų aptarnavimo 

skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyris, Laisvės al. 96 (5 darbo vieta), užklijuotame voke (pakete), 

ant kurio turi būti užrašas „Paraiška“, Programos pavadinimas „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“, nurodytas seniūnijos pavadinimas, kuriai teikiama paraiška, pareiškėjo pavadinimas 

ir adresas. 

Tinkami pareiškėjai nurodyti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos 

stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą 

savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo (toliau – SADM aprašas) patvirtinto Lietuvos Respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. A1-86, 4 punkte ir 

Savivaldybės tvarkos aprašo 4 punkte. 

Tinkamos finansuoti veiklos ir finansavimo prioritetai nurodyti SADM aprašo II skyriuje. 

Aleksoto, Centro, Dainavos, Eigulių, Gričiupio, Panemunės, Petrašiūnų, Šančių ir Vilijampolės 

seniūnijose patvirtintos vykdytinos ir finansuotinos veiklos atitinka SADM aprašo 12.1, 12.2, 12.3, 

12.4, 12.5 punktus, Šilainių seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.5 punktus, Žaliakalnio 

seniūnijoje – SADM aprašo 12.1, 12.3, 12.4, 12.5 punktus. 

Konkursui numatytos lėšos nurodytos 2020 metų lėšų paskirstyme savivaldybėms patvirtintame 

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. A1-



125. Kauno miesto seniūnijoms skirtos valstybės biudžeto lėšos nurodytos tinklapio skiltyje 

„Aktualūs kvietimai“. 

Informaciją ir konsultacijas teikiančių asmenų kontaktiniai duomenys nurodyti tinklalapio 

skiltyje „Pagalba“, kuri randama nevyriausybinių organizacijų programos „Remti bendruomeninę 

veiklą savivaldybėse“ sekcijoje. 

 




