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BENDRUOMENI Ų RĖMIMO PROGRAMA 
 

„Neįtik ėtina kooperacijos jėga!“ 
 

GAIR ĖS 
 
Kredito unijos kartu su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU ) vykdo ilgalaikę programą, skirtą bendruomenių 
projektams finansuoti.  
 
Pagrindiniai programos tikslai: skatinti įvairių bendruomenių ir kredito unijų bendradarbiavimą, bendruomenių narių 
finansinį švietimą, kooperacijos principų populiarinimą bei visapusišką bendruomenių ir kredito unijų plėtrą. 
 
1. Pagrindinės projekto sąlygos 
 
Programoje gali dalyvauti šios bendruomenės: 

• Jaunimo organizacijos; 
• Mokyklų bendruomenės; 
• Bendruomeninės organizacijos ir bendruomenių centrai; 
• Kitos nevyriausybinės organizacijos. 

 
Vieno projekto finansavimui gali būti skirta iki 2000 litų.  
Bendra finansuojamų projektų suma 2011 metais yra 30.000 litų. 
 
Siekdama gauti finansavimą bendruomenė turi parengti ir kredito unijai  pateikti projektą, atitinkantį pagrindinius 
programos tikslus, užpildant priede pateiktą projekto paraiškos formą.  
Paraiškos priimamos iki 2011 m. spalio 20 d. 
 
Paraiškų įvertinimą ir atranką atlieka  iš bendruomenes vienijančių organizacijų, Asociacijos Lietuvos kredito unijos ir 
Lietuvos centrinės kredito unijos atstovų sudaryta komisija. Komisijai patvirtinus projektą kredito unija su bendruomene 
sudaro projekto finansavimo sutartį. 
Suteikta parama pervedama į kredito unijoje  atidaryt ą bendruomenės banko sąskaitą. 
 
2. Kokie projektai gali būti finansuojami? 
 
Programos metu bus finansuojami projektai, kurie surinks daugiausiai vertinimo balų ir geriausiai atitiks šiuos 
kriterijus: 

• Į veiklą įtrauks kuo daugiau bendruomenės narių bei sieks konkrečios naudos visiems bendruomenės nariams; 
• Skatins bendruomenės narių finansinį švietimą ir kooperacijos principų populiarinimą; 
• Supažindins bendruomenės narius su kredito unijos paslaugomis, teikiamomis galimybėmis ir nauda; 
• Skatins bendruomenės narių narystę kredito unijoje bei dalyvavimą jos veikloje; 
• Skatins bendradarbiavimą, patirties apsikeitimą tarp bendruomenių; 
• Bus parengti bendradarbiaujant su vietoje esančia kredito unija ar keliomis kredito unijomis (jei yra), siekiant 

užtikrinti abipusę naudą. Projektas turi būti pasirašytas vienos ar kelių (jei yra)  kredito unijų  valdybos 
pirmininkų; 

• Turės aiškią pradžią ir pabaigą. Finansuojama veikla turi būti įvykdyta per nustatytą laiko tarpą. Visos projekto 
veiklos turi b ūti užbaigtos iki 2012 m. rugsėjo 1 d. 

 
Projektai bus finansuojami tuo atveju, jei atitiks visus šiuos privalomus kriterijus: 

1. Spręs aiškią bendruomenės problemą ar patenkins poreikį; 
2. Skatins bendruomenės narių finansinį švietimą ir (ar) kooperacijos principų žinomumo didinimą; 
3. Skatins bendruomenės narių narystę kredito unijose; 
4. Projektai turės apibrėžtą rezultatą. 

 
Viena bendruomenė gali pateikti keletą projektų, kurių bendra suma neviršija 2000 litų. 
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3. Projekto lėšos gali būti naudojamos tik žemiau išvardintiems tikslams: 
• Vietos renginių, veiklos ir susirinkimų, kurie  tiesiogiai susiję su projekto tikslų įgyvendinimu, organizavimui; 
• Transporto išlaidoms, kurios yra neatsiejama projekto įgyvendinimo dalis (pavyzdžiui, išvykos į susitikimus su 

kitomis bendruomenėmis, kredito unijomis, siekiant apsikeisti idėjomis ir informacija bei patirtimi); 
• Mokymo kursų ir/ar teminių diskusijų organizavimui; 
• Pašto ir telefono išlaidoms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimu, padengti (tokios išlaidos negali 

viršyti 15 proc. visos projekto vertės); 
• Spausdinimo ir kopijavimo išlaidoms padengti (tokios išlaidos negali viršyti 15 proc. visos projekto vertės); 
• Internetinio ryšio išlaidoms padengti (tokios išlaidos negali viršyti 15 proc. visos projekto vertės); 
• Informacinės medžiagos ir literatūros, susijusios su projekto įgyvendinimu, įsigijimui; 
• Ilgalaikio turto įsigijimui, jei galėsite aiškiai pagrįsti tokio įsigijimo būtinumą ir nurodysite, kaip šią įrangą (turtą) 

prižiūrėsite bei eksploatuosite. 
 
4. Projekto lėšos negali būti naudojamos šiems tikslams: 

• Išlaidoms, kurias bendruomenė jau patyrė vykdydama esamą savo veiklą ar projektus, padengti (pavyzdžiui, 
pastatų nuoma, elektros išlaidos ar pastatų išlaikymas); 

• Paskolų grąžinimui; 
• Žmonių įdarbinimui projekte; 
• Išlaidų, kurias bendruomenė patyrė prieš paraiškos rengimą ir/arba patvirtinimą; 
• Prekių ar paslaugų apmokėjimui, jei jos skirtos tik kelių asmenų naudojimui; 
• Kredito unijos darbuotojų ar kredito unijos valdymo organų narių atlyginimui; 
• Vaišėms ar kitiems maisto produktams, jei tai sudaro reikšmingą projekto vertės dalį; 
• Trumpalaikiam turtui. 

 
5. Kaip pateikti paraiškas? 
 
Užpildytos paraiškų formos priimamos kredito unijose iki 2011 m. spalio 20 d. 
Programoje dalyvaujančių kredito unijų sąrašas skelbiamas www.lku.lt (skiltyje „Kredito unijų kontaktai“). 
 
6. Kaip bus paskirstytas finansavimas?  
 

• Paraiškų vertinimas bus atliktas iki 2011 m. lapkričio 10 d. Pateiktas paraiškas vertins iš bendruomenes 
vienijančių organizacijų, Asociacijos Lietuvos kredito unijos ir Lietuvos centrinės kredito unijos atstovų  sudaryta 
vertinimo komisija; 

• Patvirtintoms paraiškoms gali būti skirta suma, neviršijanti 2000 litų. Paskirta suma gali būti ir mažesnė, nei 
numatyta pateiktoje paraiškoje. Tokiu atveju Jūs turite patvirtinti, kad galėsite įvykdyti projektą, gavę mažesnį 
finansavimą, nei nurodyta Jūsų pateiktoje paraiškoje.  

• Kredito unija pasirašys su Jūsų bendruomene sutartį. Planuojama paramos sutartis pasirašyti iki 2011 m. 
lapkri čio 30 d. 

• Būtina sąlyga: pinigai pervedami į Jūsų bendruomenės atidarytą sąskaitą kredito unijoje. 
 
Pastaba: projekto pabaigoje likę nepanaudoti pinigai turi būti grąžinti kredito unijai. 
 
7. Ataskaitos 
 
Projekto pabaigoje kredito unijai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo projekto pabaigos būtina pateikti trumpą ataskaitą, 
kurioje turėsite nurodyti, kaip buvo panaudoti gauti pinigai ir kas iš tikrųjų buvo pasiekta. Jei projekto rezultatas skirsis 
nuo to, kas buvo numatyta pradinėje paraiškoje, turėsite paaiškinti, dėl kokių priežasčių realūs tikslai skyrėsi nuo 
suplanuotų. 
 
 
1 PRIEDAS: Paraiškos forma. 


