ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA JAUNIMO
VEIKLOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PAKARTOTINĮ 2021 METAIS KONKURSĄ
Paraiškas pagal Savivaldybės strateginio veiklos plano priemonę Jaunimo iniciatyvų
skatinimas gali teikti Savivaldybės teritorijoje registruotos ir / ar veiklą vykdančios
nevyriausybinės organizacijos, biudžetinės ir viešosios įstaigos arba neformalios jaunimo
grupės, teikiančios paraiškas globojančios organizacijos vardu.
Finansuojami projektai, kurių tikslai, uždaviniai ir veiklos susijusios su jaunų žmonių
iniciatyvomis, skatinančiomis savanorišką veiklą, pilietiškumą, inovatyvias idėjas, verslumą, jaunimo
renginių organizavimą, kuriomis siekiama suteikti laisvalaikio užimtumo ir prasmingo ugdymo (si)
veiklos galimybes jauniems žmonėms, sudarant galimybes į veiklas įtraukti jaunus žmones,
išgyvenančius atskirtį artimoje socialinėje aplinkoje.
Teikiamų projektų prioritetinė kryptis – ekologija,
papildomos kryptys – emocinė, psichologinė, socialinė sveikata, bei sveikatinimas.*
Projektai įgyvendinami 2021 metais.
Maksimali finansuojama vieno projekto suma – 1 000,00 Eur.
Jaunimo veiklos projektų konkursui po pirmojo paskelbimo likusi nepaskirstyta 954,70 Eur
suma.
Paraiškos rengiamos vadovaujantis Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 30 d.
sprendimu Nr. T-80 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių
bei fizinių asmenų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“. Teisės
akto nuoroda T-80 Dėl Šiaulių rajono savivaldybės neVyriausybinių organizacijų ir kitų juridinių
bei fizinių asmenų... (e-tar.lt)
Paraiškos priimamos iki 2021 m. birželio 29 d. 17.00 val. Paraiška ir pridedami dokumentai
turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
-spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį
adresuotą Šiaulių rajono savivaldybės administracijos jaunimo reikalų koordinatorei Simonai
Dambrauskienei, Šiaulių rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 263, Šiauliai.
-elektroniniu paštu simona.dambrauskiene@siauliuraj.lt, kai paraiška pasirašyta
elektroniniu parašu;
-elektroniniu paštu simona.dambrauskiene@siauliuraj.lt, kai pasirašyta paraiška ir
pridedami dokumentai nuskenuoti ir galima identifikuoti paraišką teikiantį asmenį.
Pareiškėjas nurodyta tvarka pateikia:
-vieną paraiškos (1 priedas) originalą, tituliniame lape pažymėtą žyma „Originalas“, užpildytą ir
pasirašytą pareiškėjo vadovo bei patvirtintą pareiškėjo antspaudu (jei tokį turi);
-pareiškėjo registravimo pažymėjimo kopiją;
- pareiškėjo įstatų (nuostatų) kopiją (jei paraiška teikiama pirmą kartą arba pareiškėjo įstatai
(nuostatai) buvo pakeisti);
- jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti
pareiškėjo vardu;
- projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio
rašytinį sutikimą dalyvauti projekte;
- kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.
Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba. Visi paraiškos ir pridedamų
dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti.
Paraiškos, gautos po kvietime nurodyto paraiškų priėmimo termino, nevertinamos.
Dėl konsultacijų paraiškų rengimo ir teikimo klausimais kreiptis į Šiaulių rajono savivaldybės
administracijos jaunimo reikalų koordinatorę Simoną Dambrauskienę, mob. + 370 614 39504, el.
paštu simona.dambrauskiene@siauliuraj.lt.
*Vertinant projektus teikiamas pirmumas projektams, atitinkantiems prioritetines kryptis.

