PATVIRTINTA
Švenčionių rajono savivaldybės tarybos
2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T- 250
NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ
RĖMIMO 2017-2019 METAIS PROGRAMA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švenčionių rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo 2017-2019
metais programa (toliau – Programa) nustato nevyriausybinių organizacijų rėmimo tikslus ir
uždavinius, rėmimo kriterijus ir prioritetus, rėmimo tvarką.
2. Programos paskirtis – kurti palankią aplinką nevyriausybinėms organizacijoms,
užtikrinti tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas,
dalinai finansuojant jų veiklą.
3. Programa finansuojama iš Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Programai
įgyvendinti lėšas skiria Švenčionių rajono savivaldybės taryba ( toliau – Savivaldybės taryba),
tvirtindama ar tikslindama atitinkamų metų Švenčionių rajono savivaldybės biudžetą.
4. Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos – asociacijos, labdaros ir
paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas,
kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), taip pat bendruomeninės organizacijos, kaip jas
apibrėžia Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas ir vykdo veiklas, skirtas Švenčionių
rajono savivaldybėje gyvenantiems gyventojams.
5. Parama nevyriausybinėms organizacijoms gali būti skiriama konkurso ir ne konkurso
būdu:
5.1. konkurso būdu - Švenčionių rajono savivaldybės administracijai ( toliau –
Administracija) skelbiant nevyriausybinių organizacijų projektų konkursą;
5.2. ne konkurso būdu - kai projektas bendrai finansuotinas, dalyvaujant nacionalinio
biudžeto ir Europos Sąjungos programose bei išimtiniais atvejais.
II SKYRIUS
TIKSLAS IR UŽDAVINIAI
6. Programos tikslai:
6.1. skatinti gyventojų iniciatyvumą, remti ir stiprinti Švenčionių rajono savivaldybės
teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklą;
6.2. prisidėti prie Švenčionių rajono kultūros paveldo, priklausančio religinėms
bendruomenėms, išsaugojimo skiriant tradicinėms religinėms bendruomenėms savivaldybės
biudžeto lėšas remonto, pastatų inventorizavimo, bažnytinio inventoriaus įsigijimo ir remonto,
vidaus patalpų tvarkymo darbams atlikti bei organizuojamų jubiliejinių renginių rėmimui.
7. Programos uždaviniai:
7.1. sudaryti palankias finansines ir organizacines sąlygas savivaldybės teritorijoje
veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklai;
7.2. didinti nevyriausybinių organizacijų įtaką rajono bendruomenei;
7.3. stiprinti nevyriausybinių organizacijų vaidmenį vykdant Savivaldybės politiką
kultūros, švietimo, informacinės visuomenės ugdymo, poilsio, socialiai pažeidžiamų asmenų
gynimo srityse;
7.4. ugdyti visuomenės bendrąją kultūrą, etnokultūros puoselėjimą, kraštovaizdžio,
nekilnojamų kultūros vertybių apsaugą;
7.5. didinti rajono gyventojų aktyvumą, dalyvaujant nevyriausybinių organizacijų
veikloje;
7.6. dalinai finansuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių religinėms
bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto darbus ir šių pastatų, patalpų pritaikymą

bendruomenės poreikiams, taip pat bažnytinio inventoriaus įsigijimą ir remontą, jubiliejinių
renginių organizavimą;
7.7. skatinti nevyriausybinių organizacijų tarpusavio ir tarptautinį bendradarbiavimą.
III SKYRIUS
TEIKIAMOS KRYPTYS IR PRIORITETAI
8.Programos teikiamų projektų kryptys:
8.1. nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas, sprendžiant gyventojų kultūros,
poilsio, švietimo, socialinių paslaugų plėtros ir prieinamumo ir kitus klausimus;
8.2. nevyriausybinių organizacijų veiklos turinio plėtimas, bendruomenės kultūrinės,
meninės ir dvasinės savimonės ugdymas.
9. Parama skiriama šioms veikloms:
9.1. pagyvenusių, neįgalių žmonių ir vaikų užimtumo organizavimui;
9.2. socialinių paslaugų plėtojimui ir jų tęstinumui;
9.3. kraštovaizdžio gerinimui, aplinkos tvarkymui;
9.4. rajono kultūrinių tradicijų kūrimui ir plėtojimui įtraukiant gyventojus aktyviai veiklai;
9.5. kartų bendravimo stiprinimui;
9.6. renginiams, skirtiems švietėjiškai veiklai ir gyventojų aktyvumui skatinti;
9.7. bendrai rajono nevyriausybinių organizacijų tarpusavio veiklai, bendradarbiavimui su
kitų rajonų ar užsienio šalių nevyriausybinėmis organizacijomis;
9.8. vykimui į kitų savivaldybių organizuojamus ar respublikinius renginius.
9.9. dalinai finansuoti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esančių religinėms
bendruomenėms ir vietos bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto darbus ir šių
pastatų, patalpų pritaikymą bendruomenės poreikiams, bažnytinio inventoriaus įsigijimui ir
remontui, taip pat religinių bendruomenių jubiliejinių renginių organizavimui;
9.10. parengtų projektų bendrafinansavimui, kai projektas yra gavęs finansinę paramą iš
Europos Sąjungos ar kitų užsienio fondų, bei iš kitų Lietuvos Respublikos institucijų.
Administracija paramos gavėjui iš Programos lėšų padengia iki 10 proc. tinkamų projekto išlaidų,
reikalingų bendrafinansavimui.
10. Projektų įgyvendinimui gali būti skiriama didžiausia suma iki 1000 Eur.
11. Projektas gali apimti vieną arba dvi iš šios Programos 9 punkto papunkčiuose nurodytų
veiklų, ir negali viršyti kiekvienai veiklai numatytos maksimalios lėšų projektui įgyvendinti sumos,
išskyrus šios Programos 9.9.-9.10 papunkčiuose nurodytas veiklas. Šioms veikloms bendras
paramos projektui dydis gali viršyti 1000 Eur, bet ne daugiau kaip iki 12000 Eur.
12. Parama neskiriama:
12.1. komercinei veiklai;
12.2. projekto rengimo išlaidoms apmokėti;
12.3. nevyriausybinės organizacijos kasdienei veiklai arba darbuotojų atlyginimams;
12.4. jei ankstesniems projektams iš savivaldybės biudžeto paramą gavusi nevyriausybinė
organizacija neatsiskaitė už jos panaudojimą nustatyta tvarka arba buvo nustatyta, kad gautos lėšos
panaudotos ne pagal paskirtį.
13. Pagal šią Programą taip pat nefinansuojami ir tie projektai, kurių veiklai, numatytai 9
punkte, vykdyti nevyriausybinė organizacija einamaisiais metais jau yra gavusi finansinę paramą iš
Savivaldybės biudžeto pagal kitas rėmimo programas.

IV SKYRIUS
SIEKTINI REZULTATAI
14. Programos siektini rezultatai:
14.1. sustiprės Administracijos ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas;
14.2. suintensyvės Administracijos vykdomos veiklos sklaida rajono bendruomenėje;

14.3. sustiprės nevyriausybinės organizacijos vaidmuo sprendžiant rajono bendruomenės
kultūrines, socialines ir švietimo problemas;
14.4. Administracijos ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojai įgis potencialios
bendradarbiavimo patirties;
14.5. nevyriausybinėms organizacijoms atsiras galimybė kooperuoti ir skaidriai naudoti
Švenčionių rajono savivaldybės biudžeto, tarptautinių fondų, kitų finansavimo šaltinių lėšas;
14.6. sustiprės rajone veikiančių nevyriausybinių organizacijų tarpusavio
bendradarbiavimas, išsiplės šių organizacijų ryšiai su analogiškomis kitų šalies rajonų ir užsienio
organizacijomis;
14.7. pagerės vidinė nevyriausybinių organizacijų situacija apskaitos ir organizacinių,
teisinių reikalų srityje.
V SKYRIUS
PARAMA KONKURSO BŪDU
15. Programos paraiškų konkursas kasmet organizuojamas ir vykdomas Savivaldybės
tarybai patvirtinus rajono savivaldybės biudžetą. Apie konkursus Socialinės paramos skyrius
skelbia savivaldybės interneto svetainėje www.svencionys.lt.
16. Paraiškas vertina ir jas teikia paramai skirti savivaldybės administracijos direktoriaus
sudaryta Programos paraiškų atrankos komisija. Savivaldybės administracijos direktorius tvirtina
Programos paraiškų atrankos komisijos nuostatus.
17. Nevyriausybinės organizacijos, norinčios dalyvauti konkurse, pateikia:
17.1. tiksliai ir išsamiai užpildytą paraišką (Paraiškos formą tvirtina savivaldybės
administracijos direktorius įsakymu);
17.2. projektui (veikloms) įgyvendinti reikalingų lėšų sąmatą;
17.3. organizacijos įregistravimo pažymėjimo kopiją (kreipiantis pirmą kartą);
17.4. organizacijos įstatų kopiją (kreipiantis pirmą kartą);
17.5. organizacijos finansinę situaciją (paraiškos teikimo momentu) įrodančius
dokumentus;
17.6. su projektu (veiklomis) susijusią kitą (reikiamą) medžiagą.
18. Bendrieji paraiškų vertinimo kriterijai:
18.1. paraiškos atitikimas savivaldybės iškeltiems prioritetams;
18.2. sprendžiamos problemos aktualumas;
18.3. papildomų finansavimo šaltinių turėjimas;
18.4. veiklos tęstinumas;
18.5. įtrauktų į veiklą savanorių skaičius;
18.6. paraiškos visų punktų užpildymas bei visų būtinų dokumentų prie projekto
pateikimas.
19. Programos paraiškų atrankos komisija protokolą ir tinkamomis finansuoti pripažintų
paraiškų sąrašą teikia savivaldybės administracijos direktoriui.
20. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimus dėl Programos lėšų
skyrimo.
21. Programos paraiškų atrankos komisijos pirmininkas informuoja raštu paraiškų teikėjus
apie konkurso rezultatus per 5 darbo dienas po galutinio sprendimo priėmimo.
22. Paraiškos teikėjas, gavęs informaciją, kad paraiška bus finansuojama, per 10 darbo
dienų privalo pateikti savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriui patikslintą lėšų
sąmatą, pagal skirtas lėšas bei pateiktas pastabas ir rekomendacijas.
23. Šios programos 22 punkte nustatytu terminu nepateikus patikslintos lėšų sąmatos,
paraiška nefinansuojama.
VI SKYRIUS
PARAMA NE KONKURSO BŪDU

24. Prašymus dėl Programos lėšų skyrimo ne konkurso būdu nevyriausybinės organizacijos
pateikia Administracijai.
25. Prašyme turi būti nurodyta:
25.1. trumpas projekto aprašymas;
25.2. projekto (veiklų) numatomi finansavimo šaltiniai;
25.3. projekto vertė;
25.4. prisidėjimo prie projekto nuosavomis lėšomis procentas.
26.
Nevyriausybinės organizacijos dėl Programos lėšų skyrimo išimties atveju, turi
pateikti:
26.1. motyvuotą prašymą;
26.2. pateisinančius dokumentus ( kvietimą, sąskaitą-faktūrą ir kt.)
27. Programos paraiškų atrankos komisija vertina prašymus ir teikia siūlymus dėl paramos
projektui. Savivaldybės administracijos direktorius priima sprendimus dėl Programos lėšų skyrimo.
VII SKYRIUS
ATSISKAITYMAS IR KONTROLĖ
28. Už Programos lėšų panaudojimą atsako paraiškos teikėjas.
29. Skirtos Programos lėšos negali būti naudojamos Programos paraiškoje nenumatytoms
priemonėms įgyvendinti.
30. Nepanaudotos ar panaudotos ne pagal paskirtį Programos lėšos turi būti grąžintos į
savivaldybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje nurodytą sąskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų
gruodžio 20 d.
31. Iškilę ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
32. Programos lėšų panaudojimą kontroliuoja savivaldybės administracijos Centralizuotas
vidaus audito skyrius ir Švenčionių rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.
____________________________

