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  ATEITININKŲ KUOPŲ IDĖJŲ KONKURSO NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Konkurso nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja projektų įgyvendinimo prioritetus, reikalavimus projektų 
teikėjams, dokumentų teikimo tvarką, projektų svarstymo, finansavimo tvarką, finansavimą gavusių kuopų 
įsipareigojimus ir jų vykdymo patikrinimą. 

2. Konkursą organizuoja Ateitininkų federacija. 

3. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos: 

3.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų; 

3.2. paraiška – dokumentas su priedais, parengtas pagal specialią paraiškos formą,  pateikiamas siekiant gauti 
paramą projektui įgyvendinti; 

3.3. projekto vykdytojai – asmenys, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantys prie projekto įgyvendinimo, turintys 
konkrečią atsakomybę už projekto ir (ar) tam tikrų jų dalių įgyvendinimą. Projekto vykdytojai nėra asmenys, 
laikinai prisidedantys prie projekto  įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais bei veikla (lektoriai, meno kolektyvai ir 
pan.). Projekto vykdytojai taip pat nėra asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansine ir (ar) ūkine 
veikla (rėmėjai); 

3.4. projekto dalyviai – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie dalyvauja jame (renginių dalyviai, paslaugų 
gavėjai ir pan.); 

3.5. projekto tikslas – siekis, veiksmų kryptis, nurodanti sprendžiamą problemą ir tikslinę grupę; 

3.6. projekto uždaviniai – konkretus būdas, pasirinkta strategija problemai spręsti; 

3.7. projekto veiklos – priemonės, nusakančios, kaip uždavinys bus pasiektas; 

3.8. veiklų rodikliai – kiekvienos veiklos sėkmingo įgyvendinimo „įrodymai“. Kiekybiniai rodikliai, būna išreikšti 
kokia nors skaitine išraiška, kokybiniai – pabrėžiant veiklos sėkmingo įgyvendinimo kokybę. 

4. Konkurso tikslas – stiprinti Ateitininkų federacijos kuopas, užtikrinant kokybišką veiklos tęstinumą bei nuolatinį 
narių, savanorių palaikymą ir atsinaujinimą, ugdant jų kompetencijas.  

 

5. Konkurso finansuojamos veiklos kryptys: 
5.1. skatinti ateitininkų kuopų aktyvią veiklą; 
5.2. pritraukti naujų narių į kuopų veiklą bei išlaikyti / motyvuoti esamus; 
5.3. ugdyti kuopų narius pagal Ateitininkų federacijos principus; 
5.4. ugdyti kuopų narių kompetencijas; 
5.5. kelti veiklos kokybę bei efektyvumą, užtikrinti kuopų veiklos tęstinumą. 

 
6. Konkurso prioritetai: 

6.1. bendradarbiavimas ir bendrų veiklų planavimas su kitais AF vienetais; 
6.2. kuopos veiklos pristatymas bendruomenėms, mokykloms; 
6.3. informacijos sklaida apie kuopų veiklą socialiniuose tinkluose, spaudoje, kt. kanalais ir formom; 
6.4. partnerystė su kitomis organizacijomis ar įmonėmis; 
6.5. projekto atliepimas AF strategijos tikslus ir uždavinius. 

7. Kuopos, rengdamos projektus konkursui, privalo vadovautis šiais  nuostatais. 

8. Viso konkurso vertė – 8552.85 Eur 

8.1. Maksimali vieno projekto finansuojama vertė – 600 Eur. 

8.2. Minimali vieno projekto finansuojama vertė – 150 Eur. 

 

II. REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIUI 
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9. Konkursui teikiamais projektais gali būti siekiama bendradarbiauti su kitomis valstybinėmis, nevyriausybinėmis ir 
pelno organizacijomis. Projekto paraiškoje turi būti aiškiai nurodytas esamas ar numatomas bendradarbiavimas. 

10. Konkursui teikiami projektai turi būti įgyvendinami vadovaujantis jaunimo savanoriškumo, savarankiškumo, 
savivaldos ir kitais principais, nurodytais Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Lietuvos Respublikos 
savanoriškos veiklos įstatymuose. 

11. Įgyvendinant konkursui teikiamus projektus, organizuojamos sporto varžybos, kultūros ir meno, politiniai, 
akademinių ir profesinių žinių bei patirties įgijimo renginiai gali būti kaip priemonė konkurso formuluojamiems 
tikslams pasiekti, tačiau negali būti pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir rezultatas.  
 

12. Konkursui negali būti teikiami projektai, kurių tikslas yra:  
12.1. atostogos ir turizmas;  
12.2. pelno gavimas.  

III. PROJEKTŲ TEIKIMAS 

 

13. Nuskaitytos paraiškos su priedais turi būti pateiktos el. paštu af@ateitis.lt. Siunčiamo dokumento pavadinimas 
turi būti susietas su AF vieneto, teikiančio paraišką, pavadinimu, t. y. turi būti nurodytas visas AF vieneto pavadinimas 
arba jo trumpinys. Siunčiant paraišką el. laiško temos laukelyje (subject) rašomas tas pats paraiškos pavadinimas.   

14. Paraiška su priedais el. paštu af@ateitis.lt turi būti pateikta iki 2022 m. spalio 30 d. 

15. Konkursui teikiant projektą, turi būti užpildoma paraiška pagal atitinkamą formą (1 priedas). 

16. Pranešimas apie paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas www.ateitis.lt. 

 

IV. PROJEKTŲ VERTINIMAS 

 

17. Vertinant projektus atsižvelgiama į veiklos prioritetus, minimalius reikalavimus bei kriterijus, nurodytus šiuose 
nuostatuose. 

18. Projektai finansuojami AF vienetams, pagal AF nustatytą tvarką ir formą pateikusiems narių sąrašus ir kurių nariai 
(davę įžodį) iki paraiškos pateikimo datos yra sumokėję nario mokestį už 2022 m. Nario mokesčio mokėjimo tvarką 
skelbiama www.ateitis.lt/nariams/nario-mokestis/. Rezultatai www.ateitis.lt bei informuojant el. paštu, nurodytu 
teikėjo paraiškoje skelbiami per 10 kalendorinių dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.  

 

V. PROJEKTŲ FINANSAVIMAS 

 

19. Projekto sąmatoje išlaidų paskirtis gali būti pakeista tik suderinus pakeitimus su AF sekretoriato darbuotojais. 

20. Suderinus veiklų grafiką ir sąmatą lėšos pagal pateiktus apskaitos dokumentus pervedamos atskaitingam asmeniui 
arba pagal pateiktas sąskaitas pervedamos tiesiogiai tiekėjams už suteiktas paslaugas ar prekes. 

21. Finansuojamos gali būti tik su projekto įgyvendinimu susijusios išlaidos, patirtos nuo 2022 m. lapkričio 12 d. (po 
projekto finansavimo patvirtinimo) iki 2023 m. rugpjūčio 30 d.  

22. Vykdant konkursui teikiamus projektus, išlaidos gali būti skirtos šioms reikmėms: 

22.1. kanceliarinių prekių įsigijimui; 

22.2. transporto nuomai ir išlaikymui (degalai, tepalai ir pan.), apmokėjimui už transporto bilietus; 

22.3. kopijavimo, vertimo, leidybos ir pristatymo visuomenei išlaidoms; 

22.4. dalyvių maitinimo išlaidoms;  
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22.5. dalyvių apgyvendinimo išlaidoms;  

22.6. kitoms išlaidoms (ne daugiau kaip 10 proc. skiriamos sumos). 

23. Nefinansuojamos projekto išlaidos, skirtos šiems tikslams: 

23.1. ūkio inventoriui ir baldams, transporto priemonėms, ryšio priemonėms, kompiuterinei įrangai, medicininei 
įrangai ir kitam inventoriui įsigyti, priemonėms ir įrangai, kuri nesusidėvi per vienus metus, o jos vieno vieneto 
vertė yra didesnė kaip 150 Eur;  

23.2. patalpoms remontuoti, rekonstruoti ir statyti; 

23.3. projekto parengiamojo etapo išlaidoms (parengiamojo etapo išlaidos yra visos išlaidos, susijusios su veikla, 
vykdyta iki paraiškos pateikimo, pvz.: paraiškos rašymas, narių sąrašų sudarymas ir pan.); 

23.4. tarptautiniuose projektuose dalyvaujančių kitų šalių gyventojų atvykimo ir išvykimo iš Lietuvos bei kelionės 
draudimo išlaidoms; 

23.5. skoloms apmokėti. 

VI. PROJEKTŲ VYKDYMAS IR ATSISKAITYMAS 

 

24. Iki einamojo mėnesio 15 dienos projektą vykdantis vienetas privalo pateikti praėjusio mėnesio patirtų išlaidų 
dokumentų suvestinę (12 priedas), bei pateikti faktines išlaidas patvirtinančius dokumentus Ateitininkų federacijai 
adresu Aušros Vartų g. 12-108, Vilnius. 

25. Pateikiamų dokumentų formos ir tvarka siunčiami kartu su pranešimu apie projekto finansavimą. 

26. Apskaitos dokumentai neatitinkantys AF aprašo nepriimami ir išlaidos nekompensuojamos.  

27. Su veiklos ataskaita privaloma pateikti projekto veiklų dalyvių sąrašą (-us). 

28. Prie ataskaitos privaloma pridėti turimą rašytinę ir vaizdinę medžiagą apie projekto įgyvendinimą.  

29. Ataskaitos turi būti pateiktos el. paštu af@ateitis.lt, o finansiniai dokumentai pristatyti Ateitininkų federacijai 
adresu Aušros Vartų g. 12-108, Vilnius. 

30. Jeigu projekto įgyvendinimo metu buvo pasiekta mažiau negu 70 proc. kiekvieno iš numatytų rodiklių, projektas 
yra pripažįstamas neefektyviu. Su vienetais, kurių projektai buvo pripažinti neefektyviais, sutartys  nepratęsiamos. 

31. Teikdamas  paraišką  konkursui  pareiškėjas  sutinka,  kad su konkursu susijusi  informacija,   pateikta  
paraiškoje gali būti viešinama. 

32. Finansiniam projekto atsiskaitymui galioja tie patys reikalavimai, kaip ir renginio organizatoriams  
http://www.ateitis.lt/dokumentai/atmintine-renginio-organizatoriams/ 

33. AF darbuotojo  el.  paštu  pareiškėjui   siunčiami   klausimai, prašymai, susiję  su paraiškos teikimu konkursui, 
laikomi oficialiais. 

 

RENGINIŲ VYKDYMUI IR ATSISKAITYMUI UŽ LĖŠAS REIKALINGI DOKUMENTAI 
(aktyvi nuoroda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:af@ateitis.lt
http://www.ateitis.lt/dokumentai/atmintine-renginio-organizatoriams/
http://www.ateitis.lt/dokumentai/atmintine-renginio-organizatoriams/
http://www.ateitis.lt/dokumentai/atmintine-renginio-organizatoriams/


 

 

4 

 

 
 

 

 


