BENDRUOMENIŲ RĖMIMO PROGRAMA 2013
„Gera kurti kartu!“
GAIRĖS
Kredito unijos kartu su Lietuvos centrine kredito unija (LCKU) ir Asociacija Lietuvos kredito unijos (ALKU)
vykdo ilgalaikę programą, skirtą bendruomenių projektams finansuoti.
Pagrindinis programos tikslas: aktyvus bendruomenių ir kredito unijų bendradarbiavimas.
1.

Programos uždaviniai:
 Skatinti finansinį/ekonominį švietimą, kūrybinę veiklą bendruomenėse;
 Tvarkyti, renovuoti ar kurti viešųjų erdvių aplinką;
 Mažinti skirtingų bendruomenės narių socialinę atskirtį;
 Stiprinti materialinę bendruomenių bazę, skirtą projekto uždavinių įgyvendinimui.

2.

Kas gali dalyvauti?
Programoje gali dalyvauti šios bendruomenės:
 Jaunimo organizacijos;
 Mokyklų ir aukštųjų mokyklų bendruomenės;
 Bendruomeninės organizacijos ir bendruomenių centrai;
 Savanorių organizacijos, dienos centrai;
 Kitos nevyriausybinės organizacijos.

3.

Kaip gauti paramą?
 Projekto pradžia 2013 spalio 23 d.
 Iki 2013 m. lapkričio 22 d. parengti projektą ir užpildytą paraiškos formą (Priedas Nr. 1) pateikti kredito
unijai (priedus galite rasti www.lku.lt);
 Paraiškų atitikimą įvertina ALKU, LCKU ir KU atstovų sudaryta komisija;
 Patvirtinus projektą, kredito unija su bendruomene iki 2013 m. gruodžio 17 d. sudaro finansavimo sutartį;
 Paraiškos pateikimo dieną organizacija turi būti kredito unijos kliente;
 Suteikta parama pervedama į kredito unijoje atidarytą bendruomenės banko sąskaitą;
 Visos projekto veiklos turi būti užbaigtos iki 2014 m. spalio 1 d.;
 Įgyvendinus projektą per 10 d.d. būtina pateikti kredito unijai veiklos ataskaitą (Priedas Nr. 2), kurioje būtina
nurodyti, projekto pasiekimus ir lėšų panaudojimo pagrįstumą.

4.

Kitos sąlygos
 Vieno projekto finansavimui gali būti skirta iki 3.000 litų. Bendra finansuojamų projektų suma 2013 metais
yra 60.000 litų.;
 Viena bendruomenė gali pateikti keletą projektų, kurių bendra suma neviršytų 3.000 litų;
 Paskirta suma gali būti ir mažesnė, nei numatyta prašoma pateiktoje paraiškoje. Tokiu atveju būtinas projekto
pareiškėjo patvirtinimas, kad projektas gali būti įvykdytas, gavus mažesnį finansavimą, nei nurodyta pateiktoje
paraiškoje;
 Įgyvendinus projektą, būtina užtikrinti projekto įgyvendinimo viešinimo priemones: pritvirtinti informacinę
lentelę, kurioje nurodomi projekto globėjai, įamžinamos projekto akimirkos skaitmeninėmis nuotraukomis;
 Jeigu projektas nėra įgyvendinamas iki numatytos datos, neįgyvendinami visi prisiimti įsipareigojimai ar
projektui skirtos lėšos yra panaudojamos ne pagal paskirtį, nurodytą projekto paraiškoje, Bendruomenė privalo
grąžinti gautas paramos lėšas iki 2014 m. spalio 31 d.

5.

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;
 Išlaidų, kurias bendruomenė patyrė prieš paraiškos rengimą ir/arba patvirtinimą;
 Kredito unijos darbuotojų ar kredito unijos valdymo organų narių atlyginimui;
 Vaišėms ar kitiems maisto produktams, jei tai sudaro daugiau nei 15 % projekto vertės dalį;
 Transporto išlaidoms, jei tai sudaro daugiau nei 25 % projekto vertės dalį;

