
 

 

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR HUMANITARINĖS PAGALBOS FONDO 

LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS PROJEKTO PARAIŠKOS 

ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES TINKAMUMO VERTINIMAS 
 

 

Projekto paraiškai suteiktas Nr.:  
 

 

Projekto pavadinimas:   

Pareiškėjas:  

Koncepcija, kuriai teikiama 

projekto paraiška: 

(Nr. ir pavadinimas) 

☐ 1 koncepcija „Inovacijos tvariam vystymuisi“ 

☐ 2 koncepcija „Skaitmeninė transformacija Kenijoje“ 

☐ 3 koncepcija „Armėnijos administracinių ir institucinių 

gebėjimų stiprinimas sveikatos apsaugos srityje“ 

☐ 4 koncepcija „Ukrainos administracinių ir institucinių 

gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje“ 

☐ 5 koncepcija „Psichosocialinės ir fizinės reabilitacijos 

paslaugų nuo Rusijos karo prieš Ukrainą nukentėjusiems 

asmenims sukūrimas ir įgyvendinimas“ 

☐ 6 koncepcija „Demokratinių idėjų sklaida per 

nepriklausomos žiniasklaidos įgalinimą“ 

☐ 7 koncepcija „Moldovos Respublikos administracinių ir 

institucinių gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje“ 

☐ 8 koncepcija „Strateginės komunikacijos stiprinimas 

Moldovoje“ 

☐ 9 koncepcija „Sakartvelo administracinių ir institucinių 

gebėjimų stiprinimas eurointegracijos srityje“ 

☐ 10 koncepcija „Parama Uzbekistano švietimo sistemos 

stiprinimui“ 

☐ 11 koncepcija „Ekonominis ir socialinis jaunimo įgalinimas 

Irake“ 

(Pasirinkti tinkamą) 

Kriterijai Taip Ne 
Pastabos 

Neigiamai atsakius į bent vieną klausimą (išskyrus 12-13 p.), paraiška yra atmetama 

1.  

Projekto paraiška (ir jos 

priedai) užpildyta pagal 

projekto paraiškos formą, 

pateikta lietuvių arba anglų 

kalba, iki kvietime nurodyto 

paraiškų pateikimo termino ir 

Kvietime nurodytu būdu 

☐ ☐ 

 

2.  

Projekto paraiškos teikėjo 

patvirtinimas pateiktas ir yra 

pasirašytas pareiškėjo įstaigos 

☐ ☐ 

 



vadovo ar jo įgalioto asmens 

(jei teikia juridinis asmuo) 

3.  

Projekto vykdytojo ir projekto 

partnerio (-ių) valstybėje (-

ėse) partnerėje (-ėse) (jeigu 

yra) deklaracija pateikta ir yra 

pasirašyta projekto vykdytojo 

ir (ar) projekto partnerio (-ių) 

valstybėje (-ėse) partnerėje (-

ėse) (jeigu yra) įstaigos (-ų) 

vadovo (-ų) ar jo įgalioto 

asmens (jei juridinis asmuo) 

☐ ☐ 

 

4.  

Pateikta projekto paraiškos 

sąmata, užpildyta pagal 

Kvietimo formą 

☐ ☐ 

 

5.  

Projekto paraiška atitinka 

Kvietime nurodytas valstybes 

partneres ir teikiama su 

partneriu iš valstybės 

partnerės (išskyrus vykdant 

veiklą, susijusią su parama 

demokratijai arba jei paraišką 

teikia valstybės partnerės 

subjektas) 

☐ ☐ 

 

 

 

6.  

Projekto paraiška atitinka 

Kvietime nurodytas 

bendradarbiavimo sritis 

☐ ☐ 

 

7.  

Pareiškėjas ir (ar) partneris 

pateikė vieną paraišką vienai 

koncepcijai 

☐ ☐ 

 

8.  

Pareiškėjas ir (ar partneris) 

atitinka Kvietime nurodytus 

reikalavimus, įskaitant 

koncepcijos specialiuosius 

reikalavimus 

☐ ☐ 

 

 

9.  

Paraiškoje nurodyta prašoma 

skirti Fondo lėšų suma 

atitinka Kvietime nurodytus 

reikalavimus 

☐ ☐ 

 

10.  

Prie projekto pareiškėjas ir 

(ar), jei yra, partneris (-iai) 

prisideda nuosavomis lėšomis 

ne mažesniu procentu, nei 

numatyta Kvietimo sąlygose. 

☐ ☐ 

 

11.  

Paraiškoje nurodytas projekto 

įgyvendinimo terminas  

atitinka Kvietime nurodytus 

reikalavimus 

☐ ☐ 

 



12.  
Pateikti Kvietimo sąlygos 

nurodyti priedai 
☐ ☐ 

 

13.  

Kitos pastabos: 

 
(Nurodomas konkretūs neesminiai 

trūkumai (techninio pobūdžio 

klaidos), esantys projekto 

paraiškoje, kurie nesudaro esminių 

kliūčių paraiškos administracinės 

atitikties tinkamumo vertinimu) 

 

<nurodyti> 

Išvada  

Projekto paraiška: 

 

☐ Atitinka administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus.      

 

☐ Atitinka administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijus, su išlyga: <nurodyti> . 

 

☐ Neatitinka administracinės atitikties tinkamumo vertinimo kriterijų. 

 

 

 

 

 

 
Vertinimą atlikusio asmens pareigos, asmens vardas, pavardė, vertinimo data ir parašas 

(netaikoma, kai pasirašoma elektroniniu parašu) 
 

 


