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Dažniausiai daromos klaidos1

— Klaidos paraiškoje

— Klaidos sąmatoje

— Klaidos prieduose prie paraiškos

— Kitos klaidos



Klaidos paraiškoje2

— Juridinio asmens teisinė forma gali būti VšĮ, BĮ, 
Asociacija, UAB, MB ar kita, bet ne „ne pelno 
organizacija“;

— Pateikiami projektai, neatitinkantys
programos/srities tikslų, finansavimo sąlygų;

— Paraiškoje numatyta daug skirtingų veiklų, 
kurios tarpusavyje nėra susijusios, nėra 
vieningos projekto vizijos;

— Projektai aprašyti labai abstrakčiai: nenurodyti 
lektoriai, programa, tikslinė auditorija, 
kalendorius, planuojamų leisti leidinių autoriai, 
sklaida, komunikacija.



Klaidos paraiškoje3

— Pritemptas socialiai pažeidžiamų grupių 
įtraukimas;

— Projekto įgyvendinimo laikotarpis: arba 
nurodomos renginio dienos, arba nurodomas 
visų metų laikotarpis.



Klaidos sąmatoje4

— Prašoma per maža suma;

— Nesilaikoma gairėse nustatyto finansavimo 
intensyvumo (75, 80, 90 proc.);

— Įtraukiamos nebūtinos išlaidos, pavyzdžiui, 
nedidelių parodų katalogai;

— Išlaidos nespecifikuojamos, pavyzdžiui, 
nenurodomas leidinio tiražas;

— Išlaidos nepagrįstos, pavyzdžiui, paraiškoje 
neaprašyta veikla atsiranda tik sąmatoje.



Klaidos sąmatoje5

— Sąmatoje netinkamuose straipsniuose nurodomos 
išlaidos: prizų įsigijimas numatomas prie premijų, 
administracinės išlaidos nurodomos prie tiesioginių 
projekto vykdymo išlaidų, prekės, kurių vertė nesiekia 
500 Eur nurodomos prie ilgalaikio turto įsigijimo;

— Neteisingai paskaičiuojami dienpinigiai, 
apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos;

— Didžioji projekto sąmatos dalis skiriama maitinimui;

— Sąmatoje nurodomos kainos neatitinka rinkos 
kainų;

— Savarankiškai pridedant išlaidų eilutes, 
neperskaičiuojama galutinė straipsnio ir visos 
sąmatos suma (patartina patikrinti, ar Excel  formulė 
apima naujai įtrauktas eilutes).



Klaidos prieduose prie paraiškos6

— Nepridedami dokumentai, nurodantys 
rėmėjus ir/ ar partnerius;

— Rėmėjų raštuose nenurodoma paramos suma, 
nenurodomas konkretus projektas, kuriam 
skiriama parama, neapibrėžti partnerių 
įsipareigojimai;

— Nepridedama būsimo leidinio ištrauka arba 
pridedamos nesuredaguotos ištraukos.



Klaidos prieduose prie paraiškos7

— Įgyvendinant tęstinius projektus nepridedami
pasiektų rezultatų aprašymai;

— Vietoje  rėmėjų raštų pateikiamos bankinių pavedimų 
kopijos,  iš kurių matosi, kad rėmėjų pavedimai buvo 
padaryti prieš pusmetį ar dar anksčiau;

— Projekto vadovo CV ir kiti dokumentai pateikiami 
užsienio  kalba be vertimo (pagal galimybes reikia 
pateikti ir vertimus, ypač jeigu dokumentas parašytas 
ne anglų, o kita užsienio kalba);

— Projekto vadovo CV palikta nesusijusios su projektu 
informacijos, neatskleistos kompetencijos/patirtis, 
reikalinga teikiamo projekto vykdymui.



Kitos klaidos8

— Pildoma sena paraiškos forma;

— Tęstinių renginių projektų vykdytojų kasmet teikiamos 
tos pačios paraiškos jų nekoreguojant, dažnai lieka 
net pasenusios projekto įgyvendinimo datos;

— Gramatinės klaidos;

— Paraiška siunčiama paskutinės dienos paskutinę 
minutę;

— Savo pačių naudai, rekomenduojame pasirašyti 
bendradarbiavimo sutartis su projekto vadovu (jei jis 
nėra įstaigos darbuotojas) ir nusistatyti aiškius 
įsipareigojimus su projekto partneriais ir /ar rėmėjais.




