PROJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS
Apie Aukok.lt
Tai vienintelis aukojimo portalas Lietuvoje, kuriame apsilankę aukotojai turi galimybę išsirinkti
jiems patinkantį projektą ir paaukoti norimą pinigų sumą internetine bankininkyste, mokėjimo
kortelėmis, PayPal, MoQ, trumpuoju numeriu 1405 ar kitais internetiniais būdais. Aukoti gali
privatūs asmenys, bendruomenės, verslo įmonės bei kitos organizacijos ar institucijos. Nuo 2019
m. birželio mėnesio portale veikia ir funkcionalumas Tapk ambasadoriumi – sprendimas, skirtas
kurti individualias lėšų rinkimo kampanijas ir rinkti paramą socialiniams projektams.
Siekdama užtikrinti portale pristatomų aukojimo iniciatyvų skaidrumą ir efektyvų socialinių
problemų sprendimą, Aukok.lt komanda kruopščiai įvertina visų organizacijų, siekiančių rinkti
lėšas portale, atskaitomybę, įgyvendinamą veiklą ir taikomus metodus bei siūlomos iniciatyvos
turinį. Atrinktos iniciatyvos, rinkusios lėšas per Aukok.lt, įgyvendinusios projektus, per paramos
sutartyje nurodytą terminą privalo pateikti projekto finansinę ir veiklos ataskaitą. Ataskaitos yra
skelbiamos portale, siunčiamos el. paštu kiekvienam aukotojui ir prieinamos viešai.
Aukok.lt startavo 2009 m. rugsėjo 14 dieną. Per dešimtmetį portale 400-ams skirtingų socialinių
projektų paaukota daugiau nei 3 mln Eur. Per visą portalo gyvavimą daugiau nei 140 tūkstančių
aukojimų skirti vaikų ir šeimos gerovės, edukacijos, skurdo ir atskirties mažinimo, žmonių su
negalia integracijos, emocinės pagalbos, sveikatos ir gydymo, gyvūnų gerovės, pilietiškumo
ugdymo ir jaunimo socialiniams projektams, kuriuos įgyvendino ir tebeįgyvendina 175-ios
organizacijos. Aukok.lt portalą administruoja VšĮ „Geros valios projektai“.

Kvietimas nevyriausybinėms organizacijoms
Kviečiame nevyriausybines organizacijas ir viešąsias įstaigas teikti projektus, kuriais būtų
siekiama spręsti aktualią socialinę ar aplinkosaugos problemą. Svarbu, kad projektas pristatytų
efektyvų identifikuotos problemos sprendimo būdą, būtų aktualūs ir patrauklūs potencialiems
aukotojams. Jie turi būti pakankamai konkretūs, o laukiami rezultatai – aiškūs ir lengvai
pamatuojami. Siekiama surinkti parama turi būti skirta išimtinai teikiamo projekto reikmėms
pagal iš anksto numatytas sąnaudų sritis.

Konkurso sąlygos
Paraiškas gali teikti1:
 Lietuvoje registruotos pelno nesiekiančios ir paramos gavėjo statusą turinčios nevyriausybinės
organizacijos (NVO), kaip apibrėžiama LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.
 Viešosios įstaigos, pvz. švietimo, mokymo įstaigos, muziejai, bibliotekos ir pan.
Remiamų veiklų sritys:
 pagalba socialiai pažeidžiamiems asmenims, jų grupėms, šeimoms;
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Aukok.lt portale parama gali rinkti tik juridiniai asmenys.










socialinė integracija ir kitų socialinių problemų įveika;
mokslas ir švietimas;
kultūra ir istorinio paveldo išsaugojimas;
aplinkosauga;
sveikatos apsauga, sveika gyvensena ir ligų prevencija;
humanitarinė ir kita skubi pagalba gamtos stichijų, nelaimingų atsitikimų aukoms;
pilietinių ir žmogaus teisių apsauga, antikorupcinė veikla;
kitos sritys, susijusios su visuomenei aktualių problemų sprendimu.

Prioritetas teikiamas projektams organizacijų, kurios:
 Yra visuotinai pripažintos arba žinomos konkrečioje bendruomenėje;
 Turi sėkmingai įgyvendintų projektų patirties ir administracinį pajėgumą įgyvendinti projektą;
 Skatina visuomenę dalyvauti viešajame gyvenime, teikti savo nuomonę, keičia visuomenės
požiūrį bei skatinti norą padėti;
 Kasmet yra audituojamos.
Aukok.lt portale paramos rinkti negali organizacijos, kurios:
 Neteikia metinių veiklos ir finansinių ataskaitų VĮ „Registrų centras“;
 Yra rinkusios paramą Aukok.lt portale ir pažeidusios paramos sutarties sąlygas;
 Skatina nesantaiką, diskriminaciją, nelygybę, socialinę atskirtį, smurtą, yra nusikalstamos,
pažeidžia bendrąsias etikos normas ir daro žalą Lietuvos visuomenei;
 Yra verslo įmonės (savo veikla išimtinai siekia pelno), politinės partijos, profesinės sąjungos
ar religinės bendrijos;
 Yra įsteigtos valstybės institucijų arba daugiau kaip 50 proc. jų metinio biudžeto sudaro
valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšos (ši sąlyga netaikoma viešosioms įstaigoms: švietimo,
mokymo įstaigoms, bibliotekoms, muziejams ir pan.);
 Veiklos istorijoje turi abejotino skaidrumo projektų.
Projektų atrankos bendrieji kriterijai:
 Paraiškoje atsispindi teikiamo projekto poreikis visuomenei (tam tikrai gyventojų grupei) ir
siūlomas problemos sprendimo būdas, kurį planuoja įgyvendinti pati organizacija;
 Projekto problematika, tikslai ir veiklos turi būti suprantami potencialiam aukotojui,
neturinčiam specifinių žinių apie NVO sektorių ir/ar organizacijos veiklą;
 Projekto rezultatai yra apčiuopiami ir pamatuojami;
 Projekto biudžetas yra realus, detalus ir nesunkiai pagrindžiamas. Tinkamos projekto išlaidos
yra tos, kurios patirtos po paramos sutarties pasirašymo;
 Paraiška pilnai užpildyta, pateikta išsami teisinga informacija.
 Vienkartiniai renginiai (akcijos, seminarai, konferencijos ir kt.), siekiantys trumpalaikių tikslų ir
neatitinkantys aukščiau išvardintų veiklos sričių, nėra remiami.
 Prioritetas teikiamas projektams: su mažais biudžetais iki 1 500 €; kurie yra ilgalaikių ir /ar
tradicinių projektų/veiklų dalis; kuriems jau turimas dalinis finansavimas iš kitų šaltinių.
 Projektui finansuoti gali būti prašoma iki 5000 eurų, įskaitant Aukok.lt paramos rinkimo
paslaugos mokestį. Jei organizacija per Aukok.lt jau buvo surinkusi projektui lėšas ir
sėkmingai atsiskaitė už atliktas veiklas, gali būti prašoma didesnė suma. Aukok.lt komanda
pasilieka sau teisę padidinti projekto renkamą sumą.
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Paramos rinkimo mokestis:
Projektams, renkantiems lėšas Aukok.lt portale, taikomas paramos rinkimo paslaugos mokestis –
7 proc. nuo faktiškai surinktų lėšų (organizacijai pervedama 93 proc. visos portale surinktos
sumos). Jei projektas pasibaigia nesurinkus visos planuotos sumos, mokestis skaičiuojamas tik
nuo surinktos dalies. Organizacijos, teikdamos paraišką, patvirtina, kad yra informuotos apie
Aukok.lt paslaugos mokestį. Paramos rinkimo mokestis yra išimtinai skirtas užtikrinti Aukok.lt
portalo veiklą: padengti būtinuosius su paramos administravimu susijusius kaštus, pvz.
privalomieji mokesčiai finansų institucijoms, paramos sutarčių su juridiniais aukotojais
administravimas ir kita.
Kita svarbi informacija:
 Organizacijos, rinkusios lėšas per Aukok.lt, įgyvendinusios projektus, per paramos sutartyje
nurodytą terminą privalo pateikti projekto finansinę ir veiklos ataskaitas. Ataskaitos yra
skelbiamos portale, siunčiamos el. paštu kiekvienam aukotojui ir prieinamos viešai.
 Jei projektas surenka tik dalį reikalingų lėšų, organizacija turi teisę projekto nevykdyti ir jau
surinktos paramos atsisakyti. Tokiu atveju surinktą paramą Aukok.lt perskirsto kitam (-iems)
portale paramą renkančiam (-iems) projektui (-ams).
 Jei svetainėje publikuojamas projektas surenka tik dalį pinigų, o paramos gavėjas sutinka
projektą vykdyti gavęs dalinę paramą, organizacija atsiskaito tik už gautą ir panaudotą, o ne
prašytą pinigų sumą.
 Organizacija, sėkmingai įvykdžiusi projektą ir laiku pateikusi veiklos bei finansinę ataskaitas,
gali pateikti paraišką didesnei sumai nuolat vykstantiems projektams, kuriems reikalingas
nuolatinis finansavimas.
Paraiškų priėmimo tvarka ir vertinimas:
 Atranka vykdoma dviem etapais. Užpildytą pirminę paraišką (word document formatu) iki
2020 m. sausio 21 d. imtinai prašome atsiųsti el. pašto adresu konkursas@aukok.lt.
 Projektų paraiškas vertina Aukok.lt administracija ir atrankos komisija. Paraiškų vertinimo
metu vertintojai turi teisę kreiptis į organizacijas su prašymu pateikti papildomą informaciją.
 Organizacijos, kurių paraiškos pereis į kitą etapą, bus informuotos ir pakviestos pateikti
išsamų projekto aprašymą bei biudžetą ne vėliau nei iki 2020 m. sausio 28 d.
 Galutinis paraiškų vertinimas (įskaitant antrąjį etapą) vidutiniškai trunka apie 4 savaites. Su
atrinktomis organizacijomis sudaroma paramos sutartis.

Papildoma informacija:
Milda Uždavinytė, Aukok.lt projektų vadovė
Mob. tel. 8 602 31001
El. paštas konkursas@aukok.lt

Atnaujinta 2020 m. sausio 8 d.
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