AUKOK.LT PROJEKTŲ ATRANKOS TAISYKLĖS
APIE AUKOK.LT:
Tai didžiausia Lietuvoje aukojimo internetu svetainė. Jos tikslas – paramos projektų vykdytojams suteikti galimybę
susirinkti lėšų konkretiems projektams vykdyti. Svetainėje publikuojami viešąją naudą teikiantys nevyriausybinių organizacijų
(NVO) nepelno projektai.
Svetainėje apsilankę žmonės turi galimybę išsirinkti jiems patinkantį projektą bei internetine bankininkyste, mokėjimo
kortele, PayPal, TransferGo sistema, trumpuoju numeriu 1405 paaukoti norimą projekto vykdytojams atiteksiančią pinigų sumą.
Aukoti gali ir privatūs asmenys, ir verslo įmonės bei kitos organizacijos ar institucijos.
Siekdami užtikrinti svetainės www.aukok.lt skaidrumą ir visuomenės domėjimąsi bei pasitikėjimą ja, prieš skelbiant
projektus, jie yra kruopščiai išanalizuojami ir tobulinami. Visi per Aukok.lt finansavimą gavę projektų vykdytojai, įgyvendinę
projektus, portalo administratoriams privalo pateikti projekto finansinę ir veiklos ataskaitą. Ataskaitos yra skelbiamos portale ir
prieinamos visiems jo lankytojams.
Aukok.lt startavo 2009 m. rugsėjo 14 dieną. Iki šiol daugiau nei 330 projektų paaukota daugiau nei 2,3 mln. €. Portalą
žino 56 % suaugusių Lietuvos interneto vartotojų. Aukok.lt administruoja VšĮ Geros valios projektai.
KVIETIMAS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS:
Kviečiame nevyriausybines organizacijas ir kitas žemiau išvardintas organizacijas ir institucijas teikti projektus, kurių
kiekis nėra ribojamas, o veiklų sritys – labai plačios. Svarbiausia – projektai turi turėti gerą idėją, būti aktualūs ir patrauklūs
potencialiems aukotojams. Be to, jie turi būti pakankamai konkretūs, o laukiami rezultatai – aiškūs ir lengvai pamatuojami.
Projektų trukmė – ne ilgesnė kaip vieneri metai. Paramos projektų konkursai svetainėje www.aukok.lt skelbiami kelis kartus per
metus.
KONKURSO SĄLYGOS:
Paraiškas gali teikti:
 Lietuvoje registruotos pelno nesiekiančios ir paramos gavėjo statusą turinčios nevyriausybinės organizacijos;
 Švietimo ir mokymo įstaigos (mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kt.);
 Muziejai ir bibliotekos.
Prioritetas bus teikiamas projektams tų organizacijų ir institucijų, kurios:
 Yra visuotinai pripažintos arba žinomos konkrečioje bendruomenėje;
 Skelbia metines veiklos ir finansines ataskaitas;
 Kasmet yra audituojamos (būtų privalumas);
 Turi sėkmingai įgyvendintų projektų patirties;
 Turi administracinį pajėgumą įgyvendinti projektą.
Į svetainę www.aukok.lt nebus dedami projektai organizacijų, kurios:
 Skatina nesantaiką, diskriminaciją, nelygybę, socialinę atskirtį, smurtą, yra nusikalstamos, pažeidžia bendrąsias etikos
normas ir daro žalą Lietuvos visuomenei.



Yra įsteigtos valstybės institucijų arba daugiau kaip 60 proc. jų metinio biudžeto sudaro valstybės institucijų arba
biudžeto lėšos (ši sąlyga netaikoma švietimo ir mokymo įstaigoms, bibliotekoms ir muziejams).




Yra politinės, registruotos pagal „profesinių sąjungų įstatymą“ arba siekia pelno (t.y. verslo įmonės).
Veiklos istorijoje turi abejotino skaidrumo projektų.

Remiamų organizacijos veiklų sritys:
 pagalba socialiai pažeidžiamoms grupėms, žmonėms ir šeimoms;
 mokslas ir švietimas;
 kultūra;
 istorinio paveldo išsaugojimas;
 aplinkosauga;
 mėgėjiškas sportas;
 sveikatos apsauga;
 sveikos gyvensenos propagavimas ir ligų prevencija;
 skubi medicininė pagalba nelaimingų atsitikimų aukoms;
 pilietinių ir žmogaus teisių apsauga;
 antikorupcinė veikla;
 socialinė integracija;
 socialinė gerovė.
Projektų atrankos bendrieji kriterijai:
 Paraiškoje atsispindi teikiamo projekto poreikis tam tikrai bendruomenei ar gyventojų grupei bei kaip projektas prisidės
prie aktualių problemų sprendimo.
 Projektui ar jo daliai 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 atrankos komisija pasilieka sau teisę išimtinais atvejais
patvirtinti didesnių sumų projektus.
 Projekto problematika, tikslai ir veiklos turi būti suprantami potencialiam aukotojui, neturinčiam specifinių žinių apie
NVO sektorių ir/ar organizacijos veiklą.
 Projekte planuojami rezultatai yra apčiuopiami ir nesunkiai pamatuojami.
 Projekto biudžetas yra realus, detalus ir nesunkiai pagrindžiamas.
 Paraiškoje atsakyta į visus anketos klausimus.
 Tinkamos projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos po paramos sutarties pasirašymo.
 Vienkartiniai renginiai (akcijos, seminarai, konferencijos ir kt.), siekiantys trumpalaikių tikslų ir neatitinkantys aukščiau
išvardintų veiklos sričių, nebus remiami.
 Projektas turi skatinti visuomenę dalyvauti viešame gyvenime, teikti savo nuomonę, keisti visuomenės požiūrį bei
skatinti norą padėti (būtų prioritetas).
Prioritetas bus teikiamas projektams:
 su mažais biudžetais iki 1 500 €;
 kurie yra ilgalaikių ir /ar tradicinių projektų/veiklų dalis;
 kurie greitai įgyvendinami – ne ilgiau nei per 3 mėn.;
 kuriems jau turimas dalinis finansavimas iš kitų šaltinių.
Paramos rinkimo mokestis:
 Projektams, praėjusiems atranką ir renkantiems lėšas portale Aukok.lt, bus taikomas paramos rinkimo paslaugos
mokestis – 7 proc. nuo surinktų lėšų (organizacijai pervedama 93 proc. visos portale surinktos sumos).
 Jei projektas uždaromas nesurinkus visos planuotos sumos, mokestis skaičiuojamas tik nuo surinktos dalies.
 Organizacijos, teikdamos paraišką, patvirtina, kad yra informuotos apie Aukok.lt paslaugos mokestį.

Ataskaitos apie panaudotą paramą:
 Paramą gavusios organizacijos privalės pateikti finansines ir veiklos ataskaitas apie internetinėje svetainėje
skelbiamus projektus (išlaidas pagrindžiantys dokumentai, vaizdo ir garso medžiaga apie projektą) per 1 mėnesį
nuo galutinio pinigų pervedimo.
 Tais atvejais, kai projektas vyksta ilgiau nei vieną mėnesį, paramą gavusios organizacijos privalės teikti tarpines
veiklos ataskaitas apie svetainėje skelbiamus projektus.
 Visos finansinės ir veiklos ataskaitos bus viešai skelbiamos Aukok.lt svetainėje.
Kita svarbi informacija:
 Jei projektas dėl techninių kliūčių surinks daugiau pinigų, nei buvo prašyta paraiškoje, arba jei organizacija prašiusi
paramos projektui, bet nesurinkusi reikiamų pinigų, atsisakys vykdyti projektą, VšĮ Geros valios projektai pinigų
perviršių perskirstys kitiems internetinėje svetainėje Aukok.lt esantiems projektams.
 Jei svetainėje publikuojamas projektas surenka tik dalį reikiamų pinigų (mažiau nei 30% prašomų lėšų), paramos
gavėjas turi teisę projekto nevykdyti ir jau paaukotų pinigų atsisakyti. Tokiu atveju surinktą paramą VšĮ Geros valios
projektai perskirstys kitiems internetinėje svetainėje Aukok.lt esantiems projektams.
 Jei svetainėje publikuojamas projektas surenka tik dalį pinigų, o paramos gavėjas sutinka projektą vykdyti gavęs dalinę
paramą, tuomet paramos gavėjas atsiskaito tik už gautą ir panaudotą, o ne prašytą pinigų sumą.
 Organizacijos, kurių projektai perėjo atranką, sėkmingai įvykdžiusios projektą ir laiku pateikusios veiklos bei finansinę
ataskaitas, gali pateikti paraišką didesnei sumai nuolat vykstantiems projektams, kuriems reikalingas nuolatinis
finansavimas.
PROJEKTŲ VERTINIMAS IR ATRANKA:



Projektų vertinimo ir atrankos komisiją sudaro iki šešių narių. Tai – Aukok.lt administruojančios organizacijos atstovai,
NVO sektoriaus ekspertai ir aktyvūs visuomenės veikėjai.

PARAIŠKŲ KONKURSUI PRIĖMIMO TVARKA:



Konkursas bus vykdomas dviem etapais. Užpildytą pirminę paraišką (.doc formatu) iki 2018 m. balandžio 16 d. imtinai
prašytume atsiųsti el. pašto adresu konkursas@aukok.lt. Jei turite galimybę, pridėkite paskutinio turimo ataskaitinio
laikotarpio balanso ir veiklos rezultatų ataskaitos elektronines versijas.



Organizacijos, kurių paraiškos pereis į kitą etapą, bus informuotos ir pakviestos pateikti išsamų projekto aprašymą bei
biudžetą.

PLANUOJAMAS KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS:



Pirmo etapo paraiškos bus įvertintos ir rezultatai bus pranešti ne vėliau kaip 2018 m. balandžio 26 d.



Laikotarpis nuo projekto paraiškos atsiuntimo iki patekimo į Aukok.lt trunka apie 6 savaites.

PAPILDOMOS INFORMACIJOS TEIRAUTIS:
Živilė Pikturnaitė
Projektų vadovė
Mob. tel. 8 602 31001
El. paštas konkursas@aukok.lt

