
          Atrankos anketų pateikimo terminas – iki 2023 m. gegužės 2 d., 23.59 val. (Lietuvos laiku) 
          Atrankos anketos ir paraiškos teikiamos tik el. p. projektai@olf.lt 
          Daugiau informacijos: Kvietimo gairės,  www.olf.lt/verta ir teikiama el. paštu info@olf.lt

NVO gebėjimų stiprinimas;
Lygiateisiškumo ir solidarumo skatinimas;
Pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygų gerinimas.

Pagrindiniai kvietimo aspektai

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ 2023–2025 m. įgyvendinama programa „Verta!“ yra finansuojama Europos
Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. 

Programa „Verta!“ siekiama stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų (NVO) gebėjimus į savo veiklą geriau
integruoti ir veiksmingiau skatinti Europos Sąjungos (ES) vertybes – lygiateisiškumą, pilietinį ir demokratinį
dalyvavimą bei solidarumą. 

Pagrindinės programos “Verta” ir šio kvietimo  kryptys yra šios:

 

 Kvietimas
dalyvauti VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ programoje „Verta!“, skirtoje regioninių

nevyriausybinių organizacijų gebėjimams stiprinti ir jų veiklai finansuoti
 

2023 m. VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ programos „Verta!“ KVIETIMAS skirtas regioninėms nevyriausybinėms
organizacijoms.

Regioninės NVO kviečiamos dalyvauti ilgalaikėje gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių
lyderių programa“, o pabaigus gebėjimų stiprinimo programą, teikti paraiškas organizacijos veiklos
finansavimui.

Tinkami pareiškėjai

Tinkami pareiškėjai yra Lietuvos Respublikoje įsteigtos NVO, atitinkančios Kvietimo gairių 2.1 skirsnyje
nurodytus reikalavimus.

Visi pareiškėjai turi laikytis ir dalyvavimo programoje metu atitikti šiuos principus: pagarbos žmogaus orumui,
laisvės, demokratijos, lygybės, teisinės valstybės ir pagarbos žmogaus teisėms, įskaitant teises mažumoms
priklausančių asmenų (pagal rasinę ar etninę kilmę, lytį, negalią, amžių, seksualinę orientaciją ar lyties
identitetą). 
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Numatomi šie atrankos etapai: 

1 atrankos etapas. Skelbiamas atviras kvietimas teikti Atrankos anketas dalyvauti 2023 m. gebėjimų stiprinimo
programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. Daugiau apie gebėjimų stiprinimo programą „NVO
akademija. Socialinių lyderių programa“ skaitykite Kvietimo gairėse.
2 atrankos etapas. Įvertinus gautas Atrankos anketas, 50 atrinktų NVO komandų dalyvauja 2023 m. gebėjimų
stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“.
3 atrankos etapas. Gebėjimų stiprinimo programą „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ baigusios NVO
kviečiamos teikti paraiškas finansuoti organizacijos veiklą.

Įvertinus projektų paraiškas, ne mažiau kaip 34-ioms NVO skiriama parama projektams įgyvendinti. Projekto
trukmė – nuo 10 iki 12 mėn., didžiausia galima suma – 30 000 Eur. 

 2024 m. organizacijos veiklų finansavimo konkursas yra uždaras, skirtas tik 2023 m.
gebėjimų stiprinimo programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“
dalyvavusioms organizacijoms.
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Užpildyta ir elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Atrankos anketa .pdf formatu; 
Užpildyta Atrankos anketa Word formatu. 

Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašyta Pareiškėjo deklaracija .pdf formatu (privaloma). 
2020 ir (arba) 2021 m. finansinės ir veiklos ataskaitos, pateiktos VĮ „Registrų centras“ (privaloma).
Pareiškėjo organizacijos strategija (bent trejų metų organizacijos veiklos strategija, sukurta ne vėliau kaip 2021
m.) ir (arba) pareiškėjo 2023 m. veiklos planas .pdf formatu (jei yra).
Elektroniniu sertifikuotu parašu pasirašytos nustatytos formos partnerių rekomendacijos .pdf formatu (jei
yra).
Įgaliojimas pasirašyti Atrankos anketą (jei pasirašo ne organizacijos vadovas) arba pasirašyta elektroniniu
sertifikuotu parašu, arba pasirašyta, antspauduota (jei taikytina), skenuota kopija.

Atrankos anketų vertinimas: administracinė Atrankos anketų patikra ir kokybinis Atrankos anketų vertinimas.
Atrankos pokalbis. Po Atrankos anketų vertinimo, iki 70 NVO komandų bus pakviestos į atrankos pokalbį.

1 atrankos etapas
Pareiškėjai užpildo nustatytos formos Atrankos anketą vadovaudamiesi Atrankos anketoje pateiktomis
instrukcijomis. Atrankos anketa teikiama kvietime ir Kvietimo gairėse pareiškėjams nustatyta tvarka ir terminais.
NVO gali pateikti vieną Atrankos anketą.

Atrankos anketą sudaro: 

Kartu su Atrankos anketa teikiami tokie papildomi dokumentai: 

Atrankos anketos kartu su papildomais dokumentais teikiamos tik elektroniniu formatu ir siunčiamos el. paštu
projektai@olf.lt (šis el. paštas skirtas tik teikiamoms paraiškoms gauti, todėl nebus tikrinamas prieš paraiškų
pateikimo terminą). Daugiau informacijos apie kvietimą teikiama el. paštu: info@olf.lt. 

Atrankos anketos ir būtini priedai turi būti atsiųsti vienu el. laišku iki 2023 m. gegužės 2 d. 23.59 val. Lietuvos laiku. 

2 atrankos etapas
2-as atrankos etapas susideda iš šių dalių:

1.
2.

Po 2-ojo atrankos etapo dalyvauti 2023 m. gebėjimų stiprinimo programoje “NVO akademija. Socialinių lyderių
programa” bus pakviestos 50 NVO komandų.

Daugiau apie atrankos anketų vertinimą ir atrankos pokalbį skaitykite Kvietimo gairėse.

3 atrankos etapas
2023 m. Gebėjimų stiprinimo programą  „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“ baigusios NVO kviečiamos
teikti paraiškas organizacijos veiklų finansavimui. 

Apie visų etapų atrankos rezultatus pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo
Atrankos anketoje nurodytu kontaktinio asmens el. pašto adresu. Galutiniai atrankos rezultatai skelbiami VšĮ
„Atviros Lietuvos fondas“ interneto svetainėje www.olf.lt/verta.

Prieš pildant Atrankos anketą būtina perskaityti Kvietimo gaires.
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Visa informacija skelbiama VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ interneto svetainėje adresu www.olf.lt. Daugiau
informacijos apie kvietimą Kvietimo gairėse ir  teikiama el. paštu info@olf.lt.

2023 m. kovo–balandžio mėn. VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ numato organizuoti informacinius renginius
potencialiems pareiškėjams. Tikslios renginių vietos ir datos bus paskelbtos VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ ALF
interneto svetainėje adresu www.olf.lt. 
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