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PRAŠYMAS, 

KAD KAUNO KLINIKOS SUTEIKTŲ PARAMĄ 
 

 

PASIRAŠYDAMAS ŠĮ PRAŠYMĄ, PARAMOS GAVĖJAS PATVIRTINA, KAD: 

1.1. prašyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga; 

1.2. paramos gavėjui yra žinoma, kad po Paramos panaudojimo iki sausio 31 d. paramos 

davėjui turės pateikti paramos panaudojimo ataskaitą; 

1.3. paramos gavėjui yra žinoma, kad jis įsipareigoja viešinti informaciją apie paramos 

davėją; 

1.4. paramos gavėjui yra žinoma, kad jis įsipareigoja paramą panaudoti tik tam tikslui, 

kuriam prašė paramos ir kuriuo įgyvendinamas visuomenei naudingas tikslas; 

1.5. paramos gavėjui yra žinoma, kad panaudojus paramą ne jos skyrimo tikslais, paramos 

davėjas gali reikalauti ją grąžinti teisės aktuose ir paramos sutartyje numatyta tvarka. 

 

 

Prašymo pateikimo data: 20___ m. ___________ mėn. ____ d. 

1. INFORMACIJA APIE PARAMOS GAVĖJĄ 

Pavadinimas  

Juridinio asmens kodas  

Buveinės adresas  

Telefono numeris  

El. paštas  

Internetinė svetainė  

 

2. PARAMOS GAVĖJO KONTAKTINIO ASMENS DUOMENYS 

Vardas, pavardė  

Telefonas  

El. paštas  

 

 

 

 



3. PARAMOS GAVĖJO VEIKLOS TRUMPAS APRAŠYMAS  

 

 

 

 

 

4. DUOMENYS APIE PARAMOS TIKSLĄ 

Paramos tikslo apibūdinimas  

Prašoma paramos suma, EUR  

Paramos tikslo įgyvendinimo 

pradžios ir pabaigos data 

(laikotarpis) 

 

Paramos tikslo įgyvendinimo 

vieta 

 

 

5. PARAMOS AKTUALUMAS, PROBLEMOS PAGRINDINIMAS 

Pagrįskite, kodėl norite gauti paramą, kokios problemos sprendžiamos, kaip prašoma parama 

atitinka paramos tikslus, kuriai prašoma paramos. 

 

 

 

 

 

6. PARAMOS REZULTATAI, NAUDA 

Aprašykite, kokia vertė bus sukuriama panaudojus paramą, kokie bus pasiekti rezultatai, nurodykite 

jų terminus ir pasiekimo priemones. 

Aprašykite, kaip pristatysite paramos rezultatus ir naudą visuomenei, kokią auditoriją ši informacija 

pasieks, kokias viešinimo priemones naudosite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. TIKSLO, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS, ĮGYVENDINIMO BIUDŽETAS 

Prašome pateikti detalią informaciją apie planuojamas išlaidas ir prašomos paramos sumą. 

Išlaidas prašome detalizuoti atskiromis išlaidų eilutėmis, nurodant mato vienetą, kiekį ir pan. 

Atskiroje išlaidų eilutėje būtina nurodyti sumą, skirtą paramos viešinimui.  

Išlaidų eilutės 

pavadinimas 

 

Planuojama išlaidų 

suma, EUR 

 

Prašoma paramos 

suma, EUR 

Kiti finansavimo 

šaltiniai 

    

    

Iš viso:    

 

8. KITA INFORMACIJA 

Prašymą teikiančio asmens pareigos, vardas, 

pavardė 

 

Data  

Parašas  

 

 

 

 
 


