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¡ Projektiniai konkursai
¡ Viešieji pirkimai (rezervuota sutartis)
¡ Akreditacija

PROJEKTINIAI KONKURSAI

¡ Skirti projektų finansavimui. Tai yra veikla, reikalinga aiškiai apibrėžtame laikotarpyje

bei turinti vieną aiškų tikslą.
¡ Tikslai gali būti įvairūs – išmėginti naujus metodus, išsiaiškinti poreikius, atlikti tyrimus

ar studiją, suorganizuoti renginius ar viešąsias kampanijas ir t.t.
¡ Projekto tikslas taip pat gali būti – suteikti paslaugas apibrėžtame laikotarpyje arba

suteikti vienkartinę paslaugą.

VIEŠIEJI PIRKIMAI (REZERVUOTA SUTARTIS)

¡ Tinka bet kokiems pirkimams, tiek prekėms, tiek paslaugoms. Gali būti mažiausios

kainos arba ekonominio naudingumo.
¡ Gali būti taikoma rezervuotos sutarties institutas, tuomet viešuose pirkimuose gali

dalyvauti tik NVO (tačiau negalima jo taikyti, jei organizacija tokį buvo pasirašius
pastarųjų trijų metų laikotarpyje).
¡ Švietimo, socialinės, sporto, kultūros ir kitos paslaugos nėra apmokestinamos PVM.

AKREDITACIJA

¡ Švietimo ir sporto bei socialinių paslaugų srityje valstybė ir/ar savivaldybės

nustato fiksuotus finansavimo įkainius asmeniui (paslaugos gavėjui) bei
atskirais atvejais budėjimo valandų (laukiant paslaugos gavėjų) fiksuotus
įkainius, pagal kuriuos yra finansuojama įstaigos ar organizacijos veikla, skiriant lėšas
pagal tai, kiek trunka darbas ir kiek joje yra paslaugos gavėjų.

¡ Tai pinigai pagal asmenų skaičių, o ne pagal organizacijos išlaikymo kaštus.

AKREDITACIJA
¡ Tinkama nuolat teikiamoms paslaugoms užtikrinti
¡ Netinkama projektinei veiklai, eksperimentinėms, vienkartinėms veikloms ar

paslaugoms.
¡ Gali būti, kad akredituota organizacija negauna jokių lėšų iš savivaldybės ar

ministerijos, nes ji neteikia paslaugų asmenims, kuriems priskirtas „krepšelis“.
Akreditavimas nereiškia finansavimo.
¡ Paprastai akreditacija suteikiama trims metams. Akredituoja finansuojanti įstaiga.

AKREDITACIJOS PRIVALUMAI
¡ Tinka, kai reikia užtikrinti nuolat teikiamas paslaugas;
¡ Užtikrina pačią paslaugą, o ne konkrečių organizacijų išlaikymą;
¡ Užtikrina skaidrumą ir viešumą (išvengiama skirtingo dydžio išmokų organizacijoms už tokį pat

darbą);
¡ Tinkama priemonė formuoti konkurencinę aplinką, siekiant paslaugų kokybės;
¡ Sudaro galimybes užtikrinti vienodas sąlygas tiek biudžetinėms įstaigoms, tiek nevyriausybinėms

organizacijoms teikti paslaugas;
¡ Užtikrina galimybę įsitraukti naujiems dalyviams į paslaugų teikimą;
¡ Akredituojanti įstaiga pagal vidinės tvarkos aprašą gali be naujų konkursų suteikti papildomą

finansavimą paslaugas teikiančioms organizacijoms (pvz., patalpų pritaikymui, kvalifikacijos kėlimui
ir pan.);
¡ Netrukdo organizacijai įtraukti savanorius bei pritraukti papildomą finansavimą.

AKREDITACIJOS TRŪKUMAI
¡ Sudėtinga vesti finansinio krepšelio gavėjų apskaitą, bei užtikrinti paslaugų nesidubliavimą;
¡ Tiksliai neįvertinus asmenų, kuriems skiriamas finansinis krepšelis, gali susidaryti finansų

deficitas finansuojančioje įstaigoje;
¡ Rizika netekti paslaugų teikėjų, jei jiems neužtikrinamas reikiamas tikslinės grupės asmenų
skaičius, nesudarantis būtinojo finansinio minimumo, reikalingo vykdyti įsipareigojimus;
¡ Pakankamai naujas finansavimo būdas, neturi pakankamai patirties nei savivaldybės, nei NVO;
¡ Labai sudėtinga paslaugų teikimo kontrolė – ne kontroliuojant krenta paslaugų kokybė,
netiksliai vedama klientų apskaita, o pradėjus kontroliuoti kontrolė dažnai tampa per didelė,
griaunanti bendradarbiavimą ir apsunkinanti darbą abejoms pusėms;
¡ Savivaldybės trūksta patirties administruojant nepavaldžių organizacijų sklandų paslaugų

teikimą.

