
1 PRIORITETAS „VERSLO  IR VERSLO 

APLINKOS PLĖTRA,  DARBO VIETŲ KŪRIMAS“ 

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ 

(kai socialinio verslo iniciatorius – NVO)

KVIETIMO NR. 40: 2021-11-08 – 2022-01-07 d.

(karantino metu per „Paraiškų dėžutę“ kvietimas 

teikti vietos projektus galioja iki 2022-01-05 d.)

Didžiausia parama vienam projektui: 54 607,33 Eur



Lėšų šaltiniai
• Didžiausia paramos suma - 54 607,33 Eur.

• Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc.

• Tinkamos finansuoti vietos projektą išlaidos (2 874,07):

• pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės 
biudžeto lėšos (kai taikoma);

• tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos lėšos;

• pareiškėjo skolintos lėšos;

• pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos 
gautinos lėšos;

• gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas 
įgyvendinamas ne vienu etapu. 
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PARAMA TEIKIAMA

• NVO socialinių paslaugų bazės sukūrimui ir socialinio
verslo kūrimui ir plėtrai, atsižvelgiant į konkrečioje
vietovėje iškilusius gyventojų socialinius poreikius. Tai
galėtų būti buitinių paslaugų teikimas, daugiafunkcių
dienos centrų kūrimas, edukacinių programų
įgyvendinimas, trumpalaikės priežiūros paslaugos ir kt.

• Projekto veiklomis kuriamos naujos bei išlaikomos darbo 
vietos. 
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TINKAMI PAREIŠKĖJAI

• Juridiniai asmenys – NVO

(Pastaba! jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo

NVO ar bendruomeninio verslo kūrimui arba esamo NVO

ar bendruomeninio verslo plėtrai, o vietos projekto paraišką

teikia juridinis asmuo – viešoji įstaiga, jos pagrindiniu

steigėju ir (ar) dalininku, turinčiu ne mažiau kaip 51 proc.

dalių (vertinama pagal JAR ir JADIS duomenis), turi būti

bendruomeninės organizacijos, asociacijos ir kitos NVO)

• pareiškėjo registracijos vieta turi būti Mažeikių r.

• parama teikiama socialiniam verslui kurti ir plėtoti.
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NETINKAMI PAREIŠKĖJAI
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1. ūkininkai ir fiziniai asmenys;

2. savivaldybės, valstybės ar savivaldybės įmonės ir jų įstaigos;

3. viešieji ar privatūs juridiniai asmenys, kuriuose valstybė ar
savivaldybės turi daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens
akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą juridinio asmens kapitale
žyminčių kapitalo dalių arba tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal
balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą
ir pan.) turi daugiau kaip 50 procentų visų juridinio asmens
dalyvių balsų;

4. politinės partijos;

5. religinės bendruomenės ir bendrijos.
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1. Didesnis naujų darbo vietų skaičius. Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip: 20

1.1. Sukurta ir kontrolės laikotarpiu išlaikyta 1,5 (imtinai) darbo vieta (t.y. etatas) ir 
daugiau Mažeikių rajono savivaldybės gyventojams, gyvenamąja vietą 
deklaravusiems ne trumpiau nei 6 mėnesius iki darbo sutarties sudarymo dienos

20

1.2. Sukurta ir kontrolės laikotarpiu išlaikyta 1 (imtinai) darbo vieta (t.y. etatas) Mažeikių 
rajono savivaldybės gyventojams, gyvenamąja vietą deklaravusiems ne trumpiau nei 
6 mėnesius iki darbo sutarties sudarymo dienos

15

2. Didesnis naujų darbo vietų skaičius asmenims iki 40 metų 20

3. Projekto poreikis suderintas su teritorijos, kurioje vykdo veiklą pareiškėjas, 
nevyriausybinės organizacijos, verslo ir vietos valdžios atstovais (pateikiami 3 
pritarimai)

30

4. Projektas įgyvendinamas su didesniu Mažeikių raj. registruotų partnerių skaičiumi. 
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:
(jeigu Projekto rezultatais naudosis projekto pareiškėjas ir bent vienas iš partnerių, 
kurių juridinis statusas yra NVO ir kurie yra registruoti skirtingose seniūnijose. 
PASTABA: jei projekto partneriais yra išskirtinai privatūs juridiniai asmenys, šis 
kriterijus yra netenkinamas

30

4.1. Projektas įgyvendinamas partnerystėje su
trimis ir daugiau partnerių

30

4.2. Projektas įgyvendinamas partnerystėje su dviem partneriais 20

Vietos projektų atrankos kriterijus



Tinkamumo sąlygos pareiškėjams bei 
partneriams

• Partneriai – viešieji juridiniai asmenys.

• Bendrosios tinkamumo sąlygos pareiškėjui ir vietos projekto
partneriui numatytos Vietos projektų administravimo taisyklių,
patvirtintų ŽŪM 2016-09-21 įsakymu Nr. 3D-544 (suvestinė
redakcija nuo 2021-05-31 d. įsakymo Nr. 3D-352) 18.1 ir 22.1
papunkčiuose. Tuo pat metu leidžiama įgyvendinti ne daugiau
kaip (nurodomos alternatyvos):

• vieną projektą, susijusį su investicijomis į infrastruktūrą, verslą

(įskaitant NVO, bendruomeninį ar socialinį verslą), prekių

gamybą, paslaugų teikimą (pvz., verslo kūrimo, verslo plėtros,

kaimų atnaujinimo), ir vieną projektą, susijusį su investicijomis į

žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymų, kultūros renginių, stovyklų

organizavimo), išskyrus taisyklėse išskirtus atvejus;

• du projektus, susijusius su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą. 7



Tinkamumo sąlygos, susijusios su vietos projektu
• NVO socialinio verslo plėtros atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥

2 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims), ir skolos, kurios
reikšmė ≤ 0,6. Ataskaitiniais arba praėjusiais ataskaitiniais metais
(pasirinktinai) skaičiuojami grynojo pelningumo (netaikoma viešiesiems
juridiniams asmenims) ir skolos rodikliai (abu (kai taikoma) turi būti
skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis).

• NVO socialinio verslo pradžios atveju – grynojo pelningumo, kurio reikšmė
≥ 2 proc. (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims), ir skolos, kurios
reikšmė ≤ 0,6.

• Jeigu vietos projekte numatytos investicijos naujo arba esamo socialinio
verslo plėtrai, projektas turi atitikti reikalavimus, nustatytus Socialinio
verslo vykdymo pagal KPP priemones gairėse, patvirtintose LR Žemės ūkio
ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-720 „Dėl Socialinio verslo
vykdymo pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones gairių patvirtinimo“, o socialinis poveikis planuojamas ir
matuojamas pagal Socialinio verslo gairių 4 priede pateikiamą socialinio
poveikio matavimo skaičiuoklę.



Tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas

• Naujų prekių įsigijimo:

1.1. naujos technikos ir įrangos, skirtų vietos projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas vietos

projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

1.2. speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso

valdymui;

1.3. Motorinės transporto priemonės įsigijimas yra tinkamos finansuoti išlaidos tik tuo atveju,

jeigu:

– vietos projekto pagrindinė planuojama veikla – mobilioji prekyba VVG teritorijoje

pagaminta produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir

socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje (taisyklių 27.1.1. p.);

– planuojamas įgyvendinti verslo projektas – Taisyklių 27.1.1 papunktyje įvardytos

motorinės transporto priemonės ir N kategorijos N1 klasės motorinės transporto priemonės

(yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas pertvara ir jame nėra langų ir kai

ji neatsiejamai susijusi su versle numatytomis teikti paslaugomis, pvz.: maisto pristatymu,

mobilios įrangos pervežimu į paslaugų teikimo vietą ir pan., t. y. neskirta krovinių

gabenimo keliais veiklai vykdyti, (taisyklių 27.1.2 p.);

– M kategorijos, motorinėje transporto priemonėje yra aštuonios sėdimos vietos ir ji skirta

keleiviams vežti (taisyklių 27.1 punkas);

1.4. naujų statybinių medžiagų įsigijimas, kai projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių

ir kitų būtinų statinių naują statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas atliekamas ūkio būdu
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• Darbų ir paslaugų įsigijimo:

2.1. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų

statinių nauja statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas;

2.2. verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas

(privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose,

apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir

nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su

projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar

gerinimo darbų išlaidos).

• Vietos projekto bendrosios išlaidos (viešinimo priemonių,

atlyginimas architektams, inžinieriams ir konsultantams už

konsultacijas, susijusias su aplinkosauginiu ir ekonominiu tvarumu,

įskaitant galimybių studijų, verslo planų (veiklos ir (arba) projekto

aprašų) ir kitų su jais susijusių dokumentų rengimą)

• Netiesioginės vietos projekto išlaidos (kurios nėra skiriamos

tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti, tačiau yra būtinos:

projekto administravimas, DU, draudimo ir t.t ) 10



Išlaidų pagrindimas
• Bent 3 (trimis) skirtingų darbų vykdytojų, prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų

teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias

paslaugas, atliekančių panašius darbus (panašumo požymį apibūdinantys

elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, komplektacija, techninė specifikacija) ir

kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų

interneto tinklalapiuose esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų

forma;

• Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų patvirtintais

arba nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF administruojančių institucijų

interneto svetainėse skelbiamais prekių, paslaugų ir (arba) darbų kainų rinkos

tyrimuose nustatytais įkainiais, taikomais panašaus pobūdžio projektams ir

paramos gavėjams;

• atliktų darbų prekių ar paslaugų pirkimų arba viešųjų pirkimų dokumentais, jeigu

atliekant pirkimus buvo gauti pasiūlymai, atitinkantys Taisyklių 24.6.1 papunktyje

nustatytus reikalavimus komerciniams pasiūlymams, bent iš trijų darbų

vykdytojų, prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų. 11



NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

• neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų 
finansuoti išlaidų kategorijų ir neišvardytos FSA;

• neišvardytos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje;

• išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas);

• nepagrįstai didelės išlaidos;

• nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

• naudotų prekių įsigijimo išlaidos;

• baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

• trumpalaikio turto, įgyto paramos gavėjo projekto, kurio vertė yra mažesnė nei paramos 
gavėjo numatyta mažiausia ilgalaikio turto vertė;

• išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte; 

• neremiamas transporto priemonių įsigijimas;

• gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos; 

• investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas 
areštuotas);

• miškų ūkio įranga ir technika;

• keturračiai – mažieji traktoriai, jeigu vietos projekte numatyta vykdyti ne aplinkos ar 

teritorijos tvarkymo veiklą;
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NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

• išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės

biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja

valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos

priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus paramos VPS

įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei

vieną kartą;

• PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus

Vietos projektų administravimo taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos

pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM

ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra

netinkamas finansuoti iš paramos lėšų;

• išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo

finansų valdymo principo, pavyzdžiui, vietos projekto poreikius viršijančių techninių

parametrų gaminių, prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su projekto

vykdytojui nereikalingomis funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo

išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus

atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės).
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Jeigu vietos projekte numatyti

• naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio kapitalinis remontas ar infrastruktūros įrengimo,
atnaujinimo darbai turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai ir statinio
statybos kainos apskaičiavimas, parengti pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.8 papunktyje
nurodytus reikalavimus. (Taikoma, jei vietos projekte, vadovaujantis Vietos projektų administravimo
taisyklių 23.1.8 papunkčiu, numatyti statinio statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas,
statinio kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo darbai. Šie dokumentai turi būti
parengti ir (arba) išduoti iki vietos projekto paraiškos pateikimo dienos ir pateikti kartu su paraiška arba
parengti ir (arba) išduoti iki pirmojo mokėjimo prašymo dienos ir pateikti ne vėliau kaip su pirmuoju
mokėjimo prašymu. Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantys dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti
pateikti informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jų atskirai teikti nereikia (reikia nurodyti paraiškos 11 dalyje
„Pridedami dokumentai“));

• paprastojo remonto projektas pagal statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7
d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 (12.1–12.11 p.) „Statinio
projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, reikalavimus. Šis dokumentas turi būti pateiktas kartu su
paraiška arba ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos;

• nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas: STR 1.04.04:2017 parengtas
supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto aprašas (kai juos privaloma rengti)
ir statybą leidžiantis dokumentas (kai jis privalomas pagal statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017)
arba kiti dokumentai (sklypo planas su pažymėtais esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikacija ir
aiškinamasis raštas), ir statinio statybos kainos apskaičiavimas (projekto statinio statybos skaičiuojamosios
kainos nustatymo dalis). (Šie dokumentai turi būti pateikti, jei vietos projekte, vadovaujantis Vietos projektų
administravimo taisyklių 23.1.10 papunkčiu, numatyta tik nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar
kapitalinis remontas. Šiuos dokumentus privaloma pateikti kartu su vietos projekto paraiška arba ne vėliau
kaip iki pirmojo mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Tuo atveju, jeigu statybą leidžiantis dokumentas
teisės aktų nustatyta tvarka turi būti pateiktas informacinėje sistemoje „Infostatyba“, jo atskirai teikti
nereikia (reikia nurodyti paraiškos 11 dalyje „Pridedami dokumentai“));
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JEIGU VIETOS PROJEKTE NUMATYTOS INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ:

• turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad vietos projekto vykdytojui suteikta teisė valdyti, naudoti
ir disponuoti nekilnojamuoju turtu bei leista atlikti vietos projekte numatytas investicijas;

• nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų
centre ir galioti ne trumpiau kaip iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

• žemė po naujai statomais statiniais ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjui turi priklausyti
nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas žemės valdymo, naudojimo ar disponavimo ja
sutartį yra sudaręs su valstybinės žemės valdytoju. Žemės valdymo, naudojimo ar disponavimo ja
sutartis, sudaryta su valstybinės žemės valdytoju, turi būti užregistruota VĮ Registrų centre ir galioti ne
trumpiau kaip iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;

• nekilnojamas turtas, kurį savivaldybė valdo, naudojasi, disponuoja juo nuosavybės teise ir šis juridinis
faktas yra įregistruotas VĮ Registrų centre, o vietos projektą teikia arba vietos projekte, kaip vietos
projekto partneris, dalyvauja savivaldybės administracija ar kita savivaldybės įstaiga ar įmonė, ji turi
būti savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto patikėtine. Nekilnojamojo turto valdymo,
naudojimo, disponavimo patikėjimo teise faktas grindžiamas pateikiant savivaldybės tarybos
sprendimą dėl turto perdavimo patikėtiniui ir turto perdavimo–priėmimo aktą;

• jeigu įgyvendinant vietos projektą investuojama į valstybinės žemės sklypą, kuris yra nesuformuotas,
turi būti gautas rašytinis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pritarimas
planuojamai veiklai vykdyti (teikiamas tuo atveju, jeigu vietos projekte investuojama į valstybinės
žemės sklypą, kuris yra nesuformuotas);

• visų nekilnojamojo turto savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų (taikoma, kai
vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą ir jis nuosavybės teise priklauso keliems
bendraturčiams;

• jei vietos projekte numatytos investicijos, susijusios su licencijuojama veikla arba veikla, kuriai vykdyti
turi būti išduotas leidimas, ne vėliau kaip kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti pateikta
licencijos arba leidimo kopija. 15



VIETOS PROJEKTO VYKDYTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI:
• nenutraukti gamybinės veiklos ir neperkelti jos už VVG teritorijos ribų;

• nepakeisti nekilnojamojo turto arba jo dalies, į kurį investuojama, nuosavybės teisių;

• nepakeisti veiklos pobūdžio, tikslų ar įgyvendinimo sąlygų, kai tokie veiksmai pakenkia pradiniams

vietos projekto tikslams;

• viešinti gautą paramą šių Taisyklių 161–166 punktų nustatyta tvarka;

• apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti panaudota parama;

• su vietos projektu susijusių finansinių operacijų įrašus atskirti nuo kitų vietos projekto vykdytojo

vykdomų finansinių operacijų;

• siekiant palankaus sprendimo, nedaryti įtakos vietos projektą vertinantiems VPS vykdytojos

darbuotojams, sprendimą dėl vietos projekto finansavimo priimančiam VPS vykdytojos valdymo

organui arba atskiriems jo nariams, Agentūrai, Ministerijai;

• sudaryti sąlygas asmenims, turintiems teisę audituoti ir (arba) kontroliuoti vietos projekto įgyvendinimą

(VPS vykdytojai, Agentūrai, Ministerijai, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolei, Finansinių

nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos, Viešųjų pirkimų tarnybai, Lietuvos

Respublikos konkurencijos tarybai, EK, Europos Audito Rūmams), tikrinti, kaip yra laikomasi

tinkamumo sąlygų, atrankos kriterijų ir įsipareigojimų vietos projekto įgyvendinimo metu ir kontrolės

laikotarpiu;

• teikti VPS vykdytojai ir (arba) Agentūrai visą informaciją ir duomenis, susijusius su vietos projekto

įgyvendinimu, reikalingus vietos projekto įgyvendinimo valdymui, stebėsenai ir vertinimui atlikti;

• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja laikytis visų įsipareigojimų, susijusių su naujų darbo vietų

sukūrimo ir išlaikymo rodikliais, patvirtintais „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo

vertinimo metodikoje, 2017 m. lapkričio 9 d. ŽŪM įsakymas Nr. 3D-718;
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• vietos projekto vykdytojas įsipareigoja užtikrinti privalomų maisto tvarkymo subjektų pareigų,

susijusių su maisto tvarkymo veikla, laikymąsi;

• pradėti projekto įgyvendinimo darbus ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo paramos sutarties

pasirašymo dienos;

• užtikrinti, kad visos jo įgytos investicijos atitiks darbo saugos reikalavimus;

• ne vėliau kaip per 10 darbo dienų pranešti VVG apie bet kurių duomenų, nurodytų pateiktoje ir

užregistruotoje paramos paraiškoje, pasikeitimus;

• pasikeitus Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijoje (toliau – Deklaracija)

pateiktiems duomenims, ūkio subjektas įsipareigoja atnaujintą Deklaraciją per 10 darbo dienų nuo

duomenų pasikeitimo fakto pateikti VVG;

• projekto įgyvendinimo metu ir projekto kontrolės laikotarpiu turi užtikrinti atitiktį atrankos

kriterijams (išskyrus atrankos kriterijų, susijusį su pareiškėjo amžiumi), už kuriuos projektui

suteikiami balai;

• pateikti detalų atliktų darbų aktą (su kiekvienu mokėjimo prašymu, kuriame deklaruojamos

statybos išlaidos);

• užbaigus statybos darbus pateikti statybos užbaigimo dokumentus, kai jie privalomi pagal teisės

aktų nuostatas (ne vėliau kaip galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dieną);

• iki galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos parengti naudoti įrangą ir (arba) techniką ir

vėliausiai su galutiniu mokėjimo prašymu pateikti įrangos ir (arba) technikos įrengimo ir (arba)

sumontavimo darbų užbaigimo aktus ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose patvirtinama, kad

už paramos lėšas įsigyta įranga ir (arba) technika tinkamai sumontuota ir veikia.
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VIETOS PROJEKTŲ VERTINIMO 

ETAPAI
• Vietos projektų paraiškų vertinimo pradžia: vertinimas pradedamas gavus ir užregistravus

vietos projekto paraišką.

• Vietos projektų paraiškų vertinimo pabaiga: Agentūros išvados dėl vietos projektų vertinimo

ataskaitos patikrinimo pateikimo VPS vykdytojai diena.

• Vietos projektų vertinimą sudaro šie etapai:

• 1. vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka VPS vykdytojos

darbuotojas (-ai) ne ilgiau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo kvietimo teikti vietos

projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo

laikas. Vertinimo etapo sudėtinės dalys:

• 1.1. vietos projektų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas;

• 1.2. sprendimo VPS vykdytojos sudarytam VP atrankos komitetui dėl VP atrankos

priėmimas;

• 2. Vietos projektų paraiškų tinkamumo skirti paramą vertinimas. Šis vertinimas atliekamas

ne ilgiau kaip per 50 darbo dienų po VPS vykdytojos PAK sprendimo. Į šį terminą

įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas.
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VPS priemonė „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas 
kaimo vietovėse“, (LEADER-19.2-7) 2 veiklos sritis „Parama 

investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“

• Didžiausia galima parama vienam vietos projektui - 50 761,88 Eur 

• Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. lapkričio 30 d. 9 
val. 00 min. iki 2022m. sausio 28 d. 

• Tinkami vietos projektų vykdytojai: Savivaldybės administracija ir (arba) 
savivaldybės įsteigti juridiniai asmenys, kiti viešieji juridiniai asmenys.

• Remiamos veiklos: 1. Istorinę, architektūrinę ar kitokią kultūrinę 
vertę turinčių nekilnojamųjų kultūros, gamtos paveldo objektų, 
vietovių, parkų, skverų, želdynų, kitų kraštovaizdžio komponentų 
tvarkymo darbams, siekiant panaudoti minėtus turizmo objektus VVG 
teritorijoje, tautinio paveldo plėtrai, didinti VVG teritorijos vietovių 
patrauklumą; 2. Tradicinių amatų centrų veiklos plėtrai. Tradiciniai 
amatai vertinami ne tik kaip Lietuvos tautinės kultūros dalis, bet ir kaip 
viena iš alternatyvios ūkinės veiklos rūšių kaimo vietovėse.
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Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“
Veiklos sritis „Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse 

plėtoti“

• Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 184 235,79 Eur;

• Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. 
lapkričio 30 d. 9 val. 00 min. iki 2022m. sausio 28 d.

• Didžiausia galima parama vienam vietos projektui 
įgyvendinti iki 97 844,67 Eur;

• Tinkami vietos projektų vykdytojai: Fiziniai ir juridiniai 
asmenys: ūkininkas ar kitas fizinis asmuo, labai maža 
įmonė, maža įmonė.

• Remiamos veiklos: įvairi ne žemės ūkio veikla, produktų 
gamyba, apdorojimas, perdirbimas, jų pardavimas, taip pat 
paslaugų teikimas, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.
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Ačiū už dėmesį
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