
Kvietimo Nr. 23 finansavimo 
sąlygų pristatymas
Biržų rajono vietos veiklos grupė



Kvietimas Nr. 23

Kvietimas teikti vietos projektus nuo 
2023 m. kovo 7 d. 9:00 val. iki 

2023 m. balandžio 18 d. 16:00 val.



Informacija ir dokumentacija Kvietimo Nr. 23 – www.birzuvvg.lt



Kvietimas Nr. 23

Kvietimas teikti vietos projektus pagal 
VPS veiklos sritį „Parama ne žemės ūkio 
vietos verslui kaimo vietovėse pradėti 

ir plėtoti“

Kvietimas skirtas tai pačiai VPS priemonės veiklos sričiai, 
tačiau finansuojamas skirtingų fondų, todėl  parengti  2 

skirtingi finansavimo sąlygų aprašai

EŽŪFKP ir LR 
valstybės 

biudžeto lėšos
EURI lėšos



➢ Iš viso kvietime 
13290,00 Eur

➢ 1 projektui maksimali 
paramos suma – iki 
13 290,00 Eur

➢ Finansavimo šaltinis-
EURI lėšos

➢ Iš viso kvietime 
14375,00 Eur

➢ 1 projektui 
maksimali paramos 
suma – iki 
14375,00 Eur

➢ Finansavimo 
šaltinis- EŽŪFKP ir 
LR valstybės 
biudžeto lėšos

Finansavimo 
sąlygų skirtumai

EŽŪFKP ir LR 
valstybės 

biudžeto lėšos
EURI lėšos



Kvietimas Nr. 23
Pildant paraišką ir jos priedus, turi būti 

naudojama tik vieno, pasirinkto 
finansavimo fondo dokumentacija:

EŽŪFKP ir LR 
valstybės 

biudžeto lėšos
EURI lėšosARBA

SVARBU



Kvietimas Nr. 23
Visos tinkamumo sąlygos nurodytos 

FSA ir Vietos projektų administravimo 
taisyklėse.

Paraišką ir jos priedus reikėtų pradėti 
pildyti, tik susipažinus su tinkamumo 

sąlygomis.



VPS priemonės 
veiklos srities tikslas

Didinti kaimo gyventojų užimtumą, 
plėtojant turizmo kaime paslaugas, 

skatinant verslo iniciatyvas kurti 
naujas ir išlaikyti esamas darbo vietas.



Galimi pareiškėjai

Juridiniai ir fiziniai asmenys: labai
maža, maža įmonė, ūkininkas ar kitas
fizinis asmuo*.
*Paraiškos pateikimo metu pareiškėjas, įskaitant
su juo susijusias įmones, – labai maža, maža
įmonė.

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo
finansuoti sąlygos ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“
nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius, specialiuosius ir
papildomus tinkamumo reikalavimus.

FSA I ir IV skyriai



Paramos 
lyginamoji dalis

- iki 70 proc.visų tinkamų finansuoti vietos projekto
išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar
fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus
reikalavimus, nurodytus 3 Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma
juridiniams asmenims) ir Europos Komisijos 2003 m.
gegužės 6 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai
mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma
fiziniams asmenims);

- iki 50 proc.visų tinkamų finansuoti vietos projekto
išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis
asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai
įmonei keliamus reikalavimus.



Remiamos veiklos

FSA  3 priedas  „Remiamų veiklų 
sąrašas“

Parama teikiama verslo pradžiai ir (arba)
plėtrai: įvairiai ne žemės ūkio veiklai,
produktų gamybai, atsinaujinančių
energijos išteklių panaudojimui, paslaugų
teikimui, įskaitant paslaugas žemės ūkiui.

Remiamos/ neremiamos veiklos pagal EVRK
nurodytos FSA 3 priede „Remiamų veiklų
sąrašas“



Atrankos kriterijai

Min 
40

Max 
100

FSA II skyrius



1. Sukuriama daugiau naujų darbo vietų ir/arba išlaikomos 
esamos: 25

1.1. sukuriama daugiau  nei 1 darbo vieta (etatas); 25

1.2. sukuriama nuo 0,3  iki 1 (imtinai) darbo vietos (etato). 20
2. Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo dienos 

nepertraukiamai deklaravo gyvenamąją vietą Biržų rajono 
VVG teritorijoje. 

25

2.1. 5 ir daugiau metų; 25
2.2. nuo 4 iki 5metų; 20
2.3. nuo 3 iki 4 metų; 15
2.4. nuo 2 iki 3 metų. 10
3. Pareiškėjas – jaunas žmogus iki 40 metų (imtinai) 

amžiaus.
25

4. Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, turi ne daugiau, 
kaip 5 (penkis) darbuotojus.

15

5. Projektas skirtas inovacijų diegimui Biržų rajono VVG 
teritorijoje. 

10

Atrankos kriterijai

FSA II skyrius

Atitiktis atrankos kriterijui nustatoma, pagal FSA II skyriuje
nurodytą „Patikrinamumą“.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų 
administravimo taisyklės

➢ Įgyvendinus vietos projektą turi būti
sukurta/-os darbo vieta/ - os.

Planuojamos vienos darbo vietos (vieno etato) sukūrimo kaina
(vertinama paramos lėšų dalis be nuosavo indėlio) negali būti
didesnė už 70 000 Eur. Jeigu vietos projektu kuriama mažiau
kaip viena darbo vieta (etatas), planuojamos darbo vietos
kainos pagrįstumui įrodyti taikomas pro rata principas.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų 
administravimo taisyklės

➢ Planuojama vykdyti veikla, kuriai
prašoma paramos, turi būti nurodyta
kaip remiama veikla FSA 3 priede
„Remiamų veiklų sąrašas“.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklės

➢ Prie vietos projekto paraiškos turi būti
pateiktas vietos projekto verslo planas
(FSA 2 priedas).

Verslo planas turi būti ekonomiškai gyvybingas, t. y. vietos
projekto verslo planas turi atitikti ekonominio gyvybingumo
kriterijus ir jų reikšmes, nustatytas Vietos projektų
administravimo taisyklių 23.1.5. p.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklės

➢ Parama neteikiama: projektui, kuriame
numatyta pradėti apgyvendinimo
veiklą.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklės

Visos tinkamumo sąlygos nurodytos
FSA ir Vietos projektų administravimo
taisyklėse.



Tinkamos 
vietos projekto 
išlaidos
FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24- 28 p.

1. Naujų prekių:

➢naujų įrenginių, mechanizmų, įrangos (įskaitant
techniką), skirtų vietos projekto reikmėms
įsigijimo ir įrengimo išlaidos;

➢ kitų naujų prekių, skirtų vietos projekto
reikmėms, įsigijimo ir įrengimo išlaidos.



Tinkamos 
vietos projekto 
išlaidos

FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24- 28 p.

2. Vietos projekto bendrosios 
išlaidos

Įskaitant viešinimo priemonių, nurodytų Vietos projektų
administravimo taisyklių 157 punkte, įsigijimo, tačiau ne daugiau
kaip 10 (dešimt) proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų
vertės be PVM, ir ne daugiau kaip 1 000,00 Eur (vieno tūkstančio
eurų) be PVM.



Tinkamos 
vietos projekto 
išlaidos

FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24- 28 p.

3. Netiesioginės vietos projekto 
išlaidos

Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti
taikomas supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji
norma, apskaičiuotos pagal Vietos projektų administravimo
taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir neviršijančios jame
nustatytų ribų (atkreipiamas dėmesys, jog fiksuotoji norma negali
viršyti 12 proc.).



Netinkamos 
vietos projekto 
išlaidos
FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 28 p.

Netinkamos finansuoti išlaidos
nurodytos FSA 3.5. p. bei Vietos
projektų administravimo taisyklių 28
punkte.



Išlaidų kainos 
pagrindimo 
būdai

FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24.6. p.

1. Bent 3 (trimis) skirtingų darbų vykdytojų, 
prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, 
komerciniais pasiūlymais arba jų interneto 
tinklalapiuose esančiomis kainomis 
kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų 
k. Print Screen), arba kitu būdu, leidžiančiu 
objektyviai palyginti bent 3 skirtingų teikėjų, 
siūlomas kainas. *



Išlaidų kainos 
pagrindimo 
būdai
FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24.6. p.,
Išlaidų tinkamumo vertinimo 
tvarka

* Pateikti rinkos kainą įrodantys dokumentai (komerciniai
pasiūlymai arba interneto tinklalapiuose esančių kainų
kompiuterio ekrano nuotraukos (anglų k. print Screen)), turi
būti su lygiaverčiais pagrindiniais (taikoma 10 proc. paklaida,
skaičiuojant nuo pasirinktos investicijos parametro) investicijos
kainą lemiančiais parametrais.
Jei teikiamuose komerciniuose pasiūlymuose yra nurodytas
galiojimo terminas, jis turi galioti paraiškos teikimo dieną.
Komerciniai pasiūlymai turi būti išrašyti pareiškėjo vardu ir
pasirašyti tiekėjų atstovų, o viešai tiekėjų pateikta informacija
(internete, reklaminėje medžiagoje ir pan.) turi būti patvirtinta
tik paties pareiškėjo parašu. Bent 1 (vienas) rinkos kainą
įrodantis dokumentas (komercinis pasiūlymas arba kompiuterio
ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš prekių ar paslaugų
teikėjo, darbų vykdytojo, kurio buveinės registracijos vieta yra
ne VVG teritorijoje.



Išlaidų kainos 
pagrindimo 
būdai
FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24.6. p.,
Išlaidų tinkamumo vertinimo 
tvarka

2. 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, kurie taikomi tokioms
pat išlaidoms įgyvendinant panašaus
pobūdžio projektus ir panašiems paramos
gavėjams, fiksuotaisiais tokių pat prekių,
darbų ir (arba) paslaugų vienetų įkainiais,
taikomais panašaus pobūdžio projektams ir
paramos gavėjams.



Išlaidų kainos 
pagrindimo 
būdai
FSA III skyrius, 
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 24.6. p.,
Išlaidų tinkamumo vertinimo 
tvarka

3. 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
(taikoma bendrosioms išlaidoms).



Tinkamas 
pareiškėjo 
prisidėjimas 
prie projekto
FSA 1.13 p.,
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 32 p.

➢pareiškėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis;
➢pareiškėjo skolintomis lėšomis;
➢pareiškėjo iš vietos projekte numatytos

vykdyti veiklos gautinomis lėšomis.



Paramos lėšų 
išmokėjimo 
būdas
Vietos projektų administravimo 
taisyklių 153 p.

➢ Išlaidų kompensavimo;
➢ Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu,

kai avansas nėra EK tinkamos deklaruoti
išlaidos;

➢Sąskaitų apmokėjimo.



Projekto 
biudžeto pvz.

Jei pareiškėjas atitinka labai mažos įmonės
statusą –parama su 70 proc. intensyvumu.

Jei prašoma maksimali paramos suma
14375,00 Eur (kai finansavimo šaltinis-
EŽŪFKP ir LR valstybės biudžeto lėšos)

Tinkamos finansuoti išlaidos 20 535,71 Eur be
PVM

Bendra projekto vertė (investicijų suma) 24
848,21 Eur su PVM

Pareiškėjo prisidėjimas 10 473,21 Eur
įskaitant PVM (24 848,21 - 14375,00).



Teikiami 
dokumentai 
paramai gauti

http://www.birzuvvg.lt/kvietimas-
nr-23

FSA V skyrius

➢ 1 priedas „Vietos projekto paraiškos forma“
➢ 2 priedas „Vietos projekto verslo plano 

forma“

➢ Vienos įmonės deklaracijos forma
➢ Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto 

statuso deklaracija

➢ Kiti, reikalingi dokumentai nurodyti FSA V
skyriuje

http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/1%20priedas_%20Paraiska%20Kvietimo%20Nr_%2021%20(EZUFKP%20ne%20zemes%20ukio).docx
http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/2%20priedas_Verslo%20planas_ne%20zemes%20ukio%20(EZUFKP)%20_Nr_%2021.xlsx
http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/2%20priedas_Verslo%20planas_ne%20zemes%20ukio%20(EZUFKP)%20_Nr_%2021.xlsx
http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/vienos%20imones%20deklaracija%20(su%20priedais).doc
http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/SVV%20statuso%20deklaracija%20(4).docx
http://www.birzuvvg.lt/uploads/Kvietimai/Kvietimas%20Nr.21/SVV%20statuso%20deklaracija%20(4).docx


Informacija
www.birzuvvg.lt

El.p. info@birzuvvg.lt
Tel.: 8 450 31551
J.Janonio g. 2, Biržai
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