
Kvietimo Nr. 22 finansavimo 
sąlygų pristatymas
Biržų rajono vietos veiklos grupė



Kvietimas Nr. 22

Kvietimas teikti vietos projektus nuo
2023 m. vasario 20 d. 9:00 val. iki

2023 m. balandžio 18 d. 16:00 val. 



Informacija ir dokumentacija Kvietimų teikti paraiškas www.birzuvvg.lt



Kvietimas Nr. 22

Kvietimas skirtas 2 VPS priemonės veiklos sritims, 
kiekvienai jų parengti  skirtingi finansavimo sąlygų aprašai

VPS priemonės 
„Sumanių verslumo 

iniciatyvų 
įgyvendinimas“ 

veiklos sritis 
„Parama 

socialinio verslo 
kūrimui ir 
plėtrai“  

VPS priemonės 
„Sumanių verslumo 

iniciatyvų 
įgyvendinimas“ 

veiklos sritis 
„Parama 

bendruomeninio 
verslo kūrimui ir 

plėtrai“



Kvietimas Nr. 22

Parama socialinio verslo 
kūrimui ir plėtrai



Parama socialinio 
verslo kūrimui ir 

plėtrai
Skatinti verslumą ir užimtumą, sudarant 

galimybes organizuoti verslus, 

populiarinti esamas ir kurti naujas vietos 

paslaugas, įgyvendinti inovacinius 
socialinių problemų sprendimo būdus.

VPS priemonės veiklos srities tikslas



Galimi pareiškėjai

1) įstaigos, įsteigtos ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų
įstatymą arba Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą, kurių veikla atitinka NVO
apibrėžtį;

2) labdaros ir paramos fondai, įsteigti ir veikiantys pagal Lietuvos Respublikos
labdaros ir paramos įstatymą;

3) religinės bendruomenės ir bendrijos, esančios NVO, veikiančios pagal Lietuvos
Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą;

4) bendruomeninės organizacijos, atitinkančios Lietuvos Respublikos
bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymą;

5) privatūs juridiniai asmenys, kurių steigime ir (ar) valdyme dalyvauja viešieji
juridiniai asmenys, įvardyti 1-4 punktuose, ir kurie valdo ne mažiau kaip 51 proc. 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 ne mažiau kaip 51 proc. visų juridinio asmens dalyvių balsų (turi
sprendžiamąją galią).

Pareiškėjas turi atitikti Socialinio verslo vykdymo
gairėse numatytas nuostatas.

FSA I ir IV skyriai

NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys,
privatūs juridiniai asmenys:



Galimi partneriai
FSA I ir IV skyriai

Partneris turi būti registruotas Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje ne trumpiau, kaip 3 metus.

Vieši ir privatūs juridiniai asmenys
registruoti Biržų rajono savivaldybės
teritorijoje



Lėšos

Kvietimui teikti VPS priemonės
veiklos srities vietos projektų
paraiškas skiriama- 183 178,00 Eur

Didžiausia lėšų vietos projektui
paramos suma negali viršyti-
183 178,00 Eur



Paramos 
lyginamoji dalis

- iki 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų,
kai vietos projektas yra privataus
socialinio verslo, atitinkančio Socialinio
verslo vykdymo gairių nuostatas,
pobūdžio;

- iki 95 proc. tinkamų finansuoti išlaidų,
kai vietos projektas yra NVO socialinio
verslo, atitinkančio Socialinio verslo
vykdymo gairių nuostatas, pobūdžio.



Atrankos kriterijai

Min 
40

Max 
100

FSA II skyrius



Atrankos kriterijai

FSA II skyrius

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

1. Didesnis naujų darbo vietų (etatų) skaičius: 25

1.1. Sukurta nuo 2,7 (imtinai) darbo vietų (etatų) ir daugiau 25
1.2. Sukurta nuo 2 (imtinai) iki 2,7 darbo vietos (etato) 15

2. Projektas apima daugiau socialinio poveikio tikslinių grupių 25

2.1. 3 ir daugiau tikslinių grupių 25
2.2. 2 tikslinės grupės 20
2.3. 1 tikslinė grupė 15
3. Vietos projektas yra NVO socialinio verslo, atitinkančio

Socialinio verslo vykdymo gairių nuostatas, pobūdžio
20

4. Pareiškėjas ilgiau registruotas Biržų rajono VVG teritorijoje 20

4.1. VVG teritorijoje pareiškėjas registruotas 3 (imtinai) metus ir ilgiau. 20

4.2. VVG teritorijoje pareiškėjas registruotas nuo 1 iki 3 metų. 10

5. Vietos projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriu/-iais. 10 



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,

Socialinio verslo vykdymo gairių 
2 priedas

➢ Socialinis poveikis vietos projekte
planuojamas ir matuojamas pagal
Socialinio verslo vykdymo gairių 2
priedą.

Projekto paraiškoje turi būti aiškiai aprašyta, kokia veikla bus
vykdoma ir pagrįsta, kaip vietos projektas atitiks Socialinio
verslo vykdymo gairėse numatytas sąlygas ir reikalavimus.



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 23.1.5.1, 23.1.5.2. p.



Tinkamos 
vietos projekto 
išlaidos

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

1. Naujų prekių
2. Darbų ir paslaugų įsigijimo
3. Vietos projekto bendrosios išlaidos
4. Įnašas natūra savanoriškais darbais, 
nekilnojamu turtu
5. Pridėtinės vertės mokestis
6. Netiesioginės vietos projekto 
išlaidos



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.



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

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

➢ tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos
piniginės lėšos;

➢ pareiškėjo skolintos lėšos;
➢ pareiškėjo ir/arba tinkamo vietos projekto

partnerio įnašu natūra – savanoriškais darbais;
➢ pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto

partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju
turtu;

➢ gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas
įgyvendinamas ne vienu etapu;

➢ pareiškėjo iš vietos projekte numatytos
vykdyti veiklos gautinos lėšos.



Kvietimas Nr. 22

Parama bendruomeninio verslo 
kūrimui ir plėtrai



Parama bendruomeninio 
verslo kūrimui ir plėtrai

Skatinti verslumą ir užimtumą, 
sudarant galimybes organizuoti 

verslus, populiarinti esamas ir kurti 
naujas vietos paslaugas, įgyvendinti 

inovacinius socialinių problemų 
sprendimo būdus.

VPS priemonės veiklos srities tikslas



Galimi pareiškėjai

Pareiškėjas turi atitikti Socialinio verslo vykdymo
gairėse numatytas nuostatas. FSA I ir IV skyriai

NVO 



Galimi partneriai
FSA I ir IV skyriai

Partneris turi būti registruotas Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje.

Vieši ir privatūs juridiniai asmenys



Lėšos

Kvietimui teikti VPS priemonės
veiklos srities vietos projektų
paraiškas skiriama- 70 000,00 Eur

Didžiausia lėšų vietos projektui
paramos suma negali viršyti-
70 000,00 Eur



Paramos 
lyginamoji dalis

- iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti vietos
projekto išlaidų, kai vietos projektas yra
bendruomeninio verslo pobūdžio, kaip apibrėžta
Socialinio verslo vykdymo pagal Lietuvos kaimo
plėtros 2014–2020 metų programos priemones
gairėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos
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”.



Atrankos kriterijai

Min 
40

Max 
100

FSA II skyrius



Atrankos kriterijai

FSA II skyrius

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

1. 
Sukuriama daugiau naujų darbo vietų (etatų). 25

1.1. nuo 1,5 (imtinai) ir daugiau darbo vietų (etatų); 25
1.2. nuo 1 (imtinai) iki 1,5 darbo vietų (etatų). 20
2. Vietos projekto pareiškėjas – Biržų rajono kaimo

bendruomenė.
25

3. Pareiškėjas yra registruotas Biržų rajono savivaldybėje
ne trumpiau, kaip 2 (du) metus.

25

4.

Darbo vietos kuriamos jauniems VVG teritorijos
gyventojams (iki 40 m.).

15

5. Vietos projektą numatyta įgyvendinti kartu su
partneriu/-iais.

10



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 prorata principas.



Tinkamumo 
sąlygos

FSA IV skyrius, 
Vietos projektų 
administravimo taisyklės

➢ Jei projekte numatyta produktų
gamyba, apdorojimas, perdirbimas,
galutinis produktas negali būti
Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo I priede nurodytas produktas.



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 23.1.5.1, 23.1.5.2. p.



Tinkamos 
vietos projekto 
išlaidos

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

1. Naujų prekių
2. Darbų ir paslaugų įsigijimo
3. Vietos projekto bendrosios išlaidos
4. Įnašas natūra savanoriškais darbais, 
nekilnojamu turtu
5. Pridėtinės vertės mokestis
6. Netiesioginės vietos projekto 
išlaidos



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.



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

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

➢ tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos
piniginės lėšos;

➢ pareiškėjo skolintos lėšos;
➢ pareiškėjo ir/arba tinkamo vietos projekto

partnerio įnašu natūra – savanoriškais darbais;
➢ pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto

partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju
turtu;

➢ pareiškėjo iš vietos projekte numatytos
vykdyti veiklos gautinos lėšos;

➢ gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas
įgyvendinamas ne vienu etapu.



www.birzuvvg.lt

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

Informacija
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