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Parama investicijoms į laisvalaikio 
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grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti
vietos lygmeniu

Parama socialinio verslo kūrimui ir 
plėtrai
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Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (1)

Socialinis verslas padeda spręsti problemas, kurių sprendimas
sunkiai įgyvendinamas rinkos sąlygomis, netaikant papildomų inovacinių
metodų. Toks verslas gali būti orientuotas į socialinės integracijos
didinimą, pažeidžiamų socialinių grupių problemų sprendimą, geresnį
sveikatos priežiūros, švietimo ir įdarbinimo, globos ir būsto paslaugų
teikimą, taip pat aplinkosaugos problemų sprendimą. Todėl pagal Biržų
rajono VVG įgyvendinamą VPS numatoma remti socialinio verslo kūrimą
ir plėtrą.

Socialinis verslas – verslo modelis, pagal kurį, išnaudojant rinkos
mechanizmą, pelno siekimas susiejamas su visuomenei naudingais tikslais
ir prioritetais, remiamasi socialiai atsakingo verslo bei viešojo ir privataus
sektorių partnerystės nuostatomis, taikomos socialinės inovacijos.

Parama teikiama

Daugiau apie socialinio verslo koncepciją, gaires: 
http://www.birzuvvg.lt/naujienos/sumaniu-verslu-pristatymas-socialinis-verslas-59

http://www.birzuvvg.lt/naujienos/sumaniu-verslu-pristatymas-socialinis-verslas-59
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Parama socialinio verslo kūrimui ir plėtrai (2)

• Maksimali paramos vertė vietos projektui iki – 50 000,00 Eur;

• Tinkami paramos gavėjai- NVO/ kiti viešieji juridiniai asmenys,
privatūs juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis iki 80/95 proc.

• Galimi partneriai.

• Priemonė kurianti darbo vietas.

Atrankos kriterijai (VPS):

o Sukuriama daugiau naujų darbo vietų;
o Pareiškėjas ilgiau veikia VVG 

teritorijoje.
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Viešojo naudojimo infrastruktūrai, susijusiai su
laisvalaikio, poilsio, sporto ir kultūrine veikla kaime gerinti,
atnaujinti, aplinkai tvarkyti, viešųjų erdvių sutvarkymui bei jų
pritaikymui gyventojų poreikiams, jaunimui patrauklių, naujoviškų
laisvalaikio užimtumo galimybių sudarymas, įrengiant ar
sutvarkant viešąsias erdves.

Parama teikiama

Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių 
sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams (1)
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• Maksimali paramos vertė vietos projektui iki – 25 000,00 Eur;

• Tinkami paramos gavėjai- NVO ir kiti viešieji juridiniai asmenys;

• Paramos lyginamoji dalis iki 80 proc.;

• Galimi partneriai - viešieji juridiniai asmenys: nevyriausybinės
organizacijos, biudžetinės įstaigos–registruotos Biržų rajono
savivaldybės teritorijoje;

• Remiama veikla turi būti vykdoma VVG teritorijoje.

Atrankos kriterijai (VPS):

o Projekte numatyta savanoriška veikla;
o Pareiškėjas NVO.

Parama investicijoms į laisvalaikio infrastruktūros, viešųjų erdvių 
sutvarkymą bei pritaikymą gyventojų poreikiams (2)
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Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti 
vietos lygmeniu (1)

Horizontaliam ir vertikaliam tiekimo grandinės dalyvių
bendradarbiavimui, kuriant ir plėtojant trumpas tiekimo grandines ir
vietos rinką, ir vietos lygmens rinkodaros veiklai, susijusiai su trumpų
tiekimo grandinių ir vietos rinkų plėtra.

Parama teikiama įvairioms smulkių veiklos vykdytojų
bendradarbiavimą skatinančioms iniciatyvoms, kuriant bendrą
infrastruktūrą, organizuojant bendrus darbo procesus (pvz.,
ekologiškų produktų realizacija, turizmo paslaugų bendradarbiavimo
projektai ir kt.).

Trumpa tiekimo grandinė – riboto skaičiaus smulkiųjų ūkinės
veiklos vykdytojų bendradarbiavimas produktų tiekimo srityje, derinant
transportavimo, platinimo, rinkodaros, reklamos, kokybės valdymo
veiklą ir siekiant, kad tiekiami produktai greitai pasiektų vartotoją.

Parama teikiama
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Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkodarai skatinti 
vietos lygmeniu (2)

• Maksimali paramos vertė vietos projektui iki – 50 000,00 Eur;

• Tinkami paramos gavėjai- juridiniai ir fiziniai asmenys;

• Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2
subjektai, atitinkantys paramos gavėjo kriterijus;

• Parama skiriama toms tiekimo grandinėms, kuriose dalyvauja ne
daugiau kaip vienas tarpininkas (pardavėjas, mažmeninės
prekybos atstovas ir pan.) tarp gamintojo ir galutinio vartotojo.
Perdirbėjas nelaikomas tarpininku, jei teikia gamintojui produkto
perdirbimo paslaugą, nedalyvaudamas tolesniame produkto
realizavimo procese.

• Paramos lyginamoji dalis iki 70 proc;

• Priemonė kurianti darbo vietą.

Atrankos kriterijai (VPS):

o Didesnis projekte dalyvaujančių subjektų
skaičius;

o Sukuriama daugiau naujų darbo vietų.
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Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai (1)

Numatoma remti bendruomeninio verslo kūrimą ir plėtrą,
mažinant kaimo gyventojų socialinę atskirtį.

Bendruomeniniam verslui skiriamas bendruomenių narių
laikas bei pastangos, prisiimant finansinę, psichologinę, socialinę riziką
ir atsakomybę ir už tai gaunant materialinę ir nematerialinę naudą
kaimo vietovės plėtrai ir kartu pačioms bendruomeninėms
organizacijoms. Kuo aktyviau vietovės pokyčių procese, siekiant
racionaliau panaudoti vietinį potencialą, dalyvauja kaimo
bendruomenės, tuo vietovės tampa patrauklesnės gyventi, dirbti ir
investuoti, yra gyvybingesnės.

Bendruomeninis verslas – tai bendruomenės inicijuotas
verslas, kai vykdoma ekonominė veikla, remiantis socialiai atsakingo
verslo nuostatomis, o gaunamas pelnas yra skiriamas bendruomenės
veiklai užtikrinti, jos aktualioms problemoms spręsti.

Parama teikiama

Daugiau apie bendruomeninio verslo koncepciją: 
http://www.birzuvvg.lt/naujienos/sumaniu-verslu-pristatymas-bendruomeninis-verslas-58

http://www.birzuvvg.lt/naujienos/sumaniu-verslu-pristatymas-bendruomeninis-verslas-58
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Parama bendruomeninio verslo kūrimui ir plėtrai (2)

• Maksimali paramos vertė vietos projektui iki – 100 000,00 Eur;

• Tinkami paramos gavėjai - NVO ;

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

• Paramos lyginamoji dalis iki 95 proc;

• Priemonė kurianti darbo vietą.

Atrankos kriterijai (VPS):

o Sukuriama daugiau naujų darbo vietų;
o Darbo vietos kuriamos jauniems VVG

teritorijos gyventojams (iki 40 m.)



FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAI –RENGIAMI!
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BENDRIEJI REIKALAVIMAI pareiškėjams, partneriams, vietos projektui ir pan., numatyti
Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo
taisyklėse:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr


INFORMACIJA APIE 
KVIETIMUS 
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www.birzuvvg.lt

https://www.facebook.com/birzuvvg/

Darbuotojų kontaktai:
http://www.birzuvvg.lt/kontaktai

http://www.birzuvvg.lt/kontaktai

