
„Projektų finansavimo sąlygų 

aprašo 10.1, 10.2,10,3, 10,4, 10,5 

veiklų pristatymas: tinkamos 

veiklos, tikslinės grupės, išlaidos 

bei kiti reikalavimai ir patarimai“ 

VVG Jurbarkas direktorė Gaiva Mačiulaitienė

Remiantis projektų finansavimo sąlygų aprašu ir ESFA metodine medžiaga



Remiama veikla (PFSA -10.1)

10.1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti

gyventojų esamą socialinę atskirtį:

 10.1.1 Bendrosios socialinės paslaugos, specialiosios

socialinės priežiūros paslaugos, sociakultūrinės ir kt.

soc. paslaugos.

• 10.1.2 Informacijos apie šias paslaugas sklaida ir

tarpininkavimas jas gaunant.



PAREIŠKĖJAI

(VVG teritorija)

PARTNERIAI

(VVG teritorija ir/ar 

besiribojanti teritorija)

Viešieji juridiniai asmenys Viešieji juridiniai asmenys

Privatūs juridiniai asmenys Privatūs juridiniai asmenys

Savivaldybės administracija Savivaldybės administracija

Projekto pareiškėju arba bent vienu iš partnerių turi būti

nevyriausybinė organizacija (toliau – NVO) arba socialinis

partneris (t. y. darbuotojų ar darbdavių organizacija).





Pareiškėjas veikia ne 

mažiau kaip 2 metai !



Tikslinės grupės



Idėjos (darbas su vaikais)



Idėjos (darbas su vaikais)



Idėjos (darbais su vyresnio 

amžiaus asmenimis)



Idėjos (darbais su vyresnio 

amžiaus asmenimis)



Idėjos (darbais su neįgaliaisiais)



Stebėsenos rodikliai

• BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines

grupes); minimali siektina reikšmė - 5 asm.

• Projektų, kuriuos visiškai arba iš dalies įgyvendino

socialiniai partneriai ar NVO, skaičius.

• Socialinių partnerių organizacijose ar NVO

savanoriaujantys dalyviai (vietos bendruomenės nariai)

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“

(teikti informaciją ESFAI).



Finansavimo reikalavimai

• Ne daugiau 30 proc. projektą vykdančių darbuotojų

giminaičiai (netaikoma soc. įmonėms ir pan.);

• 1 dalyviui – ne daugiau 3000 Eur nuo veiklai Nr.10.1

skiriamo finansavimo sumos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (I) 

2 kategorija

 Nekilnojamas turtas:

• Rinkos turto vertė;

• 10 m. nebuvo ES investuota;

• Įtrauktas į apskaitą;

• Pro rata principas. 

Tik iš nuosavo įnašo (nepiniginis įnašas)



Tinkamos finansuoti išlaidos (II)                    

3 kategorija

 Paprastasis remontas

• Patalpų panaudojimas veikloms;

• Projekto vykdytojas ar partneris valdo nuosavybės ar patikėjimo 
teise.

• Būtų naudojamas vykdant projekto tikslą atitinkančias veiklas ne
trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų įgyvendinimo
pabaigos.

• 2+3 kategorijos ne daugiau 10 proc.



Tinkamos finansuoti išlaidos (III)                           

4 kategorija

 Įrangos, įrenginių ir kito turto tinkamos finansuoti išlaidos

• Baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir
kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Ne daugiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (IV)                   

5 kategorija

Darbo užmokestis

• DU (su darbdavio mokesčiais) projekto vykdytojo ar partnerio

darbuotojams;

Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis;

pareiškėjo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio

duomenimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų

darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir pan.

• Kasmetinių atostogų išlaidos;                                               

Fiksuotas įkainis pagal Kasmetinių atostogų ir papildomų   poilsio                

dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą.

• Fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis,

įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose

dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos.

Veikloje Nr. 10.1.1. tinkamas tik kaip nuosavas įnašas.



Tinkamos finansuoti išlaidos (V)                   

5 kategorija

Išlaidos savanoriams

Savanoriška veikla (nuosavas įnašas); 

Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr.  08.61-

ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio 

nustatymo tyrimo ataskaita.

Specialių drabužių ir individualios saugos priemonių įsigijimo, skiepijimo, 

sveikatos pažymos gavimo;  

Savanorių pašto, telefono;

Savanorių draudimo;    

Maitinimo išlaidos (veikla ne trumpiau kaip 2 val.);

Kelionių.     

Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo 

tyrimo  ataskaita.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VI)                   

5 kategorija

 Išlaidos, susijusios su dalyviais

• Kelionių;                                                                                               
Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo 
ataskaita.

• Dalyvavimo renginiuose ir mokymuose; 

• Dokumentų, reikalingų nustatyti asmens priklausymo tikslinei grupei 
faktą, išdavimo apmokėjimo išlaidos;

• Projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo priemonių, darbo 
priemonių ir medžiagų ir pan.;

• Maisto produktų, higienos prekių įsigijimo (skirtos ne išdalinimui);

• Maitinimo (veikla ne trumpiau kaip 2 val.);

• Maitinimo organizavimo socialinės paslaugos; 

• Transporto priemonių nuomos ir eksploatavimo išlaidos.

• Projekto veiklų dalyvių dalyvavimo renginiuose, užsiėmimuose išlaidos 
(t. y. bilietų į renginius, užsiėmimus; renginių, užsiėmimų dalyvio 
mokesčio išlaidas); 



Tinkamos finansuoti išlaidos (VII)                   

5 kategorija

 Nuomos išlaidos 

• Nekilnojamo turto nuomos;

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės

technikos, programinės įrangos nuomos.

 Projekto vykdytojas pats įgyvendina veiklas, neturi

patalpų; ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų

valdyti turtą; panaudojimo intensyvumas



Tinkamos finansuoti išlaidos (VIII)                   

5 kategorija

 Kitos išlaidos

• Patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių paslaugų,
šildymo, patalpų tvarkymo ir pan.);

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos
nusidėvėjimo išlaidos (Valstybės ar savivaldybių
biudžetinių įstaigų patirtos nusidėvėjimo tik iš nuosavo
įnašo);

• Svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo;

• Renginių organizavimo išlaidos;

 Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita.

• Interneto svetainių kūrimo ir palaikymo, leidinių ir
informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų
rengimo ir transliavimo.



Svarbios nuostatos

 Kai socialinei atskirčiai mažinti skirtas paslaugas tikslinėms
grupėms teikia išorės paslaugų teikėjas (-ai) pagal su
pareiškėju ar partneriu sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį
(-is), tokių paslaugų teikimo pagal paslaugų teikimo sutartį (-is)
išlaidos yra tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir
(ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo. Šiame Aprašo punkte
nustatytas reikalavimas netaikomas išlaidoms, kurios pagal
pareiškėjo ar partnerio su išorės paslaugų teikėjais sudarytas
paslaugų teikimo sutartis patiriamos socialinių ar kitų socialinei
atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo metu tam, kad būtų
užtikrintas šių paslaugų tinkamas suteikimas (pvz., užtikrinta
tinkama socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo
vieta ir aplinka, projekto dalyvių atvykimas į socialinei
atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo vietą, projekto
dalyvių maitinimas socialiniai atskirčiai mažinti skirtų paslaugų
teikimo metu).



Remiama veikla (PFSA - 10.2)

Bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių

asmenų užimtumui didinti skirtų

iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant

pagerinti šių asmenų padėtį darbo

rinkoje.



Remiama veikla (PFSA - 10.2)

10.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų

įgūdžių įgijimas

10.2.1.1. bedarbiais esančių 

darbingų gyventojų 

neformalusis švietimas

10.2.1.2. ekonomiškai 

neaktyvių asmenų 

neformalusis švietimas 

10.2.1.3.bedarbiais esančių ir

ekonomiškai neaktyvių asmenų

savanoriška veikla

10.2.1.4. ekonomiškai

neaktyvių asmenų praktinių

darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas

darbo vietoje

10.2.1.5. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių 

asmenų praktinių įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje 

pagal savanoriškos praktikos sutartį



Remiama veikla (PFSA - 10.2)

Neapima neformaliojo švietimo, praktikos atlikimo, visuomeninės ir (ar) kultūrinės veiklos vykdymo veiklų

10.2.2. bedarbiais esančių ir ekonomiškai 

neaktyvių asmenų informavimas, 

konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba 

įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą 

(įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), 

praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar) 

kultūrinę veiklą. 



PAREIŠKĖJAI

(VVG teritorija)

PARTNERIAI

(VVG teritorija ir/ar 

besiribojanti teritorija)

Viešieji juridiniai asmenys Viešieji juridiniai asmenys

Privatūs juridiniai asmenys Privatūs juridiniai asmenys

Savivaldybės administracija Savivaldybės administracija



Tikslinė grupė
Darbingi gyventojai kurie yra:

• ekonomiškai neaktyvūs asmenys;

• bedarbiai (netaikoma 10.2.1.2 ir 10.2.1.4).

Praktinių įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje pagal

savanoriškos praktikos sutartį, veiklos vykdymo atveju tinkami –

ne vyresni nei 29 metų darbingi gyventojai.





Remiama veikla (PFSA - 10.3)

Bendruomenės verslumui didinti (t. y. verslo

kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems

gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų

įgyvendinimas.



Remiama veikla (PFSA - 10.3)

10.3.1. 

Gyventojų 

informavimas, 

konsultavimas, 

neformalusis 

mokymas, 

siekiant 

paskatinti juos 

pradėti verslą

10.3.2. Pagalbos verslo pradžiai teikimas

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo 

(taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos 

randant tiekėjus ir klientus, metodinės 

pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais 

klausimais teikimas jauno verslo 

subjektams;

10.3.2.2. Verslo pradžiai reikalingų

priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro

ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno

verslo subjektams.



PAREIŠKĖJAI

(VVG teritorija)

PARTNERIAI

(VVG ir besiribojanti teritorija)

Viešieji juridiniai asmenys Viešieji juridiniai asmenys

Privatūs juridiniai asmenys Privatūs juridiniai asmenys

Pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) savivaldybių kontroliuojami

juridiniai asmenys, t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra valstybė

ar savivaldybė arba kurių visuotiniame akcininkų susirinkime,

visuotiniame dalininkų susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime

valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų.



Tikslinė grupė (I)
Vykdant veiklą 10.3.1, darbingi asmenys:

• ekonomiškai neaktyvūs asmenys;

• bedarbiai;

• asmenys, kuriems (ar kurių šeimoms) pagal

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos

nepasiturintiems gyventojams įstatymą yra

teikiama socialinė parama.



Finansavimo reikalavimai (10.3.1) 

dalyviams (I)

Projekto veiklos vienam projekto veiklų

dalyviui vidutiniškai tenkanti skiriamo

finansavimo lėšų suma gali sudaryti ne

daugiau kaip 3000 Eur.



Tikslinė grupė (II)

Vykdant 10.3.2 veiklą:

• jauno verslo subjektų, kurių veiklos

vykdymo vieta vietos plėtros strategijos

įgyvendinimo teritorija, atstovai ir

darbuotojai.



Idėjos 



Stebėsenos produkto 

rodikliai

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas 

tikslines grupes), minimali siektina reikšmė -

5 asmenys.



Finansavimo reikalavimai (10.3.2) 

dalyviams (II)

Vienam jauno verslo subjektui tenkanti

skiriamo finansavimo lėšų suma gali

sudaryti ne daugiau kaip 12 000 eurų.

Pagalba jauno verslo subjektui gali būti

teikiama iki dviejų metų nuo jaunojo verslo

subjekto veiklos pradžios.



Tinkamos finansuoti išlaidos (I) 

2 kategorija

Nekilnojamas turtas:

• rinkos turto vertė nėra didesnė už rinkos vertę;

• 10 m. nebuvo ES investuota;

• įtrauktas į apskaitą;

• Pro rata principo taikymas;

Tinkamos nekilnojamojo turto nepriklausomo turto
vertintojo nekilnojamojo turto rinkos vertės ataskaitos
parengimo išlaidos.

Projekto vykdytojo nuosavas nepiniginis įnašas.

„Nekilnojamasis turtas“ ir „Statyba,
rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ nurodytų
išlaidų suma gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų
projekto tinkamų finansuoti išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (II)                    

3 kategorija

Paprastasis remontas (10.3.2.2):

• Patalpų panaudojimas veikloms;

• Projekto vykdytojas ar partneris patalpas valdo nuosavybės  

ar patikėjimo teise.

Suremontuotose patalpose veiklas vykdyti ne

trumpiau kaip 5 metus nuo projekto veiklų

įgyvendinimo pabaigos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (III)  

4 kategorija

Irangos, įrenginių ir kito turto tinkamos finansuoti išlaidos,
kai:

• projekto veiklas (ar jų dalį), kurių vykdymui įsigyjama
nurodyta įranga (ilgalaikis turtas), įgyvendina pats projekto
vykdytojas ir (ar) partneris;

Ne daugiau kaip 30 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (IV)

5 kategorija

Darbo užmokestis

• DU (su darbdavio mokesčiais) projekto vykdytojo ar partnerio
darbuotojams;

Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis;  pareiškėjo 
pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis ir pan.

Kasmetinių atostogų išlaidos; 

Kasmetinių atostogų ir papildomų poilsio dienų išmokų fiksuotųjų

normų nustatymo tyrimo ataskaita.

• Fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis,
įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose
dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (V)  

5 kategorija

Savanoriška veikla

Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo

Priemonėje Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų

įgyvendinimas“, fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo

ataskaita.

Tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nepiniginis

nuosavas įnašas.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VI)

5 kategorija

Projekto veiklų dalyvių darbo užmokestis

Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo

užmokesčio fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo

ataskaitoje (10.3.2)

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas

minimalusis darbo užmokestis (10.3.1)

Tinkamos tik kaip projekto vykdytojo nuosavas įnašas



Tinkamos finansuoti išlaidos (VII)                   

5 kategorija

• Nekilnojamo turto nuomos ir eksploatavimo

išlaidos;

• Transporto priemonių ir eksploatavimo išlaidos;

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės technikos,

programinės įrangos nuomos išlaidos.

Projekto vykdytojas ir (ar) partneris turi įgyvendinti pats

veiklas.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VIII) 

5 kategorija 
• Ilgalaikio turto nusidėvėjimo išlaidos;

• Trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;

• Kelionių išlaidos;

Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimas

• Dokumentų, reikalingų asmens priklausymo tikslinei grupei faktui nustatyti,

išdavimo apmokėjimo išlaidos;

• Renginių organizavimo išlaidos;

Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimas

• Projekto personalo ir projekto veiklų dalyvių dalyvavimo renginiuose,

užsiėmimuose išlaidos;

• Svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

• Interneto svetainių kūrimo ir palaikymo išlaidos, leidinių ir informacinių

pranešimų rengimo, televizijos bei radijo laidų rengimo ir transliavimo išlaidos;



Tinkamos finansuoti išlaidos (IX)                   

6 kategorija

Informavimo apie projektą išlaidos

• Plakato parengimo;

• Reprezentacinės išlaidos (išskyrus tabaką, alkoholį);

• Informavimui apie projektą skirtų renginių organizavimo.

Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo

ataskaita.

Ne daugiau kaip 3 proc. nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų.



Netiesioginės išlaidos (I)

7 kategorija

 Tinkamos finansuoti išlaidos:

• Projekto vykdytojo darbo užmokesčio išlaidos už laiką,     dirbtą 
administruojant projektą;

• Projektą administruojančių asmenų mokymo projekto 
administravimo klausimais išlaidos; 

• Su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių pirkimo
išlaidos, patalpų nuomos išlaidos;

• Įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidos, kai jos yra
susijusios su projekto administravimu;

• Finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (projektui vykdyti išmokamo
avanso garantijos arba laidavimo išlaidos, turto draudimo išlaidos,
banko mokesčiai ir kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);



Netiesioginės išlaidos (II)

7 kategorija

•

• Projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų

 konsultacijų pirkimo išlaidos;

• Projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų 
išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos.

• Kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos.









 Projektui taikoma fiksuotoji norma nustatoma vadovaujantis Projektų administravimo ir
finansavimo taisyklių 10 priedu.



Netiesioginės išlaidos (III)

7 kategorija

Nr. Projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų, išskyrus kryžminiam 

finansavimui skirtas lėšas, 

suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji norma (procentais), kai 

projekto veiklų rangos išlaidų dalis sudaro:

iki 60 proc. 

(imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų, 

išskyrus 

kryžminiam 

finansavimui 

skirtas lėšas

nuo 60 proc. iki 

90 proc. (imtinai) 

tiesioginių 

projekto išlaidų, 

išskyrus 

kryžminiam 

finansavimui 

skirtas lėšas

daugiau kaip 90 

procentų 

tiesioginių 

projekto 

išlaidų, išskyrus 

kryžminiam 

finansavimui 

skirtas lėšas

1 2 3 4 5

1. iki 85 000 24 24 12

2. nuo 85 001 iki 175 000 24 21 12

3. nuo 175 001 iki 260 000 19 19 12

4. nuo 260 001 iki 435 000 16 16 12



Netiesioginių išlaidų 

nustatymas (I)
 Pavyzdys:

• planuojama projekto vertė (be kryžminio finansavimo, t.y. be 

2 ir 3 kategorijos) iki 75 000 Eur

• iš viso vykdymo išlaidų (4,5,6 kategorijos) – 60 000 Eur;

• išlaidos priklausančios rangai – 5 000 Eur;

• rangos norma = (5 000/ 60 000)*100=8,33 proc.;

• fiksuota norma pasirenkama iš 10 priedo 1 eilutės 1 stulpelio,

t.y. 24 proc.;

• netiesioginės išlaidos=60 000*24 proc.=14 400 Eur;

• iš viso projekto išlaidos =60 000+14 400= 74 400 Eur.



Netiesioginių išlaidų 

nustatymas (II)


𝐍𝐄𝐓𝐈𝐄𝐒𝐈𝐎𝐆𝐈𝐍Ė𝐒

𝐈Š𝐋𝐀𝐈𝐃𝐎𝐒
=

𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐊𝐓𝐎
𝐕𝐘𝐊𝐃𝐘𝐌𝐎

𝐈Š𝐋𝐀𝐈𝐃Ų 𝐒𝐔𝐌𝐀
− 𝐊𝐑𝐘Ž𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒
𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐒𝐀𝐕𝐈𝐌𝐀𝐒

𝐱
𝐅𝐈𝐊𝐒𝐔𝐎𝐓𝐎𝐉𝐈
𝐍𝐎𝐑𝐌𝐀



 2 ir 3 išlaidų kategorijos – kryžminis finansavimas



Pastebėjimai (I)

• Dalis veiklų ir stebėsenos rodiklio reikšmės neatitiko

projektinio pasiūlymo;

• Įtrauktos projektiniame pasiūlyme nenumatytos veiklos;

• Nepakankamai detalus projektinis pasiūlymas: neaišku

kaip bus įgyvendintos veiklos, kaip pasiekti rezultatai,

kokia tikslinė grupė.



Patarimai (I)

• Akcentuoti vietos projektų vykdytojams paraiškų 

atitikties projektiniams pasiūlymams svarbą;

• Pateikti svarbią informaciją VVG projektų sąraše. 



Pastebėjimai (II)

• Nenurodoma kuo vadovaujantis pasirinkti konkretūs

įkainiai;

• Nepateikti išlaidas pagrindžiantys dokumentai

(preliminarūs komerciniai pasiūlymai ir pan.);

• Pateikiami nelygiaverčiai, nepalyginami komerciniai

pasiūlymai;

• Apklausiant tiekėjus nedetalizuojamas planuojamas

pirkimo objektas;

• Taikomi ne tie fiksuotieji įkainiai.



Patarimai (II)

 Įkainiai grindžiami:

• Fiksuotaisiais įkainiais iš tyrimų ataskaitų;

• Bent 2 preliminariais komerciniais pasiūlymais;

• Tiekėjų apklausos suvestinė (ne mažiau nei 2 tiekėjai);

• Viešaisiais informacijos šaltiniais (lyginant 2 šaltinių

informaciją);

• Prekių ir paslaugų rinkos kainų analize (www.esfa.lt);

• Projektų vykdytojų istoriniais duomenimis.

http://www.esfa.lt/


Pastebėjimai (III)

• Nepagrįstas įrangos poreikis, būtinumas vykdomoms

veikloms;

• Žemas įrangos panaudojimo intensyvumas veiklose;

• Neįvertinta galimybė įrangą nuomotis;

• Nepagrįsti įrangos techniniai parametrai.



Patarimai (III)

• Įvertinti veiklų intensyvumą ir įrangos panaudojimą

projekto veiklose;

• Įvertinti įrangos nuomos kainą ir palyginti su įrangos

įsigijimo įkainiais.

• Atkreipti dėmesį, kad šioje išlaidų kategorijoje

nurodytos išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 30 proc.

visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.



Pastebėjimai (IV)

• Nepagrįstas remonto poreikis;

• Žemas remontuotų patalpų panaudojimo intensyvumas

veiklose;

• Projekto vykdytojas/partneris neturi remontuojamų

patalpų nuosavybės ar nevaldo šio turto pasitikėjimo

teise;

• Nepateiktos preliminarios remonto darbų sąmatos,

detalūs patalpų planai.



Patarimai (IV)

• Įvertinti veiklų intensyvumą ir patalpų panaudojimą

projekto veiklose;

• Atkreipti dėmesį, kad projekto veiklas (ar jų dalį)

įgyvendinti turi pats projekto vykdytojas/partneris;

• Turėti remontuojamų patalpų nuosavybę (ar

pasitikėjimo teisę) patvirtinančius dokumentus, patalpų

planą;

• Atkreipti dėmesį, kad Apraše tik veikloms Nr. 10.1,

10.3.2.2. yra tinkamos remonto išlaidos.



Pastebėjimai (V)

• Nenurodytos vykdančio personalo funkcijos;

• Nepagrįstas vykdančiojo personalo darbo laikas;

• Nepagrįstas darbo užmokesčio įkainio skaičiavimas;

• Neįskaičiuoti darbdavio mokesčiai;

• Neįskaičiuotos kasmetinių atostogų išlaidos (pagal

kasmetinių atostogų fiksuotąją normą).



Patarimai (V)

• Aprašyti paraiškos 6 dalyje vykdančio personalo

funkcijas;

• Pagrįsti vykdančio personalo darbo valandas;

• Paraiškos 7 dalyje nurodyti darbo užmokesčio

skaičiavimą ir pateikti pagrindžiančius dokumentus;

• Atkreipti dėmesį, kad projekto veikloje Nr. 10.1.1 darbo

užmokestis tinkamas tik kaip nuosavas įnašas.



Pastebėjimai (VI)

• Nenurodytos savanorių funkcijos;

• Nepagrįstas savanorių darbo laikas;

• Neteisingai pritaikytas savanorių fiksuotas įkainis;

• Neišskirtas atskiras fizinis rodiklis dėl savanoriškos

veiklos vykdymo.



Pastebėjimai (VII)

• Nelogiškas projekto veiklų ir fizinių rodiklių išdėstymas

(Paraiškos 6 dalis);

• Tikslinės grupės neatitinka PFSA;

• Neidentifikuojamos išlaidos, kurios tinkamos tik iš

nuosavo įnašo;

• Nepateikti paraiškos priedai;

• Įsiskolinimai SODRA, VMI.



Patarimai (VII)

• Sugrupuoti veiklas, rodiklius pagal veiklų vykdymo eigą

ir rezultatus;

• Tikslines grupes pasirinkti iš Aprašo 22 p.;

• Nurodyti kaip veikla ir jos tikslinė grupė atitinka Aprašą;

• Atkreipti dėmesį, kokios išlaidos yra tinkamos tik iš

nuosavo įnašo (savanoriškos veiklos, darbo užmokestis

veikloje Nr.10.1.1; moderatoriaus įkainis veikloje Nr.

10.1.1 ir pan.).



Svarbios nuostatos

 16. Pareiškėjais ir partneriais negali būti tie juridiniai

asmenys, kuriems, kaip jauno verslo subjektams,

projekto įgyvendinimo metu bus teikiama pagalba verslo

pradžiai.





Svarbios nuostatos

 51. Kai, vykdant projekto veiklas, kurios atitinka Aprašo
10.1.1 papunktyje nurodytas veiklas, socialinei atskirčiai
mažinti skirtas paslaugas tikslinėms grupėms teikia išorės
paslaugų teikėjas (-ai) pagal su pareiškėju ar partneriu
sudarytą (-as) paslaugų teikimo sutartį (-is), tokių paslaugų
teikimo pagal paslaugų teikimo sutartį (-is) išlaidos yra
tinkamos finansuoti tik iš projekto vykdytojo ir (ar)
partnerio (-ių) nuosavo įnašo. Šiame Aprašo punkte nustatytas
reikalavimas netaikomas išlaidoms, kurios pagal pareiškėjo ar
partnerio su išorės paslaugų teikėjais sudarytas paslaugų
teikimo sutartis patiriamos socialinių ar kitų socialinei
atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo metu tam, kad būtų
užtikrintas šių paslaugų tinkamas suteikimas (pvz., užtikrinta
tinkama socialinei atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo
vieta ir aplinka, projekto dalyvių atvykimas į socialinei
atskirčiai mažinti skirtų paslaugų teikimo vietą, projekto
dalyvių maitinimas socialiniai atskirčiai mažinti skirtų paslaugų
teikimo metu).



Svarbios nuostatos

 81.2. projekto lėšomis suremontuotas nekilnojamasis

turtas (patalpos) būtų naudojamas vykdant projekto

tikslą atitinkančias veiklas ne trumpiau kaip 5 metus

nuo projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos.



Svarbios nuostatos

 81.7.3. projekto lėšomis įsigytos verslo pradžiai skirtos
priemonės (t. y. techninė, biuro ar kita įranga) būtų
naudojamos jauno verslo subjektų ne trumpiau kaip 3
(tris) metus nuo jų įsigijimo dienos (į šį laikotarpį
įskaičiuojami laiko tarpai, kai verslo pradžiai skirtos
priemonės nenaudojamos dėl to, kad projekto
vykdytojas / partneris aktyviai ieško jauno verslo
subjektų, kurių verslo pradžiai būtų reikalinga naudoti
projekto lėšomis įsigytas priemones, ir (ar) dėl to, kad
verslo pradžiai skirtos priemonės pagal savo paskirtį yra
netinkamos naudoti tam tikro sezono metu); tuo atveju,
kai verslo pradžiai skirta priemonė projekto lėšomis
įsigyjama iki projekto veiklų pabaigos likus mažiau nei 3
(trims) metams, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad
ši priemonė būtų naudojama jauno verslo subjektų ir po
projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos tol, kol pasibaigs
3 (trejų) metų laikotarpis po priemonės įsigijimo.



Remiama veikla (PFSA -10.4)

 Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų,

reikalingų Aprašo 10.1–10.3 papunkčiuose nurodytų

veiklų vykdymui, vietos plėtros strategijos ir (ar) jai

įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti,

kūrimas ir palaikymas (taip pat bendradarbiavimas su

kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų

vietos veiklos grupėmis).



PAREIŠKĖJAI

(VVG teritorija)

PARTNERIAI

(VVG ir besiribojanti 

teritorija)

Vietos veiklos grupė Jurarkas Viešieji juridiniai 

asmenys

privatūs juridiniai 

asmenys

Savivaldybės 

administracija



Tikslinės grupės

• Gyventojai ir besiribojančios teritorijos gyventojai;

• Asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta yra

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar

besiribojančioje teritorijoje, ir šių asmenų darbuotojai;

• Juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra vietos

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar

besiribojančioje teritorijoje, darbuotojai, vienasmeniai

valdymo organai ir kolegialių valdymo organų nariai.





Tinkamos finansuoti išlaidos (I) 

2 kategorija

 Nekilnojamas turtas:

• Rinkos turto vertė;

• 10 m. nebuvo ES investuota;

• Įtrauktas į apskaitą;

• Pro rata principas. 

Tik iš nuosavo įnašo (nepiniginis įnašas).



Tinkamos finansuoti išlaidos (II)                           

4 kategorija

 Įrangos, įrenginių ir kito turto tinkamos finansuoti išlaidos

 Baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių ir kito 
ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos. 

Ne daugiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (III)                   

5 kategorija

 Darbo užmokestis

DU (su darbdavio mokesčiais) projekto vykdytojo ar partnerio darbuotojams;

 Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis; pareiškėjo
pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio duomenimis, Lietuvos
Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo
įstatymas ir pan.

 ir pan.

• Kasmetinių atostogų išlaidos;                                                 Fiksuotas įkainis pagal 
Kasmetinių atostogų ir papildomų   poilsio               dienų išmokų fiksuotųjų normų 
nustatymo tyrimo ataskaitą.

• Fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis, įskaitant mažųjų
bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose bendrijose dirbančius pagal paslaugų
(civilines) sutartis, išlaidos.





Tinkamos finansuoti išlaidos (IV)                   

5 kategorija

 Darbo užmokestis 

• Projekto veiklų dalyvių – juridinių asmenų, darbuotojų DU
(su darbdavio mokesčiais)
Privačių juridinių asmenų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatymo tyrimo ataskaita.

• Projekto veiklų dalyvių – viešojo valdymo institucijų
(darbuotojų DU su darbdavio mokesčiais)
Viešojo valdymo institucijų projektų dalyvių darbo užmokesčio fiksuotųjų
įkainių nustatymo tyrimo ataskaita.

Tinkamas tik kaip nuosavas įnašas.



Tinkamos finansuoti išlaidos (V)                   

5 kategorija

 Išlaidos savanoriams


• Savanoriška veikla (nuosavas įnašas);

 Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje
Nr. 08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“,
fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita.

• Savanorių pašto, telefono;

• Savanorių draudimo;

• Maitinimo (veikla ne trumpiau kaip 2 val.);

• Kelionių.

 Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo

 tyrimo ataskaita.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VI)                   

5 kategorija

 Išlaidos, susijusios su dalyviais

• Kelionių;
Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita;

• Dalyvavimo renginiuose ir mokymuose;

• Projekto veikloms vykdyti reikalingų
mokymo priemonių, darbo priemonių ir
medžiagų ir pan.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VII)                   

5 kategorija

 Nuomos išlaidos 

• Nekilnojamo turto nuomos;

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės
technikos, programinės įrangos nuomos.

Projekto vykdytojas pats įgyvendina veiklas, neturi
patalpų; ėmėsi visų teisėtų priemonių, reikalingų
valdyti turtą; panaudojimo intensyvumas



Tinkamos finansuoti išlaidos (VIII)                   

5 kategorija

 Kitos išlaidos

• Patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių
paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan.);

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės
technikos nusidėvėjimo išlaidos;

• Svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo;

• Renginių organizavimo išlaidos;

 Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

• Interneto svetainių kūrimo ir palaikymo, leidinių ir
informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei
radijo laidų rengimo ir transliavimo.



Remiama veikla (PFSA -10.5)

 Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas (taip pat

savanoriškoje veikloje ketinančių dalyvauti asmenų ir

savanorius priimančių organizacijų konsultavimas,

informavimas), atlikimo organizavimas ir savanorių

mokymas.

Remiama, jeigu projekte vykdomos kitos 10.1-10.4

Aprašo veiklos.



PAREIŠKĖJAI

(VVG teritorija)

PARTNERIAI

(VVG ir besiribojanti 

teritorija)

Viešieji juridiniai asmenys Viešieji juridiniai 

asmenys

privatūs juridiniai asmenys privatūs juridiniai 

asmenys

Savivaldybės administracija Savivaldybės 

administracija



Tikslinės grupės

• Gyventojai ir besiribojančios teritorijos

gyventojai;

• Asmenys, kurių savarankiško darbo vykdymo vieta

yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo

teritorijoje ar besiribojančioje teritorijoje, ir šių

asmenų darbuotojai;

• Juridinių asmenų, kurių veiklos vykdymo vieta yra

vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje

ar besiribojančioje teritorijoje, darbuotojai,

vienasmeniai valdymo organai ir kolegialių

valdymo organų nariai.

• Savanoriai.



Tinkamos finansuoti išlaidos (I) 

2 kategorija

 Nekilnojamas turtas:

• Rinkos turto vertė;

• 10 m. nebuvo ES investuota;

• Įtrauktas į apskaitą;

• Pro rata principas. 

Tik iš nuosavo įnašo (nepiniginis įnašas).



Tinkamos finansuoti išlaidos (II)                           

4 kategorija

 Įrangos, įrenginių ir kito turto tinkamos finansuoti
išlaidos

• Baldų, kompiuterinės technikos, kitos įrangos, įrenginių
ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos.

Ne daugiau kaip 30 proc. nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (III)                   

5 kategorija

 Darbo užmokestis


• DU (su darbdavio mokesčiais) projekto vykdytojo ar partnerio
darbuotojams;

 Lietuvos statistikos departamento skelbiamais duomenimis;
pareiškėjo pateiktais istoriniais asmens darbo užmokesčio
duomenimis, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių
įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas ir pan.

• Kasmetinių atostogų išlaidos;                                                 
Fiksuotas įkainis pagal Kasmetinių atostogų ir papildomų   poilsio               
dienų išmokų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitą.

• Fizinių asmenų, dirbančių pagal autorines ar paslaugų sutartis,
įskaitant mažųjų bendrijų vadovus ir asmenis, mažosiose
bendrijose dirbančius pagal paslaugų (civilines) sutartis, išlaidos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (IV)                   

5 kategorija

 Išlaidos savanoriams


• Savanoriška veikla;

 Projektą vykdančio personalo savanoriško darbo įnašo Priemonėje Nr.
08.61-ESFA-V-911 „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, fiksuotojo
įkainio nustatymo tyrimo ataskaita.

• Savanorių pašto, telefono;

• Savanorių draudimo;

• Maitinimo (veikla ne trumpiau kaip 2 val.);

• Kelionių.

 Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo

 tyrimo ataskaita.

• Savanorių mokymų, reikalingų savanorius parengti
savanoriškos veiklos atlikimui, išlaidos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (V)                   

5 kategorija

 Išlaidos, susijusios su dalyviais

• Kelionių;
Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių
nustatymo tyrimo ataskaita;

• Dalyvavimo renginiuose ir mokymuose;

• Projekto veikloms vykdyti reikalingų mokymo
priemonių, darbo priemonių ir medžiagų ir
pan.



Tinkamos finansuoti išlaidos (VI)                   

5 kategorija

 Nuomos išlaidos 

• Nekilnojamo turto nuomos;

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių,
kompiuterinės technikos, programinės
įrangos nuomos.

Projekto vykdytojas pats įgyvendina veiklas,
neturi patalpų; ėmėsi visų teisėtų priemonių,
reikalingų valdyti turtą; panaudojimo
intensyvumas



Tinkamos finansuoti išlaidos (VII)                   

5 kategorija

 Kitos išlaidos

• Patalpų eksploatavimo išlaidos (komunalinių

paslaugų, šildymo, patalpų tvarkymo ir pan.);

• Baldų, įrangos, įrenginių, įrankių, kompiuterinės

technikos nusidėvėjimo išlaidos;

• Svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo;

• Renginių organizavimo išlaidos;

 Renginio organizavimo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita

• Interneto svetainių kūrimo ir palaikymo, leidinių ir

informacinių pranešimų rengimo, televizijos bei

radijo laidų rengimo ir transliavimo.


