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KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
Kęstučio g. 22 Kaišiadorys
VERSLO PRADŽIA IR PLĖTRA KAIMO VIETOVĖSE
LEADER priemonė
Janina Augustinavičienė ir
Auksė Lebeckienė
2019

Kvietimas Nr. 4
Nuo rugpjūčio 1 d iki rugsėjo 30 d.

2019 09 30 -17:00
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www.kaisiadorysvvg.lt

Kvietimo Nr. 4 dokumentacija
Skelbimas Nr. 4 – kvietimo suma – 800 000,00 Eur.
PRIEMONĖS „Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ vietos projektų
finansavimo sąlygų aprašas: 350 000,00 Eur.
 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma
 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx
 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
 4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma
PRIEMONĖ „Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo,
socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms vietos
ekonomikos veikloms skatinti“ vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas: 450
000,00 Eur.
 1 Priedas. Vietos projekto paraiškos forma
 2 Priedas. Vietos projekto verslo plano forma word/ xlsx
 3 Priedas. Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius
 4 Priedas. Pavyzdinė Jungtinės veiklos sutarties forma
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PRIEMONĖ
„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
Atrankos balai:
MIN 40
MAX 100

Parama iki 70 000,00 Eur
Intensyvumas iki 95 %

Min 1 darbo vieta (etatas)

TINKAMI PAREIŠKĖJAI
„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“
 Galimi pareiškėjai:
viešieji juridiniai asmenys:
nevyriausybinė organizacija,
bendruomeninė organizacija,
kaimo bendruomenė

Asociacija,
Viešoji įstaiga,
Labdaros paramos fondas

registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos projektų
vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius tinkamumo reikalavimus.

PROJEKTO PARTNERIAI - GALIMI
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TINKAMUMO SĄLYGOS
 Remiama veikla turi būti vykdoma:
• VVG teritorijoje;
• VVG ir už jos ribų, jei veikla, susijusi su mobiliąja prekyba,
paslaugų teikimu, taip pat atlygintinų ir neatlygintinų pavėžėjimo
paslaugų teikimu.
 Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama darbo vieta.
 Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą.

EVRK KODAS
Remiama veikla
Neremiama veikla

„Bendruomeninio verslo kūrimas ir plėtra“ atrankos balai
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

5.

Pareiškėjas kaimo bendruomenė
Numatoma sukurti daugiau nei vieną darbo vietą:

25

Sukuriama daugiau nei 2 darbo vietos
Sukuriama nuo 1 iki 2 (imtinai) darbo vietos
Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos
Projekte numatytos investicijos, skirtos atsinaujinančių išteklių
panaudojimui, alternatyvių energijos šaltinių diegimui
Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis:
Daugiau kaip 10 metus
7-10 (imtinai) metų
4-7 (imtinai) metų
1-4 (imtinai) metų
Iki 1 (imtinai) metų
Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis
finansuojamus projektus
Iš viso:

25
22
20
10
25
23
20
18
15

15
100
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PRIEMONĖ „Kaimo plėtros veikėjų
bendradarbiavimas skirtas švietimo, socialinių paslaugų
teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir kitoms
vietos ekonomikos veikloms skatinti“
Atrankos balai:
MIN 40
MAX 100

Parama iki 150 000,00 Eur
Intensyvumas iki 95 %, 80 %, 70% ir 50 %
Min 3 darbo vieta (etatas)

TINKAMI PAREIŠKĖJAI
„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas
švietimo, socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio
produktų perdirbimo ir kitoms vietos ekonomikos
veikloms skatinti“
 Galimi pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai ir fiziniai asmenys:

 nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, kaimo bendruomenė,
viešoji įstaiga, kurių steigėjas nėra savivaldybė, labai maža ar maža įmonė,
ūkininkas, registruoti Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijoje ir veiklą
vykdantys Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje.
Pareiškėjai turi atitikti šio FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos ir vietos
projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus ir pareiškėjui taikomus bendruosius tinkamumo
reikalavimus.

PROJEKTO PARTNERIAI - BŪTINI
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TINKAMUMO SĄLYGOS
 Remiama veikla turi būti vykdoma:
• VVG teritorijoje;
• VVG ir už jos ribų, jei veikla, susijusi su mobiliąja prekyba,
paslaugų teikimu, taip pat atlygintinų ir neatlygintinų
pavėžėjimo paslaugų teikimu.
 Parama skiriama projektams, kuriuose dalyvauja ne mažiau kaip 2
subjektai.

EVRK KODAS
Remiama veikla
Neremiama veikla

Intensyvumas paramos - %?
Viešiesiems juridiniams asmenims iki 95 proc., kai
vietos projektas yra bendruomeninio arba NVO
socialinio verslo pobūdžio;
Privatiems juridiniams asmenims iki 80 proc., kai
vietos projektas yra privataus socialinio verslo
pobūdžio;
Juridiniams arba fiziniams asmenims, atitinkančius
labai mažai įmonei keliamus reikalavimus iki 70 proc.;
Kitiems tinkamiems pareiškėjams iki 50 proc.
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„Kaimo plėtros veikėjų bendradarbiavimas skirtas švietimo,
socialinių paslaugų teikimo, žemės ūkio produktų perdirbimo ir
kitoms vietos ekonomikos veikloms skatinti“
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.

Pareiškėjas Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ne trumpiau kaip vienerius metus veikianti 10
kaimo bendruomenė, kurios partneris (-iai) kaimo bendruomenė (-ės)
Pareiškėjas Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje ne trumpiau kaip vienerius metus veikianti 10
kaimo bendruomenė, kurios partneris savivaldybė arba savivaldybės įstaiga
Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą
20
Didesnis numatomų sukurti naujų darbo vietų skaičius:
Sukuriama daugiau nei 3 darbo vietos
20
Sukuriama iki 3 (imtinai) darbo vietos
18
Didesnis projekte dalyvaujančių subjektų skaičius:
4 ir daugiau dalyvių
20
3 dalyviai
18
2 dalyviai
16
Projekto tikslinė grupė:
Socialiai pažeidžiamos visuomenės grupės (senyvo amžiaus žmonės, negalią turintys asmenys, 20
skurdą ir skurdo riziką patiriančios šeimos, daugiavaikės šeimos, bedarbiai, kt.)
Jauni žmonės (asmenys iki 40 metų)
15
Iš viso: 100

PARAMA + Tinkami vietos projekto finansavimo
šaltiniai
1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos (kai taikoma);
2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos;
3. pareiškėjo skolintos lėšos;
4. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – savanoriškais
darbais;
5. pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašas natūra – nekilnojamuoju
turtu;
6. pareiškėjo iš vietos projekte numatytos vykdyti veiklos gautinos lėšos;
7. gautinos paramos lėšos, kai vietos projektas įgyvendinamas ne vienu etapu.
Įnašas natūra tik viešiesiems juridiniams:
1. Savanoriški darbai 1 val/ 7,7 Eur (tik fiziniai darbai) (2019 m. I k.)
2. Nekilnuojamuoju turtu
2.1. turi pasikeisti nekilnojamojo turto savininkas. Nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą
perleidimas.
2.2. įgyvendinus vietos projektą pasikeičia nekilnojamojo turto paskirtis.
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NUOSAVAS INDĖLIS
PVZ.:
70 000,00 Eur - 95 % - Parama
73 684.00 Eur - 100 % - Projekto vertė
______________________________________________________________________________

3 684.00 Eur - 5 % - JŪSŲ prisidėjimas
15 473,64 Eur – PVM, jei jis netinkamas
19 157,64 Eur - 5 +21% - JŪSŲ prisidėjimas +
PVM

Paramos išmokėjimo būdai
išlaidų kompensavimas su avanso mokėjimu - 30 % nuo
skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti (nuo avanso
gavimo per 2 mėnesius teikiamas MP)
išlaidų kompensavimas
sąskaitų apmokėjimas
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Projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis
12 +36 mėn.
Išlaidos turi būti patirtos ne anksčiau kaip nuo vietos
projekto pateikimo dienos ir ne vėliau kaip iki vietos
projekto įgyvendinimo tinkamo laikotarpio pabaigos,
išskyrus...
Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne
anksčiau kaip 12 mėnesių iki vietos projekto paraiškos
pateikimo dienos.
Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis – iki 36
mėn.

Projekto kontrolės laikotarpis
3 metai
vietos projekto kontrolės laikotarpis – 3 metų
laikotarpis nuo vietos projekto, susijusio su
investicijomis į infrastruktūrą, verslą, prekių gamybą,
paslaugų teikimą, vykdytojo galutinio mokėjimo
prašymo ir galutinės vietos projekto įgyvendinimo
ataskaitos pateikimo dienos.
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Tinkamumo reikalavimai, įsipareigojimai:
-Žemės ir pastatų dokumentai, jų tvarkingumas
Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą:
- kuris nuosavybės teise priklauso fiziniam ir (arba) privačiam juridiniam, ir (arba)
viešajam juridiniam asmeniui (įskaitant valstybės institucijas, įstaigas ir savivaldybes),
pareiškėjas ir (arba) tinkamas vietos projekto partneris turi valdyti tą nekilnojamąjį
turtą nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi pagrindais;
- kai numatytos investicijos į naujų pastatų ir statinių statybą – žemė turi būti valdoma
pareiškėjo nuosavybės teise;
- turi būti sudaryta nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis,
kurioje, be kita ko, aptarta vietos projekte numatytų investicijų į nekilnojamąjį turtą
galimybė. Nekilnojamojo turto valdymo, naudojimo ir disponavimo sutartis turi būti
įregistruota VĮ Registrų centre ir galioti ne trumpiau kaip iki vietos projekto
kontrolės laikotarpio pabaigos. Atitiktis šiai tinkamumo sąlygai, išskyrus vietos projekto
įgyvendinimo vietą, gali būti tikslinama iki vietos projekto tinkamumo vertinimo
pabaigos;
- tuo atveju, 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;

Kokybiškas verslo planas
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Ekonominio gyvybingumo rodikliai
 NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo plėtros atveju
skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6.
 NVO, bendruomeninio ir socialinio verslo pradžios atveju
skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6.
 verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.1 papunktyje, plėtros atveju
grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc.,
skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6,
paskolų padengimo, kurio reikšmė ≥ 1,25.
 verslo, neįvardyto Taisyklių 23.1.5.2 papunktyje, pradžios atveju
grynojo pelningumo, kurio reikšmė ≥ 2 proc.,
skolos, kurios reikšmė ≤ 0,6.

nauja darbo vieta turi būti sukurta po vietos projekto paraiškos pateikimo iki
verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip paskutinio mokėjimo
prašymo pateikimo dieną turi būti pateikti naujos darbo vietos sukūrimo
fakto įrodymai:

darbo sutartis,
civilinės (paslaugų) sutartis.
Projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones, rodiklio „Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“
pasiekimo vertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio
ministro 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. 3D-718 „Dėl Projektų, įgyvendinamų
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, rodiklio
„Naujos darbo vietos sukūrimas ir išlaikymas“ pasiekimo vertinimo metodikos
patvirtinimo“.
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Tinkamos išlaidų kategorijos - I
Naujų prekių įsigijimo
o Naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas projekto
įgyvendinimo vietoje;
o Motorinės transporto priemonės įsigijimas yra tinkamos finansuoti
išlaidos tik:
• mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta produkcija arba
pavėžėjimo paslaugos teikimas socialiai pažeidžiamiems ir
socialiai atskirtiems asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje;
• planuojamas įgyvendinti verslo projektas, įskaitant NVO,
bendruomeninį ir socialinį verslą .
o Statybos ar įrengimo, atnaujinimo darbai atliekami ūkio būdu.

Tinkamos išlaidų kategorijos - II
Darbų ir paslaugų įsigijimo
• Statyba (techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai)
o Nauja statinio statyba
o Statinio rekonstravimas
o Statinio kapitalinis remontas
o Infrastruktūros įrengimo darbai
o Infrastruktūros atnaujinimo darbai
• Kitų darbų ir paslaugų įsigijimas
• Paprastojo remonto darbai (12.1-12.11)
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Tinkamos išlaidų kategorijos - III
Vietos projekto bendrosios išlaidos (iki 10 proc.)
Pridėtinės vertės mokestis, jei tinkamas
Netiesioginės vietos projekto išlaidos:
• Netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma Vietos projektuose –
nauja nuo 2019 05 22

I

PVZ

5.1.1.

5.1.1.1

II

III

Išlaidų pavadinimas
Naujų prekių įsigijimo:

Kainos pagrindimas

1. UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas 2. UAB "XXYZ"
Baldai ( 3.2.1.1. papunktis) komercinis pasiūlymas 3.
UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas. PARAMETRAS

Automobilis
(3.2.1.1. papunktis)
5.1.1.2

Stogo
(3.2.1.1. papunktis)

1. UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas 2. UAB "XXYZ"
komercinis pasiūlymas 3.
UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas. PARAMETRAS
1. UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas 2. UAB "XXYZ"
danga
komercinis pasiūlymas 3.
UAB "XXYZ" komercinis
pasiūlymas. PARAMETRAS

5.1.1.3
5.1.2.

Darbų ir paslaugų įsigijimo:

5.1.3.

Bendrosios išlaidos:

5.1.4.

Viešinimo išlaidos
Viešinimo paslauga (3.2.3.
Pagal įkainius
papunktis)
Įnašas natūra:
Savanoriški darbai (3.2.6.
Pagal įkainius
papunktis)
Nekilnojamasis turtas
Netiesioginės išlaidos

5.1.4.1.
5.1.5.
5.1.5.1.
5.1.6.
5.1.6.1

5.1.6.2
5.1.6.3

Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur
Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių projekto
išlaidų), proc.

IV

Be PVM

V

PVM

VI

Su PVM

VIII

IX

15702,48

3297,52

19000,00

19000,00

18050,00

20661,16

4338,84

25000,00

25000,00

23750,00

11570,25

2429,75

14000,00

0,00

13300,00

290,00

60,90

350,90

350,90

333,36

500

0

500

X

475,00

48723,88

10127,02

58850,90

44350,90

X

X

X

75,36

Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti, proc.
Netiesioginės išlaidos, (3.2.5. papunktis)
Eur
Skaičiavimo būdas: suma atitinkamame langelyje
(5.1.6.1 eilutėje) padauginama iš fiksuotosios normos
proc. (5.1.6.3 eilutės). Nepildomas tik VII stulpelyje
(veiklų rangos išlaidos).

VII

Iš jų veiklų
Prašoma
rangos
Prašoma
finansuoti
išlaidų
finansuoti suma suma, Eur su
suma
Eur Be PVM
PVM

55908,36
X

X

24

11672,91

2451,31

14124,22

X

13418,01

72975,12

X

69326,36

5.1.6.4

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur (suma =
5.1.6.1+5.1.6.4)

60396,79 12578,33
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Projekto veiklos rangos (angl. outsourcing) išlaidos – veiklos, kurią projekto
vykdytojas perduoda įgyvendinti trečiajai šaliai, tiesioginės išlaidos.
Nekilnojamojo turto, statybos, rekonstravimo, remonto ir kitų darbų, taip pat
įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos visais atvejais laikomos
projekto veiklos rangos išlaidomis.

4.4. Netiesioginės vietos projekto išlaidos
4.4.1. vietos projekto administravimo išlaidos:
4.4.1.1. vietos projekto vykdytojo ir (ar) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą
administruojant vietos projektą;
4.4.1.2. vietos projektą administruojančių asmenų mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos;
4.4.1.3. su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo išlaidos;
4.4.1.4. su vietos projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
4.4.1.5. įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su vietos projekto administravimu, nuomos
išlaidos;
4.4.1.6. vietos projekto administravimo paslaugų, nesusijusių su vietos projekto bendrosiomis
išlaidomis, nustatytomis Vietos projektų administravimo taisyklėse, išlaidos;
4.4.1.7. vietos projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir
įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos;
4.4.1.8. kitos su vietos projekto administravimu susijusios išlaidos;
4.4.2. vietos projekto lėšų panaudojimo patikrinimo faktinių pastebėjimų ataskaitos ir (arba) išvadų dėl
skirtų lėšų panaudojimo parengimo paslaugų (audito) pirkimo išlaidos;
4.4.3. finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir
kitos finansinių paslaugų pirkimo išlaidos);
4.4.4. turto draudimo išlaidos.
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IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS
Bent 3 teikėjų komerciniais pasiūlymais arba jų interneto
tinklalapiuose esančiomis kainomis kompiuterio ekrano
nuotraukų forma (anglų k. Print Screen), arba kitu būdu;
Bent 1 komercinis pasiūlymas turi būti ne iš VVG teritorijos;
Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių institucijų
patvirtintais arba nepriklausomų ekspertų atliktais, viešai ESIF
administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamais
nustatytais įkainiais, jie skelbiami interneto tinklalapio
www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriaus
„Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo
tyrimai“);
Atliktų darbų prekių ar paslaugų pirkimų arba viešųjų pirkimų
dokumentais, jeigu atliekant pirkimus buvo gauti pasiūlymai,
atitinkantys bent iš trijų darbų vykdytojų, prekių tiekėjų ir (arba)
paslaugų teikėjų;
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Viešinimas
Visas materialusis - lipdukais;
Interneto svetainėje - aprašymas;
Parama 10 000-49 999,99 Eur - A3 plakatas;
Parama > 50 000,00 Eur- A3 plakatas/stendas 700x1000 mm;
Įkainiai (Eur be PVM):
A3 – 5,45;
A2 – 7,12;
Kiti – 30,00;
Stendui prie sienos– 119,22;
Stendui įbetonuotam į žemę – 202,79;
Kiti dydžiai – ne daugiau kaip 290,00.

Vyks individualios konsultacijos
2019-08-02 nuo 8 iki 15 val.
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Paraiškos priimamos
Iki 2019 09 30 17,00 val. Kęstučio g. 22
Kaišiadorys (Kaišiadorių r. VVG biure).
1 kopija (Paraiška+Paraiškos priedai)
El.versija Paraiškos, verslo plano ir excel
verlo
plano
teikiama
el.
p.
kaisiadorysvvg.dokumentai@gmail.com.

Klauskite, skambinkite, rašykite, užeikite.

Kaišiadorių r. VVG
tel. 8 607 63800
tel. 8 648 03054
kaisiadorysvvg@gmail.com
Kęstučio g. 22 Kaišiadorys
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