KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS
VEIKLOS GRUPĖ

Projekto administratorė Auksė Lebeckienė

2021

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
• Parama iki 32 000,00 Eur

• Min 40 balų

• Intensyvumas iki 95 %
• Min 1 darbo vieta (etatas)
PARTNERIAI?
 Galimi pareiškėjai - viešieji juridiniai asmenys:
NVO / VŠĮ / asociacija / kaimo bendruomenė / bendruomeninė
organizacija / labdaros ir paramos fondas
registruoti Kaišiadorių rajono VVG teritorijoje
Pareiškėjai turi atitikti FSA nurodytus tinkamumo reikalavimus

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
 Remiama

veikla turi būti vykdoma:
•Kaišiadorių r.
•Kaišiadorių r. ir už jo ribų, jei mobili veikla
PARTNERIAI?
•Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį
turtą, jo vieta turi būti Kaišiadorių r.
 Projekto įgyvendinimo metu turi būti sukuriama darbo vieta
 Remiama veikla atitinka Socialinio verslo gaires

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų,
15
įtraukimas į projekto rengimą
Numatomų sukurti darbo vietų skaičius:
Sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta
25
Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos
20
Įdarbinamas asmuo, kurio amžius įdarbinimo metu:
41 ir daugiau metų
20
iki 40 metų
15
Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis:
Daugiau kaip 5 metus
20
Iki 5 metų
10
Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių
rajono savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų 20
tikslų įgyvendinimo
Iš viso: 100

PARTNERIAI?

PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“
5.

Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių rajono
savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų tikslų įgyvendinimo

20

Kaišiadorių rajono savivaldybės strateginiai dokumentai:
• Strateginis planas 2021-2023 m.
https://teisesaktai.kaisiadorys.lt/aktai1/Default.aspx?Id=3&DocId=8568
• Plėtros planas iki 2023 metų
https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/c8e4edd033df11e881f2ba995b003ed2

SOCIALINIS VERSLAS – KAS TAI?
• 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.
• Modeliai:
•Išorinis - vykdoma veikla nėra tiesiogiai susijusi su teigiamu socialiniu poveikiu, tačiau iš
ekonominės veiklos gautas pelnas arba didžioji jo dalis investuojama konkrečiai socialinei problemai
spręsti siekiant gauti teigiamą socialinį poveikį. Turi vykdyti socialinę veiklą nuolatos (fragmentinė,
laikina veikla ar vienkartinis veiksmas nėra laikomi nuolatine veikla).
•Integruotas - vykdoma veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį, o socialinės programos
sutampa su verslo veiklomis (pavyzdžiui, socialiai pažeidžiamų grupių asmenų įdarbinimas, prekių ir
paslaugų teikimas palankesnėmis sąlygomis tam tikrų socialinių grupių asmenims ir pan.).
•Įterptinis - vykdoma veikla turi tiesioginį teigiamą socialinį poveikį ir tuo pat metu užtikrinama
finansinė grąža.

Pagrindinis dokumentas – socialinio verslo gairės
Daugiau info tinklapyje www.kaisiadorysvvg.lt

SOCIALINIS VERSLAS – KAS TAI?

Įstatai ar kitas
steigimo dokumentas

Verslas –
nepriklausomas nuo
kitų

Tikslas –
išmatuojamas ir
teigiamas socialinis
poveikis

SOCIALINIS
VERSLAS

Pelnas–
reinvestuojamas

80 /
100
%

Verslas – valdomas
atsakingai ir skaidriai

Vidaus procedūrų
aprašas, įsakymas,
protokolas, potvarkis
ar kt. dokumentas

KARTU SU PARAIŠKA:
• Socialinio poveikio matavimo skaičiuoklė (FSA 5 priedas) PDF
formatu
• Steigimo dokumentai, įrodantys, kad socialinis verslas atitinka
Socialinio verslo gairių 16.1 papunktyje nurodytus reikalavimus

• Vidaus dokumentas, įrodantis, kad socialinis verslas atitinka
Socialinio verslo gairių 16.2–16.3 papunkčiuose nurodytus
reikalavimus
• Dokumentus, įrodančius, kad socialinis verslas atitinka Socialinio
verslo gairių 16.4 papunktyje nurodytą reikalavimą
• Pvz.: vidaus procedūrų aprašas,
potvarkis ar kt. dokumentas

įsakymas,

protokolas,

SOCIALINIO VERSLO PAVYZDŽIAI
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Buvusios mokyklos valgyklos patalpoj ruošią mini vaisų ir daržovių perdirbimą – džiovina vaisius ir
daržove , gamina obuolių sūrį ir pan. Žaliavas superka iš vietos gyventojų. Pagalbiniams darbams
samdo vietos gyventojus, o pelną skiria naujos darbo vietoms ar naujai paslauga kurti.
Turgelio, kuriame prekiautų vietos smulkūs amatininkai, ūkininkai ir kt., įkūrimas.
Pagalba senoliams buityje ir namų ruošoje (skalbimas, langų valymas, kambarių tvarkymas,
aprūpinimas maisto produktais bei pagalba vykdant įvairius pavedimus – dokumentų tvarkymas,
mokesčių mokėjimas).
Teikti paslaugas tiems asmenims, kurie neturi tam reikiamos technikos ar žmogiškųjų išteklių nuimti
derlių, paruošti dirvą, nukasti sniegą, sukapoti malkas ir pan.
Socialinis taksi
Kuriame vienetinius rūbus ir aksesuarus, suteikdami antrą šansą drabužiams ir žmonėms.
Ūkis - bendruomenė jungianti norą auginti savo derlių ir dalintis žeme bei patirtimi.
Vaistingųjų ir prieskoninių augalų rinkimas, džiovinimas ir realizavimas
Senelių darželis
Namelis medyje - vieta pailsėti ekologiškos aplinkos ir gamtos ištroškusiems miestiečiams.
Plovimo be vandens paslaugas ir panaudojama mikroorganizmų suskaidomus produktus
...

EVRK KODAS
• Remiama veikla – FSA 3 priedas
• Neremiama veikla:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

alkoholinių gėrimų gamyba
tabako gaminių gamyba
ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba
azartinių lošimų, lažybų, loterijų organizavimu
finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla,
virtualiųjų valiutų leidybos (gamybos) ir prekybos veikla
draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla
nekilnojamojo turto operacijomis
teisinės veiklos organizavimu
medžiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kt.
farmacine veikla
krovinių gabenimu keliais
informacinių paslaugų veikla
ir kt.

PARAMA + finansavimo šaltiniai
1. pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos arba savivaldybės biudžeto lėšos
2. tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės lėšos
3. pareiškėjo skolintos lėšos
4. pareiškėjo ar partnerio įnašas natūra – savanoriškais darbais
5. pareiškėjo ar 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/ 9,12 Eur (tik fiziniai darbai) (2020 m. IV k.)
2. Nekilnuojamuoju turtu:
2.1. nuosavybės teisės į nekilnojamąjį turtą perleidimas arba
2.2. įgyvendinus vietos projektą pasikeičia nekilnojamojo turto paskirtis

NUOSAVAS INDĖLIS
PVZ.:
• 32 000,00 Eur - 95 % - Parama
• 33 684,21 Eur - 100 % - Projekto vertė
_________________________________________________________________________________________

• 1 684,21 Eur - 5 % - JŪSŲ prisidėjimas

• 7 073,68 Eur – PVM, jei jis netinkamas
• 8 757,89 Eur - 5 +21%
https://www.vmi.lt/cms/pridetines-vertes-mokestis4

Paramos išmokėjimo būdai
Išlaidų

kompensavimas su avanso mokėjimu - 50 % nuo
skirtos paramos vietos projektui įgyvendinti (nuo avanso
gavimo per 2 mėnesius teikiamas MP)
Išlaidų kompensavimas
Sąskaitų apmokėjimas

MP grafikas
• 32 000,00 Eur - Parama

• 33 684,21 Eur - Projekto vertė
Nr.
Avansas

Data
2021-06-01

Išlaidų suma, Eur
-

Paramos suma, Eur
16 000,00

I
II
Iš viso:

2021-08-01
2021-12-01
-

16 842,11
16 842,10
33 684,21

16 000,00
0,00
32 000,00

Projekto išlaidų tinkamumo laikotarpis 12 +36 mėn.
❖Išlaidos

turi būti patirtos:
ne anksčiau kaip nuo vietos projekto pateikimo dienos
ne vėliau kaip iki VP pabaigos, išskyrus... bendrąsias
išlaidas - 1 m. iki paraiškos pateikimo
❖Vietos projekto tinkamas įgyvendinimo laikotarpis –
iki 36 mėn.
❖Bet ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 1 d.
❖Kontrolės laikotarpis – 3 m. nuo galutinio MP
išmokėjimo

Tinkamumas, įsipareigojimai
Investicijos į žemę ir pastatus:
- kuris nuosavybės teise priklauso fiziniam ir (arba) privačiam juridiniam, ir (arba)
viešajam juridiniam asmeniui, pareiškėjas ir (arba) tinkamas vietos projekto partneris
turi valdyti tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar kito teisėto naudojimosi
pagrindais
- žemė po naujai statomais statiniais ar žemė, į kurią investuojama, pareiškėjui turi
priklausyti nuosavybės teise, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas žemės valdymo, naudojimo
ar disponavimo ja sutartį yra sudaręs su valstybinės žemės valdytoju.
- 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 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

Tinkamumo reikalavimai, įsipareigojimai
Nauja darbo vieta turi būti sukurta po paraiškos pateikimo iki
verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. ne vėliau kaip
paskutinio MP pateikimo dieną turi būti pateikti naujos
darbo vietos sukūrimo fakto įrodymai:
•darbo sutartis
•civilinė (paslaugų) sutartis
Kartu su paskutiniu MP teikiama galutinė projekto
įgyvendinimo ataskaita
Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4143fdd0c52b11e79122ea2db7aeb5f0/asr

Kokybiškas verslo planas = gyvybingas verslas
• Socialiniam, bendruomeniniam:
• Grynasis pelningumas ≥ 2 proc
(netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims)

• Skolos rodiklis ≤ 0,6

Tinkamos išlaidų kategorijos - I
Naujų prekių įsigijimo
• Naujos technikos ir įrangos įsigijimas ir įrengimas
• Motorinės transporto priemonės tik:
• mobilioji prekyba VVG teritorijoje pagaminta
produkcija arba pavėžėjimo paslaugos teikimas
socialiai pažeidžiamiems ir socialiai atskirtiems
asmenims, gyvenantiems VVG teritorijoje
• planuojamas įgyvendinti verslo projektas
• Medžiagos, jei darbai atliekami ūkio būdu
•

Taisyklės- https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/c0d6c9f0803611e6a0f68fd135e6f40c/LjZNzajmuv

Tinkamos išlaidų kategorijos - II
Darbų ir paslaugų įsigijimas
• Statyba (techninis projektas arba projektiniai
pasiūlymai)
•
•
•
•
•

Nauja statinio statyba
Statinio rekonstravimas
Statinio kapitalinis remontas
Infrastruktūros įrengimo darbai
Infrastruktūros atnaujinimo darbai

• Kitų darbų ir paslaugų įsigijimas
• Paprastojo remonto darbai (12.1-12.11)

Tinkamos išlaidų kategorijos - III
• Vietos projekto bendrosios išlaidos (iki 10 proc.)
• PVM, jei tinkamas
• Netiesioginės vietos projekto išlaidos 12-24 proc.

Netiesioginės išlaidos
• vietos projekto administravimo išlaidos:
• darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą
• mokymų projekto administravimo klausimais išlaidos
• su administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimas
• su administravimo reikmėmis susijusių patalpų nuomos išlaidos;
• įrangos, transporto priemonių, kai jos susijusios su administravimu,
nuomos išlaidos
• administravimo paslaugų išlaidos
• administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų
išlaidos ir įsigyto ir (arba) nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos
• kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos
• lėšų panaudojimo patikrinimo arba audito išlaidos
• finansinių paslaugų pirkimo išlaidos
• turto draudimo išlaidos

•3 komerciniai pasiūlymai arba Print Screen arba kitu
būdu
•Bent 1 komercinis pasiūlymas turi būti ne iš VVG
teritorijos
•Atliktų pirkimų dokumentais
•Ministerijos, Agentūros ar kitų ESIF administruojančių
institucijų patvirtintais arba nepriklausomų ekspertų
atliktais, viešai skelbiamais nustatytais įkainiais
(www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“ skyriuje
„Tyrimai“)

Kvietimo Nr. 9 dokumentacija
PRIEMONĖ „NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra“ FSA: 37 482,00 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
• 5 Priedas. Socialinio verslo skaičiuoklė

Kvietimo Nr. 9 dokumentacija

PARAIŠKA
https://www.kaisiadorysvvg.lt/vps-kvietimas-ix.html
4.
I
Eil.
Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
5.

VIETOS PROJEKTO ATITIKTIS VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAMS
II
III
Vietos projekto atitikties vietos projektų atrankos
Vietos projektų atrankos kriterijus.
kriterijui pagrindimas
Projekto tikslinės grupės, potencialių naudos gavėjų,Kadangi tikslinė grupė – pensininkai, atlikome jų apklausą
įtraukimas į projekto rengimą
rajone / seniūnijoje, pridedame apklausos rezultatus, kurie
pagrindžia tikslinės grupės įtraukimą į projekto rengimą.
Numatomų sukurti darbo vietų skaičius:
Projekto metu bus sukurta 1,5 darbo vietos: direktoriui (0,5
Sukuriama daugiau nei 1 darbo vieta
etato) ir vadybininkui (1 etatas). Darbuotojai bus įdarbinti
Sukuriama iki 1 (imtinai) darbo vietos
pagal darbo sutartis
Įdarbinamas asmuo, kurio amžius įdarbinimo metu:
Projekto metu bus įdarbintas vadybininkas, kurio amžius
41 ir daugiau metų
įdarbinimo metu 42 m.
iki 40 metų
Pareiškėjas, paraiškos pateikimo metu, yra veikiantis:
Esame veikiantys ilgiau kaip 5 m., įmonė įkurta 2015 m.
Daugiau kaip 5 metus
Iki 5 metų
Socialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių rajonoSocialinio verslo idėja prisideda prie Kaišiadorių rajono
savivaldybės strateginiame dokumente įvardytų tikslųsavivaldybės strateginį 2021–2023 metų veiklos plano XX
įgyvendinimo
tikslo “____” įgyvendinimo, nes....

PARAIŠKA
5.
I
Eil.
Nr.

VIETOS PROJEKTO FINANSINIS PLANAS
II
III
Tinkamų finansuoti
išlaidų pavadinimai

Planuojamų išlaidų kainos
pagrindimas

IV
V
VI
VII
VIII
IX
Planuojamų išlaidų suma, Eur (įskaitant
nuosavą indėlį)
Prašoma
Prašoma
Iš jų, veiklų finansuoti finansuoti
be PVM
PVM
su PVM
rangos
suma, Eur be suma, Eur
išlaidų suma
PVM
su PVM

5.1.6.4.

Naujų prekių įsigijimo:
Prekė 1, 1 vnt.
Pateikiami
3
komerciniai
(FSA 3.2.1.1.)
pasiūlymai.
30 000,00 6 300,00
Pagrindinis parametras: X
Darbų ir paslaugų įsigijimo:
Paslauga 1 (FSAPateikiami
3
komerciniai
3.2.2.1.)
pasiūlymai.
3 000,00 630,00
Pagrindinis parametras: X
Netiesioginės išlaidos
Iš viso tiesioginių išlaidų, Eur
33 000,00 6 930,00
Veiklų rangos išlaidų dalis (nuo visų tiesioginių
X
X
projekto išlaidų), proc.
Fiksuotoji norma netiesioginėms išlaidoms apmokėti,
proc.
Netiesioginės išlaidos, Eur
684,21
143,68

5.1.7.

Iš viso tinkamų finansuoti išlaidų, Eur

5.1.1.
5.1.1.1.

5.1.2.
5.1.2.1.

5.1.6.
5.1.6.1.
5.1.6.2.
5.1.6.3.

33 684,21 7 073,68

36 300,00

3 630,00

30 000,00

3 000,00

28 500,00

-

2 850,00

-

39 930,00

33 000,00

31 350,00

-

X

100,00

X

X

-

2,07336 proc.
827,89

X

650,00

40 757,89

X

32 000,00

Viešųjų ryšių specialistė Jurgita Navickienė

Viešinimo taisyklės
• Viešinimo priemonės turi būti pradėtos įgyvendinti IKI PIRMOJO
MOKĖJIMO PRAŠYMO PATEIKIMO DIENOS.
• Su kiekvienu mokėjimo prašymu reikia teikti viešinimo
informaciją, išskyrus avansinį mokėjimo prašymą.
• Viešinimo informacija teikiama ir su galutine projekto
įgyvendinimo ataskaita.

Pagrindinės viešinimo priemonės (kurias gali naudoti
paramos gavėjai):

• plakatai;
• aiškinamieji stendai;
• informacinės lentos;
• straipsniai spaudoje;
• spaudos konferencijos, pranešimai spaudai;
• viešinimo renginiai;
• popieriniai ir elektroniniai leidiniai (pvz., lankstinukai, brošiūros,
skrajutės), garso bei vaizdo medžiaga;
• išorinės ženklinimo priemonės (pvz., lipdukai);
• paramos gavėjo tinklalapis.

Viešinimo įkainiai
• Parama iki 10 000,00 Eur – viešinimui iki 30,00 Eur be PVM;
• Parama nuo 10 000,00 iki 50 000,00 Eur – ne mažesnis kaip A3
formato plakatas (iki 60 Eur);
• Parama >50 000,00 Eur - A3 formato plakatas arba įrengiamas
stendas 700x1000 mm (iki 435 Eur).
Nustatyti įkainiai (Eur be PVM):
• A3 – 7,56 Eur
• A2 – 9,47 Eur
• Kiti – 30,00 Eur
• Stendui prie sienos – 224,55 Eur
• Stendui įbetonuotam į žemę – 354,20 Eur
• Kiti dydžiai – ne daugiau kaip 290,00 Eur.

Paramos gavėjų įsipareigojimai
• užtikrinti, kad visuomenė ir projekto dalyviai būtų informuoti apie
tai, jog projektas finansuojamas iš EŽŪFKP ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto lėšų;
• užtikrinti tinkamą viešinimo priemonių kokybę;
• atsakyti už informacijos turinį, naudojamą viešinimo priemonėse;
• saugoti ir galutinėje projekto įgyvendinimo ataskaitoje ir su
kiekvienu mokėjimo prašymu pateikti informaciją apie
įgyvendintas projekto viešinimo priemones.

Reikalavimai viešinimo priemonėms
•
•

•

•

Visas materialus turtas (išskyrus labai mažus daiktus)
turi būti pažymėtas lipdukais su logotipais;
Interneto svetainėse, plakatuose, stenduose ar kitose
vizualiose priemonėse, kurios kviestų į renginius ar
informuotų visuomenę apie vykdomą projektą, turi
būti naudojami logotipai;
Rašant įrašus internetinėse svetainėse apie projekto
įgyvendinimo eigą, pateikite: pavadinimą su
aprašymu, tikslu bei rezultatais. Kiekviename įraše
turi būti parašyta - „Projektas yra finansuojamas iš
Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto“;
Naudoti teiginį, aiškinantį ES vaidmenį: „Europos
žemės ūkio fondas kaimo plėtrai: Europa
investuoja į kaimo vietoves“ ir šiuos logotipus:

Lipduko pvz.
Visas paramos projekto lėšomis įsigytas materialusis turtas (automobiliai, kitos
transporto priemonės, žemės ūkio ir kita technika, įranga, baldai) nuo jo
įsigijimo, gerai matomoje vietoje, turi būti pažymėtas (pvz., užklijuotas
lipdukas). Rekomenduojamas tokio lipduko dydis yra 10x28 cm.

Plakato – stendo pvz.
• Aiškinamasis stendas turi būti įrengtas
visuomenei matomoje projekto vykdymo
vietoje.
• Jame turi būti nurodomas ne tik projekto
pavadinimas, bet ir apibrėžiamas pagrindinis
jo tikslas.
• Aiškinamasis stendas ar nuolatinis
aiškinamasis stendas turi būti tvirtinamas ar
montuojamas prie objekto fasado arba
įbetonuojamas į žemę.

Viešinimo taisyklės
https://www.etar.lt/portal/lt/legalActEditions/ed70b9107edc11e4bc68a1493830b8b9?facesredirect=true

Logotipai
https://zum.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kaimo-pletra/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/administravimas

Perkančioji organizacija
Vadovaujantis VPĮ 2 straipsnio 25 dalies nuostatomis, Perkančioji organizacija:
•

1) valstybės ar savivaldybės institucija;

•

2) viešasis ar privatusis juridinis asmuo, jeigu visa ar tam tikra jo veiklos dalis yra skirta specialiai nekomercinio ir
nepramoninio pobūdžio viešiesiems interesams (kai subjektas vykdo veiklą įprastinėmis rinkos sąlygomis, siekia pelno ir
pats prisiima savo veiklos nuostolius, laikoma, kad viešieji interesai, kuriems tenkinti jis įsteigtas arba kuriuos tenkinti
jam nustatytas tikslas, yra pramoninio arba komercinio pobūdžio) tenkinti ir jei jis atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

a) jo veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar
savivaldybių fondų lėšų, arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų lėšų;
b) yra kontroliuojamas (valdomas) valstybės ar savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nustatytų viešųjų ar
privačiųjų juridinių asmenų;
c) turi administraciją, valdymo ar priežiūros organą, kurio daugiau kaip pusė narių yra skiriami valstybės ar
savivaldybių institucijų arba kitų šioje dalyje nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų;

•

3) šios dalies 1 ir (arba) 2 punktuose nurodytų viešųjų ar privačiųjų juridinių asmenų asociacija.

PIRKIMAI – perkančioji organizacija
▪ Perkančioji organizacija – Viešųjų pirkimų įstatymas;
▪ Pirkimų organizatoriai ir komisija deklaruoja privačius interesus privačių
interesų registre pinreg.vtek.lt;
▪ Pirkimų derinimai privalomas kai numatoma vertė viršija 10 000 Eur (be
PVM). Pareiškėjas VVG turi pateikti:
• pasirinktą viešojo pirkimo procedūrą ir motyvus dėl tokios
procedūros pasirinkimo;
• viešojo pirkimo skelbimo turinį (kai taikoma) ir pirkimo dokumentus.
Bendruoju atveju (sumos be PVM):
▪ Iki 3 000 Eur pirkimas žodžiu ir sutartis žodžiu;
▪ Nuo 3 000 Eur iki 10 000 Eur pirkimas raštu (pvz. CVP IS ar el. paštu);
▪ Nuo 10 000 Eur pirkimas raštu per CVP IS.

PIRKIMAI – neperkančioji organizacija
▪ Iki 58 000.00 Eur (be PVM) prekės, paslaugos;

▪ Iki 145 000.00 Eur (be PVM) darbai.
• ŽŪM taisyklės;

• Pirkimas vykdomas paprastai, perkama iš mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo;
• Tinka komerciniai pasiūlymai, pridėti su paraiška. Reiškia, rinkdami komercinius
pasiūlymus, pirkimą jau atlikote (tačiau galite pirkti ir iš kito tiekėjo, siūlančio
mažiausią kainą);
• Galite su tiekėju sudaryti sutartį ar pirkti pagal sąskaitą;

• Jei esate PVM mokėtojas, vertinkite tiekėjų kainas be PVM. Jei nesate PVM
mokėtojas, vertinkite kainas su PVM.

PIRKIMAI – neperkančioji organizacija
▪ Daugiau nei 58 000.00 Eur (be PVM)
prekės, paslaugos;
▪ Daugiau nei 145 000.00 Eur
(be PVM) darbai.
• Pirkimai atliekami konkurso būdu.
• Pirkimas pradedamas apie jį paskelbus NMA
• skiltyje „Projektų vykdytojų pirkimai“ –
https://www.nma.lt/index.php/projektu-vykdytoju-pirkimai/5460

Perkančioji ar neperkančioji organizacija?
•NMA
https://www.nma.lt/index.php/duk/280?subcategory=53&page=8&spage=
1&show_item=13823
•VPT
https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360010252680-Ar-mes-esameperkan%C4%8Dioji-organizacija-

Projekto finansininkė Egidija Ramaneckaitė
8 607 59 305

Mokėjimo prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministro 2015 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. 3D-151 „Dėl
mokėjimo prašymo pavyzdinės formos pagal Lietuvos kaimo plėtros
2014–2020 metų programos priemones patvirtinimo“. Mokėjimo
prašymo forma taip pat skelbiama Agentūros tinklalapyje
www.nma.lt.

Nuoroda: https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimopletros-20142020-m-programa/mokejimo-prasymai/mokejimoprasymu-formos/9688

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-kaimo-pletros-20142020-m-programa/mokejimoprasymai/mokejimo-prasymu-formos/9688

VVG, gavusi mokėjimo prašymą, atlieka pirminį jo vertinimą, t. y. nustato, ar:
1)

mokėjimo prašymas VVG pateiktas laiku, tinkamu būdu ir forma (laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktas laiku, jeigu jis
pateiktas ne vėliau kaip nurodyta MP grafike; laikoma, kad mokėjimo prašymas pateiktas tinkamu būdu, jeigu jis pateiktas
asmeniškai arba per tinkamai įgaliotą asmenį spausdintine forma (popieriuje);

P.S. Karantino laikotarpiu mokėjimo prašymas gali būti pateiktas el.p. kaisiadorysvvg@gmail.com
2) mokėjimo prašymą pasirašė tinkamas asmuo. Jeigu vietos projekto vykdytojas yra fizinis asmuo, mokėjimo prašymą turi
pasirašyti ir pateikti pats arba tinkamai įgalioti kitą asmenį (fizinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis patvirtintas
notaro). Jeigu vietos projekto vykdytojas yra juridinis asmuo, mokėjimo prašymą turi pasirašyti ir jį pateikti vietos projekto
vykdytojo vadovas arba tinkamai įgaliotas asmuo (juridinio asmens įgaliojimas laikomas tinkamu, jeigu jis pasirašytas juridinio
asmens vadovo ir ant jo uždėtas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti);
3) mokėjimo prašyme vietos projekto vykdytojo deklaruotos patirtos išlaidos atitinka patvirtintoje vietos projekto paraiškoje
nurodytas tinkamas finansuoti išlaidas ir neviršija vietos projekto paraiškos patvirtinimo metu pagrįstų kainų; pateikti visi
privalomi priedai.
4) kiekvienas mokėjimo prašymo ir jo priedų lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo arba įgalioto asmens parašu;
5) pateikta tinkama vietos projekto įgyvendinimo ataskaita (taikoma, kai teikiamas galutinis mokėjimo prašymas);
6) Su kiekvienu MP pateikta viešinimo informacija; (išskyrus avansinį MP)
7) Vietos projektų vykdytojų mokėjimo prašymų galutinį vertinimą atlieka Agentūra.

!!!
Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas,
įskaitant mokėjimus banko kortelėmis.

Informacija – NMA informaciniame portale
• Prisijungti gali kiekvienas.

• Saugoma visa informacija
• Pareiškėjai ir paramos gavėjai prie NMA informacinio portalo gali
prisijungti adresu https://portal.nma.lt, pasirinkę skiltį „Prisijungimas“.
Prisijungti galima per elektroninius valdžios vartus arba banką, su
kuriuo vartotojas yra sudaręs elektroninės bankininkystės sutartį.

Kvietimas iki BIRŽELIO 16 d.
• 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.
tel. 8 607 63800
tel. 8 648 03054
kaisiadorysvvg@gmail.com
Kęstučio g. 22 Kaišiadorys

KAIŠIADORIŲ RAJONO VIETOS
VEIKLOS GRUPĖ

Paraiškos priimamos iki

