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VPS priemonės tikslas –  

užtikrinti jaunimo įtraukimą į 

kaimo plėtros procesus, sudaryti 

sąlygas dalyvauti kuriant kaimo 

ateitį ir sprendžiant vietos 

problemas. 
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Jaunimo užimtumo skatinimas 

Pareiškėjai - NVO (asociacija, VšĮ) 

80/95 
4 

3 

59047,06 

15 000 



Galimi pareiškėjai: VVG teritorijoje registruota 
ir veikianti  NVO (asociacija, viešoji įstaiga). 

 

Galimi partneriai: VVG teritorijoje registruotas 
ir veikiantis juridinis asmuo: NVO (asociacija, 

viešoji įstaiga), VVG teritorijoje veikiančios 
Kauno rajono savivaldybės administracija, 

biudžetinės įstaigos. 

 

Pareiškėjai ir partneriai turės atitikti visus FSA 
numatytus bendruosius, specialiuosius ir papildomus 
(jeigu specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) 

tinkamumo reikalavimus. 
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Numatoma skatinti jaunimo kūrybiškumą, pilietiškumą, 
didinti užimtumą, aktyvinti įsitraukimą į viešąjį gyvenimą 

bei stiprinti ryšius su vietos bendruomene. Šios veiklos 
srities projektais bus sprendžiama jaunimo užimtumo 

problema ir aktyvus veikimas savo kaime. 

 

 Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas – Kauno 
rajono vietos veiklos grupės teritorija. 

 

 Galimos veiklos: renginiai skirti jaunimui, įvairios 
stovyklos, grupiniai sportiniai, meniniai užsiėmimai, 

fizinio aktyvumo gerinimas, sveikos gyvensenos 
skatinimas.  
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Eil. 

Nr. 
Vietos projektų atrankos kriterijus Suteikiami balai 

1.  Projektas įgyvendinamas kartu su 

partneriais. 

3 ar daugiau partnerių – 30 balų; 

2 partneriais – 20 balų.  

  2. Projekto rezultatai skirti kelių 

seniūnijų jaunimo poreikiams tenkinti. 

  

3 ir daugiau seniūnijų jaunimo atstovai – 

30 balų; 

2 seniūnijų – 20 balų; 

3. Projekto dalyvių skaičius  Daugiau kaip 100 dalyvių - 20 balų;  

nuo 51 iki 100 (imtinai) dalyvių – 15 balų; 

nuo 25 iki 50 (imtinai) dalyvių – 10  balų.  

4. Į projekto veiklų organizavimą 

įtraukiamas jaunimas nuo 14 iki 29 

m. imtinai.  

 3 ir  daugiau jaunų žmonių  nuo 14 iki 29 

metų (imtinai) - 20 balų; 

1-2  jauni žmonės  nuo 14 iki 29 metų 

(imtinai) -  10 balų. 

Atrankos kriterijai 

Jaunimo užimtumo skatinimas 

100 40 
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30 
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Tinkamumo sąlygos 

Jaunimo užimtumo skatinimas 

Projekto vykdytojas yra jaunimo organizacija ar su jaunimu 
dirbanti organizacija 

Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos 

projektą  

Projektų įgyvendinimo vieta ir veiklų vykdymas – VVG  teritorija 
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Pareiškėjas nėra įgyvendinęs projekto, finansuoto VVG, kurio 

idėja, tikslas ir veiklos tapačios teikiamam vietos projektui 



Tinkamos išlaidų kategorijos 

Jaunimo užimtumo skatinimas 

Naujų prekių įsigijimo (išskyrus motorinių transporto 
priemonių įsigijimą) 

Paslaugų, būtinų projekto įgyvendinimui, įsigijimo 
išlaidos. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos 

Netiesioginės vietos projekto išlaidos 
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Tinkamos išlaidų kategorijos 

Jaunimo užimtumo skatinimas 

Įnašas natūra – savanoriškais darbais turi atitikti Vietos projektų 
administravimo taisyklių 5 priede nurodytus reikalavimus.  

PVM, kurio projekto vykdytojas pagal PVMĮ neturi ar negalėtų 
turėti galimybės įtraukti į PVM atskaitą, yra tinkamas finansuoti iš 

paramos lėšų. Kai vietos projekto vykdytojas yra valstybės arba 
savivaldybės institucija ar įstaiga arba kitas viešasis juridinis asmuo, 
vykdantis valstybės ar savivaldybių veiklą, kaip ji apibrėžta PVMĮ 

2 straipsnio 38 dalyje, PVM yra tinkamos finansuoti išlaidos. 
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 neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų kategorijų ir 

neišvardytos FSA, neišvardytos paraiškoje  

 išlaidų dalis, viršijanti tinkamų finansuoti išlaidų įkainį (kai toks yra nustatytas); 

 nepagrįstai didelės išlaidos; 

 vietos projekto einamosios administravimo išlaidos; 

 nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 

 naudotų prekių įsigijimo išlaidos; 

 baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

 išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, 

kitų piniginių išteklių,  

 PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos projektų administravimo 

taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę 

įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš 

paramos lėšų; 

 išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų valdymo principo 

 trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis 

finansuoti išlaidomis, jį turi panaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu; 

 išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, darbus ar paslaugas nesilaikant pirkimo procedūrų, nustatytų Pirkimų taisyklėse; 

 motorinės transporto priemonės įsigijimo išlaidos; 

 dviračių, riedžių, paspirtukų, riedlenčių ir panašaus pobūdžio prekių įsigijimo išlaidos; 

 baidarių ir kito vandens pramogų inventoriaus bei transporto įsigijimo išlaidos. 

 investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas) 

 



Tinkamas nuosavas indėlis 

Jaunimo užimtumo skatinimas 

pareiškėjo nuosavos piniginės arba skolintos lėšos 

tinkamo vietos projekto partnerio nuosavos piniginės 
lėšos (pasirašoma jungtinės veiklos sutartis) 

Pareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio 
įnašas natūra – savanorišku darbu  (tik fiziniu) 
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Įnašas natūra  

Jaunimo užimtumo skatinimas 

Savanoriški darbai: patalpų ar/ir teritorijos techninių priemonių 
paruošimas renginiams; patalpų ar/ir teritorijos, techninių priemonių 
sutvarkymas po renginių; renginių dalyvių aptarnavimas; nepilnamečių 
projektų dalyvių priežiūra, vadovavimas; informacinės sklaidos priemonių 
gamyba; renginių vedimas, moderavimas, teisėjavimas sporto varžybose. 

Savanoriškų darbų atlikimo patikrinimai vykdomi nuotoliniu būdu. 
Projekto vykdytojas atsiunčia reikiamą informaciją apie vykstančius 
savanoriškus darbus mobiliąja programėle „NMA Agro“ savanoriškų 
darbų vykdymo faktams patikrinti. 
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Savanoriško 

darbo įkainis 

(šiuo metu) 

8,27 Eur 
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Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu 

(30 proc. avansas) 

Sąskaitų apmokėjimo 

Išlaidų kompensavimo 
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Kauno rajono vietos veiklos grupė 

www.kaunorvvg.lt 

Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 

Tel. +370 659 73426 

El. p. projektai.krvvg@gmail.com,  informacija.krvvg@gmail.com 

 

 

 


