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Pristatymo tikslai:  

1. Socialinio verslo pristatymas; 

2. VPS veiklos srities “Socialinio 

verslo kūrimas ir plėtra” 

pristatymas  

   



Kokie dokumentai reglamentuoja socialinį 

verslą Lietuvoje? 

1. SOCIALINIO VERSLO KONCEPCIJA 
Patvirtinta LR ūkio ministro 2015-04-03 įsakymu Nr. 4-207 

2. SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO 

PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 

2014–2020 METŲ PROGRAMOS 

PRIEMONES GAIRĖS 
Patvirtintos LR žemės ūkio ministro 2017-11-09 įsakymu Nr. 3D-720  

 

 

 



Kaip apibrėžiamas socialinis verslas? 

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. 
 

 

 

 



Kokius kriterijus turi atitikti socialinis verslas? 
1.Pagal savo įstatus ar kitą įstatymu nustatytą juridinio asmens 

steigimo dokumentą vykdoma nuolatine ekonomine veikla 

siekiama pagrindinio tikslo – išmatuojamo ir teigiamo socialinio 

poveikio; 

2.Gautas pelnas reinvestuojamas pagal iš anksto apibrėžtas pelno 

paskirstymo procedūras ir taisykles, kad būtų pasiekti pagrindiniai 

tikslai; 

3.Socialinis verslas yra valdomas atskaitingai ir skaidriai, 

įtraukiant į valdymą suinteresuotuosius subjektus ar jų teisėtus 

atstovus, kuriems daro poveikį vykdoma veikla; 

4. Socialinis verslas yra nepriklausomas nuo valstybės ir 

savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešojo sektoriaus organizacijų 

ir kitų organizacijų. 

 

 

 

 



Kokie gali būti socialinio verslo vykdymo 

modeliai? 
1.Išorinis modelis. Verslo subjekto vykdoma ekonominė 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; 

2.Integruotas modelis. Verslo subjekto vykdoma ekonominė 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|).  

3.Iterptinis modelis. Verslo subjekto vykdoma ekonominė veikla turi 

tiesioginį teigiamą socialinį poveikį, ir tuo pat metu užtikrinama finansinė 

grąža, kuri tiesiogiai susijusi su sukurtu socialiniu poveikiu.  

4.. 

 

 

 

 



Kaip veikia socialinis verslas ES valstybėse? 

 ES valstybėse narėse socialinis verslas dažniausiai 

veikia trijose srityse: integracijos į darbo rinką 

(mokymai bedarbiams ir reintegravimas į darbo 

rinką), asmeninių paslaugų (vaikų priežiūra, 

paslaugos senjorams, nuotolinės paslaugos, pagalba 

socialiai atskirtiems žmonėms ir pan.) ir socialiai 

atskirtų vietovių vystymo (socialinis verslas labai 

nutolusiose kaimo vietovėse, reabilitacinės 

programos kaimo vietovėse). 
 

 

 

 



VPS veiklos srities “Socialinio verslo 

kūrimas ir plėtra” tikslas –  

kurti ir plėtoti vietos bendruomenei 

reikalingas paslaugas, kurių teikimas 

didins kaimo vietovių gyvybingumą ir 

patrauklumą bei mažins socialinę 

atskirtį ir skurdą. 
 



Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Pareiškėjai - NVO (asociacija, VšĮ) 

95 
4 
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192 000 

48 000 



Galimi pareiškėjai turi būti pelno nesiekiančios 

organizacijos: VVG teritorijoje registruota ir 

veikianti  NVO (asociacija, viešoji įstaiga). 
Viešoji įstaiga negali būti įkurta ir valdoma vieno asmens 

Partneriai negalimi 

Pareiškėjai turi atitikti visus FSA numatytus 

bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu 

specialieji ir papildomi reikalavimai nustatyti) 

tinkamumo reikalavimus. 



“Socialinio verslo kūrimas ir plėtra” 

atrankos kriterijai bus patvirtinti valdybos ir 

paskelbti FSA. 

Dalis kriterijų buvo įrašyti strategijoje, jie turėtų 

nesikeisti: 

Didesnis naujų darbo vietų (etatų) skaičius; 

Darbo vietos sukurtos jaunimui iki 29 m.; 

Projektas apima daugiau tikslinių grupių. 

 

 



Specialiosios tinkamumo sąlygos 

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra  

Įgyvendinus projektą bus sukurtos darbo vietos ir 1 (vienos) darbo vietos 
sukūrimo kaina negali viršyti 48 000,00 Eur. 

Projektas turi atitinti Socialinio verslo koncepciją ir Socialinio verslo 

vykdymo gaires 

Pareiškėjas turi administracinių gebėjimų įgyvendinti vietos projektą 

12 



Tinkamos išlaidų kategorijos 

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Naujų prekių įsigijimo išlaidos 

Darbų ir paslaugų, būtinų projekto įgyvendinimui, įsigijimo 
išlaidos. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos 

Netiesioginės išlaidos 
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Tinkamas nuosavas indėlis 

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 

Pareiškėjo nuosavos piniginės arba skolintos lėšos 

PVM kompensavimo klausimas. Jei pareiškėjas 
planuoja vykdyti PVM apmokestinamą veiklą – PVM 
nekompensuojamas, kadangi jis gali būti įtrauktas į 
PVM atskaitą. 
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Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu 

(30 arba 50 proc. avansas) 

Sąskaitų apmokėjimo 

Išlaidų kompensavimo 

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 
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Paraiška ir numatyti jos priedai 

Verslo planas 

Socialinio verslo skaičiuoklė 

Socialinio verslo kūrimas ir plėtra 



Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 
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Kauno rajono vietos veiklos grupė 

www.kaunorvvg.lt 

Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r. 

Tel. +370 686 714 68 

El. p. informacija.krvvg@gmail.com 

 

 

 


