
KAUNO RAJONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 

Informacinis renginys

„Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 

kvietimų Nr. 21 ir Nr. 22

finansavimo sąlygų pristatymas

2022 m. vasario 7 d.

Pirmininkė  Kristina Švedaitė

tel. +370 686 714 68, el. p. informacija.krvvg@gmail.com



Kvietimai 

Nr. 21, Nr. 22, Nr.23, Nr.24

Vasario 25 d. 8.00 val. – balandžio 21 d. 17.00 val. 
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Nemuno g. 14, LT-46159 Rokai, Kauno rajonas 
(Rokų seniūnijos pastatas, 2 aukštas).

Nuo 04 01 el. parašu, el. p. projektai.krvvg@gmail.com



Kvietimas Nr. 21

21 ir 22 kvietimų projektai kuriantys darbo vietas 

Ne žemės ūkio verslo kūrimas 
ir plėtra

1 projektui 

iki 100 000 Eur

Vasario 25 d. 8.00 val. – balandžio 21 d. 17.00 val.

50/70/80/95 proc. 
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389 341 Eur



Kvietimas Nr. 22

21 ir 22 kvietimų projektai kuriantys darbo vietas 

Ne žemės ūkio verslo kūrimas 
ir plėtra

1 projektui 

iki 90 301 Eur

Vasario 25 d. 8.00 val. – balandžio 21 d. 17.00 val.

50/70/80/95 proc. 
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361 206 Eur



21 kvietimas 22 kvietimas 

 Iš viso kvietime 

 389 341 Eur

 1 projektui maksimali paramos 

suma – iki 100 000 Eur

 Finansavimo šaltinis -

EŽŪFKP

 Iš viso kvietime 

 361 206Eur

 1 projektui maksimali paramos 

suma – iki  90 3010 Eur

 Finansavimo šaltinis - EURI
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21 ir 22 kvietimai 

„Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“

 Tikslas - skatinti ekonominę veiklą ir gyventojų 

užimtumą kaimo vietovėse.
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Galimi pareiškėjai: Kauno r. VVG teritorijoje registruota
ir veikianti NVO (asociacija, viešoji įstaiga), labai maža,
maža ar vidutinė įmonė, Kauno r. VVG teritorijoje
deklaravęs gyvenamąją vietą ir/ar veikiantis ūkininkas,
Kauno r. teritorijoje deklaravęs gyvenamąją vietą fizinis
asmuo.

Be partnerių.

Pareiškėjai turi atitikti FSA 4 dalyje „Vietos projektų tinkamumo finansuoti sąlygos
ir vietos projektų vykdytojų įsipareigojimai“ nurodytus, pareiškėjui taikomus
bendruosius, specialiuosius ir papildomus (jeigu specialieji ir papildomi
reikalavimai nustatyti) tinkamumo reikalavimus.
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Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys –
iki 50 proc., išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei 
keliamus reikalavimus. 

Projektams, kuriuos teikia privatūs juridiniai arba fiziniai asmenys, 
atitinkantys labai mažai įmonei* keliamus reikalavimus, paramos 
lyginamoji dalis  – iki 70 proc.

Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys – iki 80 proc.

Projektams, kuriuos teikia viešieji juridiniai asmenys atitinkantys 
Bendruomeninės organizacijos sąvoką – iki 95 proc.
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Paramos lyginamoji dalis 
(intensyvumas proc.) 50/70/80/95 proc. 

*Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str.  

https://www.infolex.lt/ta/43747:str3



Remiamos veiklos: paslaugos, gamyba, 
specializuota prekyba. Galimi veiklų pavyzdžiai: 
turizmo organizavimo, apgyvendinimo, smulkiųjų 
aptarnavimo paslaugų plėtra (maitinimas, buitinės 

paslaugos ir kt.). 
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3 FSA priedas  

remiamos/neremiamos 

veiklos pagal EVRK
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http://www.kaunorvvg.lt/
http://www.kaunorvvg.lt/
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https://www.nma.lt/
https://www.nma.lt/


 Kvietimas Nr. 21 skirtas priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ 

veiklos sričiai „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.1:

Kvietimo Nr. 21 tekstas;

• Finansavimo sąlygų „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 21 

kvietimas aprašas;

• 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

• 2 priedas Vietos projekto verslo plano forma VERSLAS;

• 3 priedas Remiamų ir neremiamų veiklų sąrašas pagal EVRK kodus 

„Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ 21 kvietimas;

• 4 priedas Vietos projekto verslo plano forma NVO;

• Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklės.
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https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0028614001643796743.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0671372001643796759.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0522081001643796782.docx
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0361754001643796801.xlsx
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0482468001643796822.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0588008001643796854.xlsx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr


 Kvietimas Nr. 22 skirtas priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra“ 

veiklos sričiai „Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra“ Nr. 

LEADER-19.2-SAVA-8.1:

Kvietimo Nr. 22 tekstas;

• Finansavimo sąlygų "Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" 22 

kvietimas aprašas;

• 1 priedas Vietos projekto paraiškos forma;

• 2 priedas Vietos projekto verslo plano forma VERSLAS;

• 3 priedas Remiamų ir neremiamų veiklų sąrašas pagal EVRK kodus 

"Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra" 22 kvietimas;

• 4 priedas Vietos projekto verslo plano forma NVO;

• Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos 

plėtros būdu, administravimo taisyklės.
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https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0437513001643796527.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0724283001643796544.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0158375001643796568.docx
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0887746001643796583.xlsx
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0825012001643888727.pdf
https://kaunorvvg.lt/sites/default/files/0294596001643796648.xlsx
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c022700800111e6b969d7ae07280e89/asr


Atrankos 

kriterijai

100

40
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Eil. 

Nr.

Vietos projektų 

atrankos kriterijus
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas

1. Didesnis naujų

darbo vietų skaičius.

Jei projekto įgyvendinimo metu 

sukuriama:

3 ir daugiau darbo vietų (etatų) – 30 balų

2 darbo vietos (etatai) - 20 balų.

1,5 darbo vietos (etato) – 15 balų.

Paraiškoje turi būti aiškiai

nurodyta, kiek etatų, kokios

specializacijos darbo vietų

bus sukurta ir pateikiamas

įsipareigojimas sukurti

darbo vietas.

Atrankos kriterijai1

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

100 40

15

30



Eil. 

Nr.

Vietos projektų atrankos 

kriterijus
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas

2. Pareiškėjas (fizinio

asmens atveju),

pareiškėjo vadovas ir

(arba) už projekto metu

sukurtų veiklų vykdymą

atsakingas asmuo

(darbuotojas) turi

profesinį, aukštesnįjį ir

(arba) aukštąjį

išsilavinimą projekto

metu kuriamo verslo ir

(arba) vadybos srityje.

Jei pareiškėjas, atitinka sąlygą - 25

balai.

Projekto paraiškoje turi būti

aiškiai nurodyta, kokį

išsilavinimą turi Pareiškėjas

(fizinio asmens atveju),

pareiškėjo vadovas ir (arba)

už projekto metu sukurtų

veiklų vykdymą atsakingas

asmuo (darbuotojas).

Atrankos kriterijai2

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

100 40

16

25



Eil. 

Nr.

Vietos projektų 

atrankos kriterijus
Suteikiami balai Vertinimo pagrindas

3. Darbo vietos sukurtos

jaunimui iki 29 m.

Jei sukuriama bent 1 darbo

vieta jaunimui iki 29 metų

(imtinai įdarbinimo dieną) - 20

balų.

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta

kokio amžiaus asmenims bus sukurtos

darbo vietos. Prie pridedamų

dokumentų turi būti pridėta rašytinis

įsipareigojimas, kad darbo vietos bus

sukurtos jaunimui iki 29 m.

4. Projekto

įgyvendinimo metu

diegiamos inovacijos

Kauno rajono VVG

teritorijos mastu.

Jei pareiškėjas, atitinka sąlygą -

15 balų.

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyti

inovatyvumo vertinimo subkriterijai, jų

pagrindimui pateikti informacijos

šaltiniai.

Projektas pripažįstamas inovatyviu, kai

jis atitinka bent vieną inovatyvumo

vertinimo kriterijaus subkriterijų.

5. Projektas susijęs su

turizmo paslaugų

plėtra.

Kuriamas ar plečiamas turizmo

paslaugų verslas - 10 balų.

Bent viena iš kuriamo ar

plėtojamo verslo veiklų susijusi

su turizmu – 5 balai.

Projekto paraiškoje turi būti aiškiai

nurodyta, kokiai veiklai pagal EVRK

kodus prašoma paramos.

Atrankos kriterijai3

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

100 40

17

20

15

10



Tinkamumo sąlygos

Visos tinkamumo sąlygos nurodytos FSA ir Vietos projektų administravimo 

taisyklėse 
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Tinkamumo sąlygos 1

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Įgyvendinus projektą turi būti sukurtos darbo vietos

Projekte numatyta vykdyti veikla yra nurodyta 
remiamų/neremiamų veiklų sąraše (3 priedas)(pagal EVRK) 

Pareiškėjas privalo turėti reikiamą kvalifikaciją arba įsipareigoti 
baigti specializuotus mokymo kursus ar verslumo skatinimo 

mokymus bei pateikti tai patvirtinantį dokumentą iki projekto 
pabaigos

Pareiškėjas verslo plane įrodo, kad ūkio subjektas atitinka 
ekonominio gyvybingumo kriterijus

19

47 358,47 



Tinkamumo sąlygos 2

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Asociacija, viešoji įstaiga turi būti registruota ir veikianti VVG 
teritorijoje ne trumpiau nei 6 mėnesius iki projekto paraiškos 

pateikimo.

Parama specializuotų parduotuvių veiklai (EVRK kodai 47.21, 
47.22, 47.23, 47.24, 47.29) skiriama tik tų produktų augintojams 

arba gamintojams.

20

Vietos projekto paraiškoje turi būti nurodyta, kur planuojama laikyti paramos lėšomis 
įsigytą įrangą. Pareiškėjas turi valdyti tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar 
kito teisėto naudojimosi pagrindais. Turi būti sudaryta nekilnojamojo turto valdymo, 

naudojimo ir disponavimo sutartis, kuri turi būti įregistruota VĮ Registrų centre ir 

galioti ne trumpiau kaip iki vietos projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. <...>
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• GRYNASIS PELNINGUMAS  ≥ 2,00 PROC.

• SKOLOS RODIKLIS ≤ 0,60 

• SKOLOS PADENGIMO RODIKLIS ≥ 1,25

Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų
programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų,
siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“

(https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/asr)

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ec1d84f0182d11e4988dd8c7447f8ac5/asr


GRYNASIS PELNINGUMAS – grynojo pelno ir pardavimo 

pajamų, įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, santykis:

čia: GP – grynasis pelnas eurais;

GP =P + DP – S,

čia: P – gautos pajamos, eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais;

S – patirtos sąnaudos, eurais.

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.



SKOLOS RODIKLIS – ilgalaikių ir trumpalaikių skolų (mokėtinų sumų ir 

įsipareigojimų) santykis su turtu.

čia: IS – ūkio subjektų ilgalaikės skolos, tai yra po vienerių metų mokėtinos sumos ir įsipareigojimai metų

pabaigoje eurais;

TS – ūkio subjektų trumpalaikės skolos, tai yra per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai

metų pabaigoje eurais;

Tpab – viso turto vertė metų pabaigoje eurais.



PASKOLŲ PADENGIMO RODIKLIS – pagrindinės veiklos pinigų srautų,

įskaitant dotacijas, susijusias su pajamomis, ir dotacijų, susijusių su turtu, metinės

sumos santykis su grąžintų paskolų, mokėtų lizingo įmokų, sumokėtų palūkanų per

metus suma.

čia: PVS – pagrindinės veiklos pinigų srautai per finansinius metus, įskaitant dotacijas, susijusias su

pajamomis, eurais;

DT – per finansinius metus gautos dotacijos, susijusios su turtu, eurais;

Sg – grąžintos paskolos kreditoriams, kitos finansinės skolos ir sumokėtos lizingo įmokos per finansinius

metus eurais. Perfinansuotos paskolos į grąžintų paskolų sumą neįskaičiuojamos. Kredito linijos grąžinimo

suma per metus skaičiuojama grynąja verte, t. y. skaičiuojamas skirtumas tarp kredito linijos likučio metų

pradžioje ir likučio metų pabaigoje;

PL – sumokėtos palūkanos per ataskaitinius metus eurais.



NVO, BENDRUOMENINIO VERSLO PLĖTROS ATVEJU 

1. Ataskaitiniais {2021} arba vienais metais iš dvejų eilės
tvarka einančių praėjusių ataskaitinių metų {2019/2020}
(pasirinktinai) skaičiuojami:

 grynojo pelningumo rodiklis,
 skolos rodiklis.

Abu rodikliai turi būti skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis.

2.Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami:

 grynojo pelningumo rodiklis,
 skolos rodiklis.



NVO, BENDRUOMENINIO VERSLO PRADŽIOS ATVEJU

Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami:

 grynojo pelningumo rodiklis,

 skolos rodiklis.



VERSLO PLĖTROS ATVEJU 

1. Ataskaitiniais {2021} arba vienais metais iš dvejų eilės tvarka einančių 
praėjusių ataskaitinių metų {2019/2020} (pasirinktinai) skaičiuojami:

 grynojo pelningumo rodiklis,

 skolos rodiklis.

Abu rodikliai turi būti skaičiuojami pagal tų pačių metų duomenis.

2.Vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu skaičiuojamas:

 paskolų padengimo rodiklis.

3. Kontrolės laikotarpiu skaičiuojami:

 grynojo pelningumo rodiklis,

 skolos rodiklis.



VERSLO PRADŽIOS ATVEJU

Vietos projekto kontrolės laikotarpiu skaičiuojami:

 skolos rodiklis,

 grynojo pelningumo rodiklis.



Išlaidų 

tinkamumas

Planuojamos išlaidos turi būti pagrįstos vadovaujantis Vietos projektų 

administravimo taisyklių

24.6.1.-24.6.3 papunkčiuose numatyta tvarka
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Tinkamos išlaidų kategorijos1

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Naujų prekių įsigijimo

Naujų prekių, įrenginių ir (arba) įrangos (įskaitant techniką), susijusios su projekto veikla, įsigijimo 
išlaidos.

Darbų ir paslaugų įsigijimo

Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, 
rekonstravimas ar kapitalinis remontas;

Verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame 
įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens 

gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto 
įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

Paslaugų susijusių su projekte numatyta vykdyti  veikla įsigijimas  
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Tinkamos išlaidų kategorijos2

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Bendrosios išlaidos

(įskaitant viešinimo priemones ių, nurodytų Vietos projektų administravimo taisyklių 155-160 
punkte, įsigijimo, tačiau ne daugiau kaip 7 (septyni) proc. kitų tinkamų finansuoti projekto 
išlaidų vertės be PVM. Kai nėra rengiamas techninis projektas, bendrosios išlaidos gali būti ne 

didesnės kaip 2 000 Eur (du  tūkstančiai eurų) be PVM.)

Netiesioginės vietos projekto išlaidos

Netiesioginės vietos projekto išlaidos, kurioms apmokėti taikomas 
supaprastintas išlaidų mokėjimo būdas – fiksuotoji norma, apskaičiuotos 

pagal Vietos projektų administravimo taisyklių 6 priede pateikiamą aprašą ir 
neviršijančios jame nustatytų ribų.
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 Netiesioginės vietos projekto išlaidos – išlaidos, kurios 

nėra skiriamos tiesiogiai vietos projekto veikloms 

įgyvendinti, tačiau yra būtinos ir tiesiogiai susijusios su 

tiesioginėmis išlaidomis.

 Projekto veiklos rangos (angl. outsourcing) išlaidos –

veiklos, kurią projekto vykdytojas perduoda įgyvendinti 

trečiajai šaliai (paslaugų teikėjui, prekių tiekėjui ar 

rangovui), 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.
33



 4.4. Tiesioginės vietos projekto išlaidos – tiesiogiai vietos projekto veikloms įgyvendinti būtinos

išlaidos, kai tiesioginį vietos projekto veiklų ir jų išlaidų ryšį įmanoma aiškiai parodyti. Prie tiesioginių

projekto išlaidų negali būti priskiriamos šios 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.
34
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NEtinkamos išlaidos

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

3.5.1. neatitinkančios Vietos projektų administravimo taisyklių 27 punkte nurodytų tinkamų finansuoti išlaidų 
kategorijų ir neišvardytos FSA;

3.5.2. neišvardytos patvirtintoje vietos projekto paraiškoje (po vietos projekto paraiškos pateikimo neleidžiama 
įtraukti naujų išlaidų ar jas keisti kitomis);

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

3.5.4. nepagrįstai didelės išlaidos;

3.5.5. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos;

3.5.6. naudotų prekių įsigijimo išlaidos;

3.5.7. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos;

3.5.8. trumpalaikio turto, įgyto paramos gavėjo projekto, kurio vertė yra mažesnė nei paramos gavėjo numatyta 
mažiausia ilgalaikio turto vertė, paramos lėšomis, išlaidos, išskyrus Vietos projektų administravimo taisyklių 27.3 
papunktyje nurodytas išlaidas. Paramos gavėjas, siekdamas, kad trumpalaikis turtas būtų pripažintas tinkamomis 
finansuoti išlaidomis, jį turi sunaudoti vietos projekto įgyvendinimo laikotarpiu;

3.5.9. išlaidos, nepagrįstos faktine gautų prekių, atliktų darbų ar suteiktų paslaugų verte; 

3.5.10. išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) 
savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (arba) savivaldybės, ES struktūrinių 
fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų ir kurioms apmokėti skyrus 
paramos VPS įgyvendinti lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą 
(jeigu vietos projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir 
(arba) savivaldybių biudžetų ir jis iki vietos projekto patvirtinimo patiria vietos projekto bendrųjų išlaidų, jos gali 
būti pripažintos tinkamomis tuomet, jeigu buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių 
biudžetų asignavimų, kurie skirti projektams avansuoti); 36



NEtinkamos išlaidos

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

3.5.11. PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus  Vietos 
projekto administravimo taisyklių 27.5 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės 
mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM vietos 
projektų vykdytojas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų; 

3.5.12. išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų 
valdymo principo, pavyzdžiui, vietos projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, 
prabangaus dizaino (apdailos) gaminių ar gaminių su projekto vykdytojui nereikalingomis 
funkcijomis (už kurias sumokama papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medžiagų 
įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, pavyzdžiui, kai nėra kitos galimybės); 

3.5.13. bendrosios išlaidos ar jų dalis, sutampančios su netiesioginėmis išlaidomis ar jų dalimi;

3.5.14. smulkių buities reikmenų įsigijimo išlaidos (patalynės, stalo įrankių, indų ir pan.);

3.5.15. vidaus vandenų transporto priemonės, priskiriamos žvejybos laivams, mažiesiems laivams 
(išskyrus irklines valtis ir baidares), pramoginiams laivams, sportiniams laivams, asmeniniams 
laivams (vandens motociklams), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto 
kodekse;
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NEtinkamos išlaidos

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

3.5.16. visų tipų orlaiviams priskiriami aparatai (mašinos), kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos 
aviacijos įstatyme ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose;

3.5.17. miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, savikrovės priekabos, 
medvežiai, miškavežiai, medkirtės ar medžių kirtimo galvutės, medžių ir (arba) krūmų pjovimo ir 
skiedrų ruošimo kombainai energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į rulonus presuoti, 
medienos smulkintuvai, kapoklės;

3.5.18. keturračiai – mažieji traktoriai, jeigu vietos projekte numatyta vykdyti ne aplinkos ar 
teritorijos tvarkymo veiklą;

3.5.19.  paprastojo (einamojo) remonto išlaidos;

3.5.20 . išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti;

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

3.5.22. žemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su turto nuomos sutartimi, turto 
nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos;

3.5.23. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos;

3.5.24. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas).
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 24.2. būti detaliai išdėstytos vietos projekto paraiškoje;

 24.3. būti tiesiogiai susijusios su vietos projekto

įgyvendinimu ir būtinos (vietos projekto tikslai nebūtų

pasiekti be vietos projekte numatytų prašomų finansuoti

išlaidų);

 24.4. būti patikrinamos vietos projekto įgyvendinimo ir jo

kontrolės laikotarpiu (pvz., patikrų vietoje, auditų metu

įmanoma įsitikinti, kad tokios išlaidos buvo faktiškai patirtos);

 24.5. būti nekeičiamos vietos projekto įgyvendinimo

metu, t. y. vietos projekto išlaidos, numatytos vietos projekto

paraiškoje ir patvirtintame vietos projekte, jo įgyvendinimo

metu negali būti keičiamos arba papildomos naujomis,

išskyrus atvejus, nustatytus Taisyklių 133.3 papunktyje;
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 Paraiškoje prašomos finansuoti išlaidos turi neviršyti rinkos kainų.

Pagrindžiama Vietos projektų administravimo taisyklių 24.6 papunktyje

nurodytu būdu (nurodomi alternatyvūs būdai):

 1. bent 3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų bei darbų teikėjų,

prekiaujančių panašiomis prekėmis ir (arba) teikiančių panašias paslaugas

(panašumo požymį apibūdinantys elementai: ta pati paskirtis, funkcijos,

komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra įprasta komercinė-

ūkinė veikla, komerciniais pasiūlymais arba jų interneto tinklalapiuose

esančiomis kainomis kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print

Screen“), arba kitu būdu, leidžiančiu objektyviai palyginti bent 3 (trijų) skirtingų

prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir

(arba) teikiančių panašias paslaugas ir kuriems tai yra įprasta komercinė-ūkinė

veikla, siūlomas kainas. Bent 1 (vienas) rinkos kainą įrodantis dokumentas

(komercinis pasiūlymas arba kompiuterio ekrano nuotrauka) turi būti pateiktas iš

prekių ar paslaugų teikėjo, kurio buveinės registracijos vieta yra ne VVG

teritorijoje;
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 2. ŽŪM, Agentūros arba nepriklausomų ekspertų atliktuose, viešai ESIF

administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamuose prekių ir (arba)

paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytais įkainiais, kurie taikomi tokioms

pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus ir panašiems paramos

gavėjams. Europos Sąjungos struktūriniams fondams (Europos socialiniam

fondui, Europos regioninės plėtros fondui, Europos sanglaudos fondui) taikomi

rinkos kainų tyrimai (supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai) skelbiami

interneto tinklalapio http://www.esinvesticijos.lt nuorodos „Dokumentai“

skyriaus „Tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“).
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Tinkamas nuosavas indėlis

Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra

Pareiškėjo nuosavomis piniginėmis lėšomis
(įskaitant gautinas iš veiklos)

Pareiškėjo skolintomis lėšomis
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 Labai maža įmonė 70 proc. intensyvumu.

 Jei prašoma maksimali paramos suma 100 000 Eur (142857,14 x70%)

 Tinkamos finansuoti išlaidos  142 857,14 Eur be PVM 

 Bendra projekto vertė (investicijų suma) 172 857,14 Eur su PVM 

 Pareiškėjo prisidėjimas* 72 857,14 (172 857,14-100 000) Eur įskaitant 

PVM, kurį galima susigrąžinti.

 * jeigu projektas įgyvendinamas su 50 proc. avansu.
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1. Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu 

(iki 50 proc. avansas);

2. Sąskaitų apmokėjimo;

3. Išlaidų kompensavimo.
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Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.,/MS Teams/Zoom
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Kauno rajono vietos veiklos grupė

www.kaunorvvg.lt

Nemuno g. 14, Rokai, Kauno r.

Tel. +370 37 43 6002, +370 686 714 68

El. p. informacija.krvvg@gmail.com


