
                                                                                                          

  

 
 
VPS prioriteto Nr. 1 „Socialinės 
ekonomikos ir bendradarbiavimo 
vystymas“ priemonė „Kaimo 
gyventojams skirtų pagrindinių vietos 
paslaugų ir susijusios infrastruktūros 
gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-
5). 
 
Tikslas - didinti kaimo vietovių 
patrauklumą ir gyvenimo kokybę 
užtikrinant paslaugų, reikšmingų kaimo 
gyventojų ekonominei, socialinei, kultūrinei 
veiklai, teikimą ir jų prieinamumą. 
Priemonės apibūdinimas: 
Priemonė skirta kaimo gyventojų socialinei 
atskirčiai ir skurdui mažinti, įgalinant 
projektų pareiškėjus socialinės ekonomikos 
pagrindais teikti reikiamą įrangą ir 
užtikrinti pasirinktų paslaugų, reikšmingų 
kaimo ekonominei, socialinei, kultūrinei 
veiklai, teikimu ir prieinamumu. Priemonė 
priskiriama prie darbo vietas kuriančių 
priemonių. 

Tinkami pareiškėjai: 
Teisinis statusas – viešieji pelno 
nesiekiantys juridiniai asmenys, registruoti 
pagal LR Asociacijų, Viešųjų įstaigų, 
Labdaros ir paramos fondų įstatymus. 
Pobūdis – VVG teritorijoje veiklą vykdančios 
NVO, kai jų įgyvendinamas projektas 
atitinka Socialinio verslo koncepciją. 
Tinkamais paramos gavėjais gali būti tik 
Molėtų rajono VVG teritorijoje registruoti ir 
veiklą vykdantys subjektai. 
Galimi partneriai: Molėtų rajone 
registruoti ir veiklą vykdantys viešieji 
juridiniai asmenys (nevyriausybinės 
organizacijos, biudžetinės įstaigos, 
savivaldybės administracija) ir fiziniai 
asmenys. 
Tinkamumo sąlygos: 

 Sukurtos ir išlaikytos darbo vietos. 
 Parengtas socialinio verslo 

koncepciją atitinkantis verslo planas. 
Didžiausia paramos suma vietos 
projektui iki 163 152,75 Eur 
Paramos lyginamoji dalis – ne daugiau 
kaip 80 proc. 
Tinkamu nuosavu indėliu: 
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. 
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJAI: 

1. Projekto veiklomis (rezultatais) 
kuriama VVG teritorijos masto 
inovacija – 25 balai. Šis atrankos 
kriterijus detalizuojamas taip: 

 Projekto veiklomis 
kuriamos 2 ir daugiau 
inovacijų– 25 balai. 

 Projekto veiklomis kuriama 
1 inovacija– 20 balų. 

2. Sukurtų naujų darbo vietų 
skaičius– 25 balai. Šis atrankos 
kriterijus detalizuojamas taip: 

 Sukurta 3,5- 4 darbo vietos– 
25 balai. 

 Sukurta 2,5-3 darbo vietos– 
23 balai. 

 Sukurtos 2 darbo vietos– 20 
balų. 

3. Paslaugų teikimo aprėptis– 25 
balai. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Pasirašytos sutartys arba 
ketinimų protokolai, kad 
teikiamomis paslaugomis 
naudosis 4 ir daugiau 
subjektai– 25 balai. 

 Pasirašytos sutartys arba 
ketinimų protokolai, kad 



                                                                                                          

teikiamomis paslaugomis 
naudosis 3 subjektai – 20 
balų. 

 Pasirašytos sutartys arba 
ketinimų protokolai, kad 
teikiamomis paslaugomis 
naudosis 2 subjektai – 15 
balų. 

4. Projektas įgyvendinamas 
partnerystėje su kitais subjektais 
15 balų. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Projektas įgyvendinamas 
partnerystėje su 3 ir daugiau 
subjektų – 15 balų. 

 Projektas įgyvendinamas 
partnerystėje su 2 subjektais 
– 12 balų. 

 Projektas įgyvendinamas 
partnerystėje su 1 subjektu – 
9 balai. 

5. Projekto vadovo kvalifikacija 
projektų rengimo ir įgyvendinimo 
srityje – 10 balų. 

Didžiausia galima surinkti balų suma 
yra 100 balų. Mažiausias privalomas 
surinkti balų skaičius – 60 balų. 
 
Tinkamos finansuoti išlaidos: 

1. Statybinės medžiagos, santechnikos 
prekės (vietos projekto veikloms 
vykdyti, kai darbai atliekami 
savanoriškais pagrindais). Renginio 
organizavimo paslaugų įsigijimo 
išlaidos. 

2. Motorinės transporto priemonės 
(vadovaujantis Vietos projektų 
administravimo taisyklių 27.1. 
papunkčiu). 

3. Specialios kompiuterinės ir 
programinės įrangos įsigijimas, kai ji 
skiriama  įsigyjamos įrangos ar 
technologinio proceso valdymui. 

4. Technika (ratinis traktorius, 
padargai, priekaba ir kita technika), 
mechanizmai, baldai, įrenginiai, 
įrankiai, įranga, kita elektroninė, 
skaitmeninė technika ir kitos prekės, 
tiesiogiai susijusios su vietos 
projekto įgyvendinimu. 

5. Medžiagos ir priemonės, tiesiogiai 
susijusios su vietos projekto 
įgyvendinimu. 

6. Infrastruktūros įrengimo, 
atnaujinimo darbai, viešųjų erdvių 
tvarkymo darbai. 

7. Statinio rekonstrukcijos, kapitalinio 
remonto ir statybos darbai, nurodyti 
Statybos techninio reglamento STR 
1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2002 
m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl 
statybos techninio reglamento STR 
1.01.08:2002 „Statinio statybos 
rūšys“ patvirtinimo“ 12.1–12.11 
papunkčiuose. 

8. Paslaugos, tiesiogiai susijusios su 
vietos projekto įgyvendinimu 
(reklamos gamybos, leidybos ir 
spaudos, interneto svetainės 

sukūrimo, palaikymo ir priežiūros bei 
kitos paslaugos). 

9. Atlyginimas architektams, 
inžinieriams ir konsultantams už 
konsultacijas, susijusias su 
aplinkosauginiu ir ekonominiu 
tvarumu, įskaitant galimybių studijų, 
verslo planų (veiklos ir (arba) 
projekto aprašų) ir kitų su jais 
susijusių dokumentų rengimą, kai 
šios išlaidos susijusios su 
nekilnojamojo turto statyba ir 
gerinimu, naujų įrenginių ir įrangos, 
įskaitant techniką pirkimu. 

10. Vietos projekto viešinimo išlaidos. 
11. Įnašas natūra – savanoriškas darbas. 
12. Įnašas natūra – nekilnojamuoju turtu. 
13. Pridėtinės vertės mokestis. 

 
 
 
 
 
 
 
Vietos plėtros strategiją „Molėtų rajono VVG 
teritorijos vietos plėtros strategija 2014-
2020 m.“ įgyvendina ir atsako už šio leidinio 
turinį Molėtų rajono vietos veiklos grupė 
„Keisdamiesi keičiame“.  
Tinklapis: www.moletuvvg.lt  
Adresas: Vilniaus g. 45, Molėtai, 33102 
El. paštas: moletuvvg@gmail.com 
Tel./faksas +370 383 51061 

 
LR Žemės ūkio ministerija http://zum.lrv.lt/  


