
                                                                                                          

 
 
VPS prioriteto Nr. 2 „Novatoriškos 
plėtros skatinimas ir jaunimo vaidmens 
vietos gyvenime didinimas“ priemonė 
„Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei 
plėtra, efektyviai panaudojant turizmo 
potencialą ir kitus vietos išteklius“ 
(kodas LEADER-19.2-SAVA-8). 
Tikslas - paskatinti ūkininkus ir 
verslininkus ieškoti naujų vietos ūkio verslo 
nišų ir atskleisti verslo plėtros naujas 
galimybes geriau panaudojant vietos 
išteklius. 
Priemonės apibūdinimas: 
Parama bus teikiama vietos ūkininkams ir 
verslininkams, kurie geriau panaudos vietos 
išteklius verslui ir kitais būdais formuos 
perspektyvias vietos verslo nišas, kurdami 
naujas darbo vietas. Remiami VVG 
teritorijos mastu inovaciją (išbandomas 
naujas verslo modelis, kuriamos naujos 
bendradarbiavimo formos, užmezgami nauji 
socialiniai ryšiai, teikiamos naujos socialinės 
paslaugos) įgyvendinantys projektai, kurie 
didina vietos produkcijos pridėtinę vertę ir 

demonstruoja kaimo gyventojams turizmo ir 
kitų vietos išteklių vertingumą. 
Tinkami pareiškėjai: 
Molėtų rajone registruoti ir veiklą 
vykdantys privatūs juridiniai asmenys 
(labai mažos ir mažos įmonės) bei 
fiziniai asmenys (ūkininkai ir asmenys 
dirbantys pagal individualios veiklos 
pažymą). 
Tinkamumo sąlygos: 

 Parengtas verslo planas, kuriame 
pagrįstas inovacijos VVG teritorijos 
mastu įgyvendinimas. 

 Įgyvendinat projektą sukuriamos 
darbo vietos. 

Didžiausia paramos suma vietos 
projektui iki 55 922,25 Eur 
Paramos lyginamoji dalis: 

- iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti 
vietos projektų išlaidų, kai vietos 
projektas yra privataus verslo 
pobūdžio (po jo įgyvendinimo 
projekte įsipareigojama gauti 
grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus 
juridinis arba fizinis asmuo, 
atitinkantys labai mažai įmonei 
keliamus reikalavimus. 

- iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti 
vietos projektų išlaidų, kai vietos 
projektas yra privataus verslo 
pobūdžio (po jo įgyvendinimo 
projekte įsipareigojama gauti 
grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus 
juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus 
asmenis, atitinkančius labai mažai 
įmonei keliamus reikalavimus. 

Tinkamu nuosavu indėliu: 
1. Pareiškėjo nuosavos piniginės lėšos. 
2. Pareiškėjo skolintos lėšos. 
VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS 
KRITERIJAI: 

1. Naujų darbo vietų skaičius.– 25 
balai. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Sukurta 2 darbo vietos ir 
daugiau– 25 balai. 

 Sukurta 1,5 darbo vietos– 
23 balai. 

 Sukurta 1,0 darbo vietos– 
20 balų. 

 Sukurta 0,5 darbo vietos – 
15 balų. 

2. Sukurta darbo vieta asmeniui iki 
40 m. (įdarbinimo dieną asmuo 
turi būti iki 40 m.) – 25 balai. 

3. Projekto veiklos kuria inovacijas 
VVG teritorijos lygmeniu – 20 balų. 
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas 
taip: 

 VVG teritorijos mastu – 20 
balų. 

 Dalies VVG teritorijos – nuo 
4 iki 6 seniūnijų mastu – 15 
balų. 

 Dalies VVG teritorijos – nuo 
1 iki 3 seniūnijų mastu – 10 
balų. 

4. Projektui įgyvendinti prašoma 
mažesnio paramos intensyvumo – 



                                                                                                          

15 balų. Šis atrankos kriterijus 
detalizuojamas taip: 

 Kai prašoma mažesnio 
paramos intensyvumo nuo 6 
ir daugiau procentų – 15 balų. 

 Kai prašoma mažesnio 
paramos intensyvumo nuo 1 
iki 5 procentų – 10 balų. 

5. Numatomo įdarbinti darbuotojo 
darbo užmokestis didesnis negu 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
patvirtintas minimalus darbo 
užmokestis – 15 balų Šis atrankos 
kriterijus detalizuojamas taip: 

 Mokamas darbuotojo darbo 
užmokesčio vidurkis 
minimalų šalies darbo 
užmokesčio vidurkį viršija 10 
procentų ir daugiau – 15 balų. 

 Mokamas darbuotojo darbo 
užmokesčio vidurkis 
minimalų šalies darbo 
užmokesčio vidurkį viršija 
nuo 5 iki 9 procentų – 10 
balų. 

 Mokamas darbuotojo darbo 
užmokesčio vidurkis 
minimalų šalies darbo 
užmokesčio vidurkį viršija iki 
4 procentų – 5 balai. 

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

1. Naujos technikos ir įrangos, skirtų 
projekto reikmėms, įsigijimas ir 
įrengimas projekto įgyvendinimo 
vietoje, prie kurių priskiriama: 

 speciali kompiuterinė ir 
programinė įranga, skirta 
įsigyjamos įrangos ar 
technologinio proceso 
valdymui. 

 projektui įgyvendinti ir 
projekte numatytai veiklai 
vykdyti būtina specializuota 
technika ir (arba) įranga. 

 naujų statybinių medžiagų 
įsigijimas kai projekte 
numatytai veiklai vykdyti 
skirtų gamybinių ir kitų 
būtinų statinių nauja statyba, 
rekonstravimas ar kapitalinis 
remontas, atliekant ūkio 
būdu. 

2. projekte numatytai veiklai vykdyti 
skirtų gamybinių ir kitų būtinų 
statinių nauja statyba, 
rekonstravimas ir (arba) kapitalinis 
remontas. 

3. 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). 

4. 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. 

5. Vietos projekto viešinimo išlaidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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