ATMINTINĖ

APIE NUMATOMAS PROJEKTŲ FINANSAVIMO PAGAL
2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 8
PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR KOVA SU SKURDU“
ĮGYVENDINIMO PRIEMONĘ
NR. 08.6.1-ESFA-V-911 „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“
SĄLYGAS
1. Atmintinė apie numatomas projektų finansavimo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonę Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ sąlygas (toliau – Atmintinė) yra
skirta miestų vietos veiklos grupėms, kurios rengia vietos plėtros strategijas vadovaudamosi Vietos plėtros
strategijų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. sausio 22
d. įsakymu Nr. 1V-36 ,,Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių patvirtinimo“ ir siekdamos vietos
plėtros strategijos įgyvendinimui gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio
prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį
„Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos
bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“. Atmintinėje pateikiama informacija apie pagal priemonę Nr.
08.6.1-ESFA-V-911 ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ numatomas remti veiklas, siektinus rodiklius,
galimus pareiškėjus ir partnerius, tinkamas projektų tikslines grupes ir numatomas finansuoti projektų
išlaidas.
2. Atmintinėje vartojamų sąvokų paaiškinimai pateikiami Atmintinės 1 priede ,,Atmintinėje
vartojamos sąvokos“.
I.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI PROJEKTAMS
3. Pagal Priemonę numatomos remti veiklos:
3.1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį:
3.1.1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros
paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų
(pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir
palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
3.1.2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas
sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
3.2. Bedarbių ir neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų
įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
3.2.1. naujų profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas (neformalus švietimas (įskaitant neformalųjį
profesinį mokymą); savanoriška veikla (savanorystė); praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo
vietoje);
3.2.2. informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ar kita pagalba įdarbinant, įtraukiant į
neformalųjį švietimą (įskaitant neformalųjį profesinį mokymą), praktikos atlikimą, visuomeninę ir (ar)
kultūrinę veiklą (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos);
3.3. Gyventojų verslumui didinti (t. y., verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems
gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos
grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą
pradedančius asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; verslui (įskaitant savarankišką
veiklą pradedančius asmenis) pradėti reikalingų priemonių suteikimas; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant
konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
3.4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 3.1 –3.3 veiklų vykdymui, vietos
plėtros strategijos ir (ar) jai įgyvendinti skirtų projektų tikslų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas

(įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
3.5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas,
remiama tiek, kiek reikalinga 3.1-3.4 veiklomis vykdyti.
4. Galimi projektų pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
5. Galimi projektų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros
strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.
6. Pagal Priemonę nefinansuojama:
6.1. Užimtumo rėmimo įstatyme numatytų aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (profesinio
mokymo, darbo įgūdžių įgijimo, ugdymo darbo vietoje, informacijos apie verslo pradžios sąlygas, plėtrą,
darbuotojų priėmimą į darbą, veiklos pagal verslo liudijimo galimybes teikimo, verslo pradmenų mokymo
ir kt.) taikymas teritorinėse darbo biržose registruotiems asmenims;
6.2. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, VšĮ Romų visuomenės centro, Lietuvos
čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas“, Lietuvos romų bendruomenės, Romų integracijos namų, Romų
integracijos centro ir (ar) Lietuvos čigonų bendrijos ,,Čigonų laužas“ Šalčininkų skyriaus vykdomų veiklų,
kurios finansuojamos pagal SADM administruojamas veiksmų programos įgyvendinimo priemones Nr.
08.3.1-ESFA-V-411 ,,Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ ir Nr.
08.3.1-ESFA-V-412 ,,Romų socialinė integracija“;
6.3. su kitų specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų, nei nurodyta Atmintinės 3.1.1 punkte, teikimu,
taip pat su socialinės globos paslaugų teikimu susijusių veiklų vykdymas;
6.4. Švietimo mainų paramos fondo, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro, Švietimo
aprūpinimo centro ir Ugdymo plėtotės centro vykdomos neformalaus švietimo veiklos;
6.5. savivaldybių administracijų, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, psichikos sveikatos centrų
ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir
turinčių sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl šių paslaugų apmokėjimo, veiksmai, kurie yra skirti
informuoti, šviesti gyventojus sveikatos stiprinimo klausimais ir (ar) ugdyti jų sveiką gyvenseną
(mokymai, renginiai, praktiniai užsiėmimai) neįgaliųjų sveikatos, sveiko senėjimo ir (arba) tuberkuliozės,
kraujotakos sistemos, galvos smegenų kraujotakos, onkologijos, vaikų ligų ir (ar) traumų ir išorinių mirties
priežasčių prevencijos srityse;
6.6. VšĮ ,,Versli Lietuva“ vykdomos verslo subjektų konsultavimo veiklos ir įmonių, kurios yra
gavusios finansavimą pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos administruojamą priemonę Nr. 03.1.1IVG-T-819 ,,Verslo konsultantas LT“, konsultavimas;
6.7. įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir
verslo misijose;
6.8. paskolų, garantijų, dotacijų fiziniams ir juridiniams asmenims teikimas.
7. Kiekvienas projektas turi prisidėti prie bent vieno iš šių Priemonės įgyvendinimo stebėsenos
produkto rodiklio ir gali prisidėti prie bent vieno iš šių Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio
(rodiklių skaičiavimo aprašymai pateikiami Atmintinės 2 priede ,,Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių
skaičiavimo aprašymas“):
Stebėsenos
rodiklio kodas
Rezultato rodikliai

Stebėsenos rodiklio
pavadinimas

Matavimo
vienetas

Tarpinė reikšmė
2018 m. gruodžio
31 d.

Galutinė reikšmė
2023 m. gruodžio 31
d.

1.

2.

3.

Produkto rodikliai:
1.

2.

„BIVP projektų
veiklų dalyvių, kurių
padėtis darbo
rinkoje pagerėjo
praėjus 6 mėnesiams
po dalyvavimo ESF
veiklose, dalis“
„Socialinių partnerių
organizacijose ar
NVO
savanoriaujančių
dalyvių (vietos
bendruomenės
nariai) dalis praėjus
6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF
veiklose“
,,Darbingi asmenys
(vietos
bendruomenės
nariai), kurių
socialinė atskirtis
sumažėjo dėl
projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo
projekto veiklose
(praėjus 6
mėnesiams po
projekto veiklų
dalyvių dalyvavimo
ESF veiklose)“

Procentai

0

20

Procentai

0

10

Procentai

0

10

„BIVP projektų
veiklų dalyviai
(įskaitant visas
tikslines grupes)“
„Projektų, kuriuos
visiškai arba iš
dalies įgyvendino
socialiniai partneriai
ar NVO, skaičius“

Skaičius

1000

3000

Skaičius

100

200

8. Visi projektai turi siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio „BIVP projektų
veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes)“ (minimali siektina reikšmė – 5 dalyviai).
9. Projektas turi atitikti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Projektų taisyklės) 10
skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.
10. Projektas turi atitikti vieną iš Vidaus reikalų ministerijos patvirtintos vietos plėtros strategijos,
kuriai įgyvendinti skirtas projektas, įgyvendinimo tikslų, uždavinių ir veiksmų.
11. Projektas (projekto tikslas, veiklos, vykdytojas, partneris (partneriai), reikalingo finansavimo
dydis) turi atitikti miesto vietos veiklos grupės atrinktų ir siūlomų finansuoti vietos plėtros projektų sąraše

pateiktą informaciją apie projektą, jam siūlomą skirti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir valstybės
biudžeto lėšų sumą.
12. Projektai gali būti įgyvendinami iki 2022 metų gruodžio 31 d.
13. Projekto veiklos turi būti vykdomos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje arba su
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija besiribojančia teritorija, esančia Lietuvos Respublikoje arba
kitose ES valstybėse narėse, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda atitenka strategijos
įgyvendinimo teritorijos gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui. Priemonės 3.3 punkte
nurodytą veiklą atitinkančios, su pagalbos randant tiekėjus, klientus teikimu susijusios veiklos gali būti
vykdomos visoje Lietuvos Respublikoje, jei jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis,
proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka strategijos įgyvendinimo teritorijos
gyventojams ar šioje teritorijoje veiklą vykdančiam verslui.
14. Projekto veiklos gali būti pradėtos vykdyti prieš projekto finansavimo sutarties pasirašymą, bet ne
anksčiau kaip vietos plėtros strategija, kuriai įgyvendinti skirtas projektas, atrenkama Jungtinio vietos plėtros
strategijų atrankos komiteto ir patvirtinama vidaus reikalų ministro įsakymu. Jeigu pareiškėjas pradeda
projekto veiklas vykdyti iki projekto sutarties įsigaliojimo dienos, pareiškėjo patirtos išlaidos galės būti
kompensuojamos projekto finansavimo lėšomis, jeigu jos atitiks tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms
nustatytus reikalavimus.
15. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir
nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar
pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.
16. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo
įgyvendinimui.
BENDRIEJI REIKALAVIMAI DĖL TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTŲ IŠLAIDŲ
17. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų
išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, kurios patvirtintos Žmogiškųjų išteklių
plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų
programos ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų
2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 (su vėlesniais pakeitimais) ir paskelbtos ES struktūrinių fondų svetainėje
adresu http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-rekomendacijos-del-projektu-islaiduatitiktieseuropos-sajungos-strukturiniu-fondu-reikalavimams, išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.
II.

18. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris turi prisidėti ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti
projekto išlaidų. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali
prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne tinkamų finansuoti projekto išlaidų dalimi.
19. Nuosavu projekto vykdytojo ar partnerio įnašu gali būti užskaitomas:
19.1. projekto veiklas vykdančių asmenų savanoriškas darbas (pinigine verte išreikštas nepiniginis
įnašas), kai įrodomas vykdant projekto veiklas dirbtas laikas; įnašas apskaičiuojamas taikant minimalųjį
Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą darbo užmokestį;
19.2. projekto veiklas vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidų dalis, kuri yra tiesiogiai
susijusi su vykdomu projektu ir yra apskaičiuota ir išmokėta už darbo laiką, dirbtą įgyvendinant projektą;
19.3. projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio
metu darbuotojai tiesiogiai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos (taikoma
projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.3, kai tikslinė grupė - įmonių darbuotojai, atveju).
20. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo
lėšos ir netinkamos finansuoti išlaidos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) lėšų.

21. Visų projektų vykdytojai ir (ar) partneriai turi informuoti apie įgyvendinamą projektą, todėl
tinkamos finansuoti yra išlaidos privalomiems informavimo apie projektą veiksmams atlikti (informacinio
plakato ir, jei projekto vertė viršija 500 tūkst. eurų – informacinio stendo ar lentelės parengimo išlaidos) ir su
projekto pristatymu susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir tabakui); šios išlaidos
turi neviršyti 3 proc. projekto tinkamų finansuoti išlaidų.
22. Taip pat tinkamos finansuoti yra projekto administravimo (projekto valdymo, pirkimų
vykdymo, mokėjimo prašymų, ataskaitų rengimo, informacijos įgyvendinančiajai institucijai teikimas ir pan.)
išlaidos (t. y. projekto vykdytojo ir (arba) partnerių darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą
administruojant projektą; su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių įsigijimo, patalpų, įrangos,
transporto priemonių nuomos išlaidos; projekto administravimo paslaugų, teisinių ir kitų konsultacijų išlaidos;
projekto administravimo reikmėms būtinų komunalinių ir ryšio paslaugų išlaidos ir įsigyto ir (arba)
nuomojamo turto eksploatavimo išlaidos; turto draudimo išlaidos; finansinių paslaugų pirkimo išlaidos
(projektui vykdyti išmokamo avanso garantijos arba laidavimo išlaidos, banko mokesčiai ir kt. finansinių
paslaugų pirkimo išlaidos). Šių išlaidų maksimaliai galimos fiksuotosios normos nustatytos Projektų taisyklių
10 priede (nuo 25 iki 1 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų (be kryžminio finansavimo), priklausomai
nuo projekto dydžio.
III.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI DĖL ATSKIRŲ PAGAL PRIEMONĘ NUMATOMŲ
REMTI VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO, FINANSAVIMO

Priemonės veikla Nr. 3.1
23. Projektų, apimančių Priemonės veiklą Nr. 3.1, tikslinės grupės:
23.1. socialinę atskirtį patiriantys darbingi gyventojai;
23.2. darbingų gyventojų šeimos nariai, kurie dėl amžiaus, neįgalumo ar kitų priežasčių negali
savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir savarankiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.
24. Projektai, apimantys Priemonės veiklą Nr. 3.1.1, be Atmintinės 8 punkte nurodyto Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio taip pat:
24.1. gali siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio ,,Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“;
24.2. turi prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio „Socialinių partnerių
organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6 mėnesiams po
dalyvavimo ESF veiklose “ siekimo;
24.3. gali prisidėti prie bent vieno iš šių Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato pokyčio
rodiklių siekimo:
24.3.1. „BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams
po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“;
24.3.2. ,,Darbingi asmenys (vietos bendruomenės nariai), kurių socialinė atskirtis sumažėjo dėl
projekto veiklų dalyvių dalyvavimo projekto veiklose (praėjus 6 mėnesiams po projekto veiklų dalyvių
dalyvavimo ESF veiklose)“.
25. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.1, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
25.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos tuo
atveju, jei pagrindžiama, kad: 1) projekto vykdytojo ar partnerio panaudos, patikėjimo ar nuosavybės teise
valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti
projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos; 2)
projekto vykdytojas ir (ar) partneris, siekdamas projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti
panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų priemonių, reikalingų įgyti teisę projekto veikloms vykdyti
reikalingas patalpas valdyti patikėjimo ir (ar) panaudos teise) ir projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų,
kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo ar panaudos teise, paprastojo remonto išlaidos. Šios
išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų.

25.2. projekto veiklai, atitinkančiai Priemonės veiklą Nr. 3.1.1, vykdyti reikalingų baldų, įrangos ir
įrenginių įsigyjimo ir nuomos, taip pat tikslinių transporto priemonių nuomos išlaidos (įskaitant jų pristatymo,
montavimo, parengimo naudoti išlaidas);
25.3. projekto veikloms vykdyti reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos
įsigyjimo ar nuomos išlaidos (įskaitant susijusias transportavimo, sumontavimo, paruošimo naudoti,
apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);
25.4. projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;
25.5. informacijos sklaidos priemonių, reikalingų vykdant Priemonės 3.1.2 veiklą atitinkančią
projekto veiklą, rengimo ir vykdymo (pvz., interneto svetainių kūrimo, modernizavimo ir administravimo,
informacinių lapelių rengimo, leidybos ir platinimo) išlaidos;
25.6. projekto veiklas vykdančių savanorių, kai savanoriškos veiklos organizatorius – projekto
vykdytojas ar partneris, savanoriškos veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto veiklų vykdymu, išlaidos:
savanorių kelionių, maitinimo, pašto, telefono išlaidos; savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių,
specialių drabužių įsigijimo išlaidos; savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo
išlaidos ir savanorių skiepijimo ir sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal savanoriškos
veiklos pobūdį);
25.7. projekto veiklas vykdančio personalo (t. y., projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos
darbuotojų) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą vykdant projekto
veiklas. Tuo atveju, kai vykdomos projekto veiklos, atitinkančios Priemonės veiklą Nr. 3.1.1, šiame
papunktyje nurodytos išlaidos yra tinkamos finansuoti tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių)
nuosavas įnašas.
Darbuotojų darbo užmokesčio išlaidos neturi viršyti atitinkamos specializacijos ir kvalifikacijos
darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio.
25.8. Projekto veiklas, atitinkančias Priemonės veiklą Nr. 3.1.2, vykdančio personalo kelionių,
dalyvavimo renginiuose išlaidos;
25.9. projekto veiklų dalyvių kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos;
25.10. projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių, patalpų eksploatavimo
(komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos.
26. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.1, netinkamos finansuoti išlaidos yra
tikslinėms grupėms skirtų maisto produktų, drabužių, higienos prekių, taip pat paslaugų, susijusių su socialinių
paslaugų teikimu, įsigijimo išlaidos.
Priemonės veikla Nr. 3.2
27. Projektų, apimančių Priemonės veiklą Nr. 3.2, tikslinė grupė - darbingi bedarbiai ir neaktyvūs
gyventojai. Vykdant užimtumui didinti skirtas veiklas, atitinkančias Užimtumo rėmimo įstatyme numatytas
aktyvias darbo rinkos politikos priemones (profesinį mokymą, darbo įgūdžių įgijimą, ugdymą darbo vietoje
ir kt.), tiksline grupe negali būti teritorinėse darbo biržose registruoti asmenys (žr. Atmintinės 6.1 p.).
28. Projektai, apimantys Priemonės veiklą Nr. 3.2, be Atmintinės 8 punkte nurodyto Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio taip pat:
28.1. turi prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,BIVP projektų
veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“
siekimo;
28.2. gali prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,, Socialinių
partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ siekimo;
28.3. gali siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio ,,Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“.
29. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.2, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
29.1. tuo atveju, kai atliekama projekto veiklų dalyvių neformalaus švietimo (įskaitant
neformalųjį profesinį mokymą) veikla, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

29.1.1. neformalaus švietimo paslaugų įsigijimo išlaidos. Vienam asmeniui skiriama lėšų suma
negali viršyti 3 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių;
29.1.2. projekto veiklas – neformalųjį profesinį mokymą - vykdančio personalo darbo užmokesčio
ir atlygio tokias projekto veiklas vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas
sutartis išlaidos (kai pats projekto vykdytojas ar partneris atlieka šias projekto veiklas ar jų dalį);
29.1.3. mokymo priemonių įsigijimo išlaidos, kai projekto vykdytojas ar partneris pats atlieka
projekto veiklas ar jų dalį; šios išlaidos vidutiniškai vienam mokiniui gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc.
visų projekte neformaliam švietimui numatytų tinkamų finansuoti išlaidų.
29.1.4. projekto veiklų dalyvių - mokinių kelionės į mokymo vietą ir atgal išlaidos (pagal
profesinio mokymo teikėjo pateiktą informaciją apie dalyvių lankomumą, kai kelionės iki profesinio mokymo
vietos atstumas viršija 5 km);
29.1.5. projekto veiklų dalyvių - mokinių maitinimo išlaidos (pagal neformalaus švietimo teikėjo
pateiktą informaciją apie dalyvių lankomumą);
29.1.6. visos projekto veiklų dalyvių privalomojo sveikatos tikrinimo ir skiepijimo nuo
užkrečiamų ligų, jeigu tai nustatyta darbuotojų saugą ir sveikatą darbe reglamentuojančiuose teisės aktuose,
išlaidos;
29.2. tuo atveju, kai projekto veiklų dalyviai atlieka savanorišką veiklą, tinkamos finansuoti yra
savanoriškos veiklos išlaidos (kai savanoriškos veiklos organizatorius – projekto vykdytojas ar partneris):
savanorių kelionės, maitinimo, pašto, telefono išlaidos; savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių,
specialių drabužių įsigijimo išlaidos; savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo
išlaidos ir savanorių skiepijimo ir sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal savanoriškos
veiklos pobūdį). Projekto veiklų dalyvio su savanoriškos veiklos vykdymu susijusios išlaidos finansuojamos
ne ilgiau kaip 12 mėn.
29.3. tuo atveju, kai projekto veiklų dalyviai atlieka praktinių darbo įgūdžių įgijimo ar
ugdymo darbo vietoje veiklą, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
29.3.1. darbdavio darbo vietoje patirtos praktinio darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje
organizavimo išlaidos (mokamos iki 4 mėn. per kalendorinius metus, bet ne daugiau kaip 2 metus), t. y.: 1)
darbuotojo, kuris darbdavio paskirtas atsakingu už darbo įgūdžių organizavimą, darbo užmokesčio už darbo
laiką, tiesiogiai skirtą darbo įgūdžių įgijimo ar ugdymo darbo vietoje organizavimui, dalies kompensavimas ir
2) projekto veiklų dalyviams darbo įgūdžiams įgyti reikalingų darbo priemonių (tiesiogiai su projektu
susijusioms medžiagoms, įrankiams, įrangai, trumpalaikiam turtui) įsigijimo ir nuomos išlaidos. Šiame
papunktyje nurodytos darbo įgūdžių įgijimo darbo vietoje organizavimo išlaidos vienam darbdaviui gali
sudaryti ne daugiau kaip 20 tūkst. eurų ir neviršyti 20 procentų darbdavio įdarbintiems asmenims mokamo
darbo užmokesčio sumos);
29.3.2. projekto veiklų dalyviams reikalingų specialiųjų drabužių įsigijimo išlaidos (kai reikalinga
pagal darbo pobūdį);
29.3.2. projekto veiklų dalyvių skiepijimo ir sveikatos pažymų gavimo išlaidos (kai reikalinga
pagal darbo pobūdį).
29.4. tuo atveju, kai atliekama projekto veikla, atitinkanti Priemonės veiklą Nr. 3.2.2,
tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
29.4.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos tuo
atveju, jei pagrindžiama, kad: 1) projekto vykdytojo ar partnerio panaudos, patikėjimo ar nuosavybės teise
valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti
projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos; 2)
projekto vykdytojas ir (ar) partneris, siekdamas projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti
panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų priemonių, reikalingų įgyti teisę projekto veikloms vykdyti
reikalingas patalpas valdyti patikėjimo ir (ar) panaudos teise) ir projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų,
kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo ar panaudos teise, paprastojo remonto išlaidos. Šios
išlaidos tinkamos finansuoti, kai pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris atlieka projekto veiklas ar jų dalį;
šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
29.4.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos
įsigyjimo ar nuomos išlaidos (įskaitant susijusias transportavimo, sumontavimo, paruošimo naudoti,
apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);
29.4.3. projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;

29.4.4. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos (kai savanoriškos veiklos organizatorius – projekto vykdytojas ar partneris):
savanorių kelionių, maitinimo, pašto, telefono išlaidos; savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių,
specialių drabužių įsigijimo išlaidos; savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo
išlaidos ir savanorių skiepijimo ir sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal savanoriškos
veiklos pobūdį);
29.4.5. projekto veiklas vykdančio personalo (t. y. projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos
darbuotojų) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos už laiką, dirbtą vykdant projekto
veiklas;
29.4.6. projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigijimo išlaidos;
29.4.7. projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos;
29.4.8. projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos;
29.4.9. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų
ir pan.) išlaidos.
30. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.2, netinkamos finansuoti išlaidos yra
transporto priemonių įsigijimo išlaidos.
Priemonės veikla Nr. 3.3
31. Projektų, apimančių Priemonės veiklą Nr. 3.3, tikslinės grupės:
31.1. darbingi bedarbiai ir neaktyvūs gyventojai. Vykdant gyventojų verslumui didinti skirtas
veiklas, atitinkančias Užimtumo rėmimo įstatyme numatytas aktyvias darbo rinkos politikos priemones
(informacijos apie verslo pradžios sąlygas, plėtrą, darbuotojų priėmimą į darbą, veiklos pagal verslo liudijimo
galimybes teikimo, verslo pradmenų mokymo veiklas), tiksline grupe negali būti teritorinėse darbo biržose
registruoti asmenys (žr. Atmintinės 6.1 p.);
31.2. kiti, nei Atmintinės 31.1 punkte nurodyti, darbingi gyventojai, kurių namų ūkio pajamos
neviršija namų ūkio skurdo rizikos ribos;
31.3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai - verslininkai, kurie yra pradėję
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje vykdyti ūkinę komercinę veiklą ne anksčiau kaip prieš 1
metus iki pradėjimo dalyvauti projekto veiklose;
31.4. ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo
įgyvendinančiajai institucijai dienos (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė yra pareiškėju ar partneriu) arba iki
pradėjimo dalyvauti projekto veiklose (tuo atveju, kai atstovaujama įmonė nėra pareiškėju ar partneriu)
Juridinių asmenų registre įregistruotų ir ūkinę komercinę veiklą vietos plėtros strategijos įgyvendinimo
teritorijoje vykdančių įmonių darbuotojai ir valdymo organų atstovai.
32. Projektai, apimantys Priemonės veiklą Nr. 3.3, be Atmintinės 8 punkte nurodyto Priemonės
įgyvendinimo stebėsenos rodiklio taip pat:
32.1. turi prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,BIVP projektų
veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose, dalis“
siekimo;
32.2. gali prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Socialinių
partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ siekimo;
32.3. gali siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio ,,Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“.
33. Specialūs reikalavimai Priemonės veiklos Nr. 3.3 vykdymui:
33.1. vykdant poveiklę ,,verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) pradėti
reikalingų priemonių suteikimas“:
33.1.1. gali būti finansuojamos priemonių, kurios reikalingos verslui (įskaitant savarankišką
veiklą) pradėti, įsigijimas (įskaitant atvejus, kai verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti skirtinas
priemones įsigyja tarpininkas, siekdamas šias priemones verslą (įskaitant savarankišką veiklą) pradedančiam
subjektui laikinai valdyti), jei įsigytos priemonės naudojamos verslą pradedančios įmonės ar savarankišką

veiklą pradedančio asmens vykdomoje veikloje, neperduodant jų naudoti (nuomos, panaudos ar kt. pagrindais)
tretiesiems asmenims;
33.1.2. kai priemones, kurios reikalingos verslui (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius
asmenis) pradėti, įsigyja tarpininkas, numatantis šias priemones perduoti verslą (įskaitant savarankišką veiklą)
pradedančiam subjektui laikinai valdyti, verslui pradėti reikalingų priemonių įsigijimas gali būti finansuojamas
jei tenkinamos taip pat ir šios sąlygos:
1) priemonės skirtos vietinio pobūdžio veiklai paremti (pavyzdžiui, kirpyklai, kurios klientai yra
tik miestelio gyventojai), bet ne poveikį konkurencijai ir prekybai tarp Europos Sąjungos šalių galinčiai turėti
(nebūtinai turinčiai) veiklai (pvz., su statybos darbais susijusiai veiklai);
2) priemonės perduodamos verslą pradedančiai įmonei ar savarankišką veiklą pradedančiam
asmeniui valdyti panaudos pagrindais ne ilgesniam kaip 12 mėn. laikotarpiui;
3) pats tarpininkas iš priemonių negauna jokios tiesioginės ir netiesioginės naudos.
33.2. vykdant poveikles ,,besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius
asmenis) konsultavimas, pagalba randant tiekėjus, klientus; mentorystė ,,verslas verslui“, teikiant konsultacijas
konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais“:
33.2.1. konsultavimo, tarpininkavimo (pagalbos randant tiekėjus, klientus) išlaidos vienai įmonei
ar savarankišką veiklą pradėjusiam asmeniui negali viršyti 4 tūkst. eurų;
33.2.2. konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugos įmonei ar savarankišką veiklą pradėjusiam
asmeniui gali trukti ne ilgiau kaip 12 mėn. laikotarpį.
34. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.3, tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:
34.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos tuo
atveju, jei pagrindžiama, kad: 1) projekto vykdytojo ar partnerio panaudos, patikėjimo ar nuosavybės teise
valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti
projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos; 2)
projekto vykdytojas ir (ar) partneris, siekdamas projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti
panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų priemonių, reikalingų įgyti teisę projekto veikloms vykdyti
reikalingas patalpas valdyti patikėjimo ir (ar) panaudos teise) ir projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų,
kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo ar panaudos teise, paprastojo remonto išlaidos. Šios
išlaidos tinkamos finansuoti, kai pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris atlieka projekto veiklas ar jų dalį;
šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
34.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos
įsigijimo ar nuomos išlaidos (įskaitant susijusias transportavimo, sumontavimo, paruošimo naudoti,
apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);
34.3. projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio turto įsigijimo ir nuomos išlaidos;
34.4. verslui (įskaitant savarankišką veiklą) pradėti reikalingų priemonių (ilgalaikio turto)
įsigijimo išlaidos; šios išlaidos projekte gali sudaryti ne daugiau kaip 10 tūkst. eurų; šios išlaidos vienai
įmonei visuose strategijai įgyvendinti skirtuose projektuose negali viršyti 10 tūkst. eurų sumos;
34.5. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos (kai savanoriškos veiklos organizatorius – projekto vykdytojas ar partneris):
savanorių kelionių, maitinimo, pašto, telefono išlaidos; savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių,
specialių drabužių įsigijimo išlaidos; savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo
išlaidos ir savanorių skiepijimo ir sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal savanoriškos
veiklos pobūdį);
34.6. projekto veiklas vykdančio personalo (t. y. projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos
darbuotojų) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos bei atlygio projekto veiklas
vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines), autorines ar kitas sutartis išlaidos;
34.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigyjimo išlaidos;
34.8. projekto veiklas vykdančio personalo kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos;
34.9. svečio iš užsienio kelionių ir apgyvendinimo išlaidos;

34.10. projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už
darbo laiką, kurio metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos
(šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas).
34.11. projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos;
34.12. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų
ir pan.) išlaidos.
35. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.3, netinkamos finansuoti išlaidos yra:
35.1. transporto priemonių įsigijimo išlaidos;
35.2. verslui žuvininkystės, akvakultūros ar žemės ūkio srityje pradėti reikalingų priemonių
įsigijimo išlaidos.
Priemonės veiklos Nr. 3.4 ir 3.5
36. Projektų, apimančių Priemonės veiklas Nr. 3.4, tikslinės grupės:
36.1. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojai;
36.2. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose ūkinę
komercinę veiklą vykdantys verslininkai ir savarankišką veiklą vykdantys asmenys;
36.3. vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir besiribojančiose teritorijose veiklą
vykdančių juridinių asmenų darbuotojai ir valdymo organų atstovai.
37. Projektų, apimančių priemonės veiklą Nr. 3.5, tikslinė grupė yra vietos plėtros strategijos
įgyvendinimo teritorijos gyventojai.
38. Projektai, apimantys Priemonės veiklą Nr. 3.4 ar 3.5, be Atmintinės 8 punkte nurodyto
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklio taip pat:
38.1. gali siekti Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio ,,Projektų, kuriuos visiškai
arba iš dalies įgyvendino socialiniai partneriai ar NVO, skaičius“;
38.2. gali prisidėti prie Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rezultato rodiklio ,,Socialinių
partnerių organizacijose ar NVO savanoriaujančių dalyvių (vietos bendruomenės nariai) dalis praėjus 6
mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose“ siekimo.
39. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklą Nr. 3.4 ar Nr. 3.5, tinkamos finansuoti išlaidos
yra šios:
39.1. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų nuomos išlaidos (šios išlaidos tinkamos tuo
atveju, jei pagrindžiama, kad: 1) projekto vykdytojo ar partnerio panaudos, patikėjimo ar nuosavybės teise
valdomų patalpų ploto nepakanka projekto veikloms vykdyti arba valdomos patalpos dėl numatomų vykdyti
projekto veiklų pobūdžio ir šioms veikloms taikomų teisės aktuose nustatytų reikalavimų yra netinkamos; 2)
projekto vykdytojas ir (ar) partneris, siekdamas projekto veikloms vykdyti reikalingas patalpas valdyti
panaudos ir (ar) patikėjimo teise, ėmėsi visų priemonių, reikalingų įgyti teisę projekto veikloms vykdyti
reikalingas patalpas valdyti patikėjimo ir (ar) panaudos teise) ir projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų,
kurias projekto vykdytojas ar partneris valdo patikėjimo ar panaudos teise, paprastojo remonto išlaidos. Šios
išlaidos tinkamos finansuoti, kai pats projekto vykdytojas ir (ar) partneris atlieka projekto veiklas ar jų dalį.
Šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. visų projekto tinkamų finansuoti išlaidų;
39.2. projekto veikloms vykdyti reikalingų baldų, kompiuterinės technikos, programinės įrangos
įsigyjimo ar nuomos išlaidos (įskaitant susijusias transportavimo, sumontavimo, paruošimo naudoti,
apmokymo naudotis ir kitas susijusias išlaidas);
39.3. mokymo ir ugdymo priemonių bei kito projekto veikloms vykdyti reikalingo trumpalaikio
turto įsigijimo ir nuomos išlaidos; šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas
(partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį), nepirkdamas paslaugų;
39.4. informacijos sklaidos priemonių rengimo ir vykdymo išlaidos;
39.5. projekto veiklas vykdančių savanorių savanoriškos veiklos, tiesiogiai susijusios su projekto
veiklų vykdymu, išlaidos (kai savanoriškos veiklos organizatorius – projekto vykdytojas ar partneris):
savanorių kelionių, maitinimo, pašto, telefono išlaidos; savanoriškai veiklai atlikti reikalingų priemonių,
specialių drabužių įsigijimo išlaidos; savanoriškos veiklos sutarties galiojimo laikotarpiui tenkančios draudimo

išlaidos ir savanorių skiepijimo ir sveikatos pažymos gavimo išlaidos (kai reikalinga pagal savanoriškos
veiklos pobūdį);
39.6. projekto veiklas vykdančio personalo (t. y. projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos
darbuotojų) darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos;
39.7. projekto veikloms vykdyti reikalingų paslaugų įsigyjimo išlaidos;
39.8. projekto veiklas vykdančio personalo (t. y. projekto vykdytojo ir partnerio organizacijos
darbuotojų) kelionių, dalyvavimo renginiuose išlaidos;
39.9. projekto veiklų dalyvių darbo užmokesčio, apskaičiuoto ir išmokėto už darbo laiką, kurio
metu darbuotojai dalyvavo projekto veiklose, ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidos, išskyrus tų
projekto veiklose dalyvaujančių asmenų darbo užmokesčio išlaidas, kurie gauna darbo užmokestį ar jo dalį iš
Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos.
Šios išlaidos yra tinkamos tik kaip projekto vykdytojo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavas įnašas.
39.10. projekto veiklų dalyvių kelionių ir dalyvavimo renginiuose išlaidos;
39.11. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų
ir pan.) išlaidos.
40. Projekto veiklų, atitinkančių Priemonės veiklas Nr. 3.3 ir 3.4, netinkamos finansuoti išlaidos
yra transporto priemonių įsigijimo išlaidos.
IV.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Atmintinėje pateikiama informacija gali būti koreguojama ir tikslinama teisės aktų, skirtų
reglamentuoti pagal Priemonę finansuotinų projektų finansavimo ir administravimo sąlygas, rengimo ir
derinimo su suinteresuotomis institucijomis metu.

Atmintinės 1 priedas
ATMINTINĖJE VARTOJAMOS SĄVOKOS
1. Bedarbis – nedirbantis darbingo amžiaus (t. y., nuo 16 metų iki Valstybinių socialinio draudimo
pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus) darbingas asmuo, kuris nesimoko pagal bendrojo
ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba nestudijuoja aukštojoje mokykloje
pagal nuolatinės formos studijų programas ir yra įstatymų nustatyta tvarka įsiregistravęs teritorinėje darbo
biržoje (šaltinis: Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymas). Bedarbiu taip pat laikomas asmuo,
esantis nėštumo ir gimdymo arba tėvystės atostogose (kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos darbo
kodekse), jei jis yra registruotas kaip bedarbis.
2. Darbingas asmuo –fizinis asmuo, kuris yra ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus ir nėra Lietuvos
Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas nedarbingu.
3. Gyventojas - vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje gyvenantis fizinis asmuo,
esantis Lietuvos Respublikos piliečiu, užsienio valstybės piliečiu ar asmeniu be pilietybės (įskaitant
pabėgėlius).
4. Įmonė - labai maža ar maža įmonė, atitinkanti Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo 4 straipsnio 2, 3 ir 11 punktuose nustatytas sąlygas.
5. Įranga ir įrenginiai – kilnojamasis materialus turtas, naudojamas projekto veiklai vykdyti (pvz.,
kilnojami ar stacionarūs daiktai, darbui reikalingi įrankiai, mechanizmai, aparatūra ar prietaisų komplektas),
jei tenkinamos visos šios sąlygos: 1) naudojant pagal paskirtį, jo naudingo tarnavimo laikas, įskaitant
priežiūros ir techninės priežiūros laiką, yra ilgesnis nei vieneri metai (išskyrus trumpalaikį turtą); 2)
naudojamas jis išlaiko savo pradinę formą ir išvaizdą; 3) jį sugadinus, pametus kai kurias dalis ar joms
susidėvėjus, jį tikslingiau taisyti, nei keisti visiškai nauju; 4) jis nepraranda savo tapatumo (galimybės atlikti
funkcijas) net ir sujungtas į sudėtingesnį vienetą.
6. Namų ūkis – vienas gyvenantis asmuo ar grupė viename būste gyvenančių asmenų, kurie
dalijasi išlaidas ir bendrai apsirūpina gyventi būtinomis priemonėmis.
7. Namų ūkio skurdo rizikos riba nustatoma pagal Statistikos departamento Oficialiame
statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/ paskutinius paskelbtus statistinius duomenis apie skurdo rizikos ribą
vieno gyvenančio asmens ir skurdo rizikos ribą namų ūkio, kuris susideda iš dviejų suaugusių asmenų ir dviejų
vaikų iki 14 metų. Kitos sudėties namų ūkio skurdo rizikos riba nustatoma taikant formulę: NŪSRR= (NŪ4SRR VGA SRR) / 3 x (XNŪ -1)+ VGA SRR; kur:
,, NŪSRR“ – namų ūkio skurdo rizikos riba (eur);
,,NŪ4SRR“ - Statistikos departamento Oficialiame statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/ paskutiniai
paskelbti statistiniai duomenys apie skurdo rizikos ribą namų ūkio, kuris susideda iš dviejų suaugusių asmenų
ir dviejų vaikų iki 14 metų (eur);
,,VGA SRR“ - Statistikos departamento Oficialiame statistikos portale http://osp.stat.gov.lt/ paskutiniai
paskelbti statistiniai duomenis apie skurdo rizikos ribą vieno gyvenančio asmens (eur);
,,XNŪ-1“ – asmenų, kurie sudaro namų ūkį, skaičius.
8. Neaktyvus asmuo – nedirbantis ir neieškantis darbo asmuo, kurio negalima priskirti nei prie
užimtų
asmenų,
nei
prie
bedarbių
(šaltinis:
Lietuvos
statistikos
departamentas:
http://zodynas.stat.gov.lt/index/detail.aspx?id=176). Jei asmuo įstatymų nustatyta tvarka yra įsiregistravęs
teritorinėje darbo biržoje, tačiau mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio
mokymo programą arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės formos studijų programas, jis
laikomas neaktyviu asmeniu. Neaktyviu asmeniu taip pat laikomas asmuo, esantis atostogose vaikui prižiūrėti
(iki vaikui sukaks treji metai), jei jis nėra registruotas kaip bedarbis. Atostogos vaikui prižiūrėti apibrėžtos
Lietuvos Respublikos darbo kodekse.
9. Neformalios iniciatyvos – iniciatyvos (veiklos), kurias, kaip projekto vykdytojas, įgyvendina
valstybės ir savivaldybių institucijų nekontroliuojami juridiniai asmenys. Laikoma, kad juridinio asmens
valstybė ir (ar) savivaldybė (-ės) nekontroliuoja, jei valstybė ar savivaldybė nėra subjekto savininkė arba jei
valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso mažiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime
(uždarųjų akcinių bendrovių ar akcinių bendrovių atveju), arba 50 procentų balsų dalininkų susirinkime
(viešųjų įstaigų atveju), arba 50 procentų balsų visuotiniame narių susirinkime (asociacijų atveju).

10. Neformalus profesinis mokymas - profesinis mokymas, kurį vykdo profesinio mokymo
teikėjas pagal neformaliojo profesinio mokymo programas, atitinkančias visus šiuos reikalavimus: 1)
neformaliojo profesinio mokymo programos aprašyme nurodoma, ką sužinos ir gebės šią programą baigęs
asmuo, bei galimybės tai panaudoti būsimoje darbinėje veikloje, mokymo trukmė (savaitėmis ir valandomis),
trumpas mokymo planas, įgyjamos kompetencijos (-ų) įvardijimas, reikalingas išsilavinimas, reikalavimai
darbo stažui, specialūs reikalavimai ir (ar) apribojimai, baigiamojo tikrinimo forma ir vieta, programos
teikėjas ir (ar) vykdytojas; 2) neformaliojo profesinio mokymo programa yra suderinta su atitinkamai veiklos
sričiai atstovaujančia organizacija (šakine asociacija, sąjunga, rūmais ir pan.); 3) neformaliojo profesinio
mokymo programa yra įregistruota Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre. Pasibaigus
neformaliam profesiniam mokymui profesinio mokymo teikėjas turi išduoti įgytą kvalifikaciją liudijantį
dokumentą ar mokymosi pasiekimų dokumentą, kuriuose būtų nurodyta faktiškai įvykdytų mokymų trukmė
(savaitėmis ir valandomis).
11. Neformalus švietimas - švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos
tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, išskyrus formaliojo švietimo programas (šaltinis –
Švietimo įstatymas).
12. Praktinių darbo įgūdžių ugdymas darbo vietoje – darbingo asmens trūkstamų darbo įgūdžių
įgijimas dirbant tiesiogiai darbo vietoje pagal asmens ir darbo įgūdžių įgyti padedančio darbdavio sudarytą
darbo įgūdžių įgijimo sutartį, laikantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 261 straipsnio 2-4
punktų reikalavimų. Darbo įgūdžių įgijimo sutartyje turi būti aptartos Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo
įstatymo 261 straipsnio 1 punkto 2-8 papunkčiuose nurodytos sąlygos.
13. Profesinis mokymas (taip pat mokykline ar pameistrystės forma organizuojamas profesinis
mokymas) suprantamas taip, kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme.
14. Profesinis orientavimas – pagalba asmenims sąmoningai rinktis jiems tinkamas švietimo ir
užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų, aktyviai kurti savo karjerą (t. y. visą
gyvenimą trunkančią asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių
seką), teikiant jiems ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas.
15. Projekto veiklų dalyvis - tiesioginėse iš Europos socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų bendrai
finansuojamo projekto veiklose dalyvaujantis, bet tuo pačiu metu jų neadministruojantis ir nevykdantis,
tiesioginę naudą iš projekto gaunantis fizinis asmuo, kurio dalyvavimo projekto veiklose išlaidos yra
numatytos projekto biudžete ir kurį projekto vykdytojas gali įvardyti ir paprašyti jį pateikti asmens duomenis,
reikalingus informacijai apie projekto įgyvendinimą surinkti.
16. Projekto veiklų vykdytojas (projekto veiklas vykdantis asmuo) - pagal savanorystės ar darbo
sutartį projekto vykdytojo ar partnerio organizacijoje dirbęs ir tiesioginių iš Europos socialinio fondo (toliau –
ESF) lėšų bendrai finansuojamo projekto veiklų vykdyme ar šių projektų administravime dalyvavęs asmuo.
17. Savanoriška praktika – asmens, kurio amžius yra nuo 16 iki 29 metų, įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje pagal savanoriškos praktikos sutartį atliekama praktika,
laikantis Lietuvos Respublikos užimtumo rėmimo įstatymo 341 straipsnio ir Savanoriškos praktikos atlikimo
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 13 d.
įsakymu Nr. A1-13 ,,Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimų.
18. Savarankiškas darbas - fizinio asmens pagal individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą
vykdoma individuali veikla.
19. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios
sąlygos nustatytos savanorio, atitinkančio Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 5 straipsnio
reikalavimus, ir savanoriškos veiklos organizatoriaus, atitinkančio Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos
įstatymo 6 straipsnio reikalavimus , sudarytoje rašytinėje savanoriškos veiklos sutartyje.
20. Socialinė atskirtis – situacija, kurioje esantis asmuo dėl trūkstamų materialinių išteklių,
išsilavinimo, negalios, patiriamos diskriminacijos ar kitų priežasčių negali palaikyti visuomenėje įprastų
socialinių ryšių.
21. Socialinės paslaugos – paslaugos, kuriomis suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus,
neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar
galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime (šaltinis:
Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas). Socialinės paslaugos pagal Priemonę apima bendrąsias
socialines paslaugas ir specialiąsias socialinės priežiūros paslaugas. Bendrosios ir specialiosios socialinės
priežiūros paslaugos Priemonės aprašyme suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos

socialinių paslaugų įstatyme ir Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 ,,Dėl socialinių paslaugų katalogo
patvirtinimo“.
22. Šeimos nariai – kartu gyvenantys fiziniai asmenys, susiję santuokos, giminystės ar svainystės
ryšiais.
23.Trumpalaikis turtas - prekės (turtas), kurios sunaudojamos per vienerius metus arba per vieną
organizacijos veiklos ciklą.
24. Verslininkas – fizinis asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla
(įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą), atitinkantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.
25. Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – vietos plėtros strategijoje apibrėžta vietos
plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija.

