
„SOCIALINIO VERSLO KŪRIMAS IR  PLĖTRA“, 
NR. LEADER-19.2-SAVA-10

ZARASŲ – VISAGINO REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ
2019



PRIEMONĖS TIKSLAS:
ü Skatinti socialinę - ekonominę kaimo vietovių plėtrą ir stiprinti
gyventojų interesus atstovaujančių organizacijų gebėjimus spręsti
socialines–ekonomines vietos problemas;

üMažinti kaimo gyventojų socialinę atskirtį ir skurdą;
ü Spręsti jaunų žmonių užimtumo problemas;
ü Kurti darbo vietas;
ü Teikti paslaugas ir (arba) produktus, skirtas (-us) socialinėms
reikmėms.



REMIAMOS VEIKLOS:

Prekių gaminimui arba paslaugų teikimui tokiu būdu, kad būtų
siekiamas socialinio pobūdžio tikslas (socialinė ir profesinė integracija,
suteikiant dirbti asmenims, kurie atsidūrė nepalankioje padėtyje dėl
atskirtį ar atstūmimą lemiančios menkos kvalifikacijos arba profesinių
problemų). Priemonę įgyvendinančių projektų pavyzdžiai: socialiniam
verslui vykdyti reikalingos gamybos priemonių įsigijimas ir
infrastruktūros gerinimas; socialinių paslaugų įvairovės didinimas ir kiti
projektai, kuriais prisidedama prie priemonės tikslo įgyvendinimo.



TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

üParamos gavėjai gali būti įvairių teisinių formų: bendrijos, bendrovės, 
kooperatyvai, savitarpio draudimo įmonės, asociacijos, susivienijimai, 
fondai ir kt. (išskyrus valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas, 
viešojo sektoriaus organizacijas ir kitas organizacijas);

ü Juridinis asmuo turi būti registruotas ir socialinio verslo projektas 
įgyvendintas Zarasų-Visagino regiono teritorijoje;

üVykdoma ir planuojama vykdyti veikla turi būti ne privataus verslo 
pobūdžio.



TINKAMI PROJEKTO PARTNERIAI:

Zarasų – Visagino regione registruotos ir veiklą vykdančios bendrijos,
bendrovės, kooperatyvai, savitarpio draudimo įmonės, asociacijos,
susivienijimai, fondai ir kt., viešieji juridiniai asmenys (savivaldybių
administracijos, jų įstaigos ar įmonės, teikiančios viešąsias paslaugas, ir
kitos biudžetinės įstaigos), kaimo bendruomenės ir kitos
nevyriausybinės organizacijos, fiziniai ir juridiniai asmenys.



PARAMOS SUMA IR LYGINAMOJI DALIS:

ü Didžiausia galima parama vienam vietos projektui - 30 017,00  Eur.
ü Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma - 90 051,00 Eur.
ü Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 95 proc. visų tinkamų 

finansuoti vietos projektų išlaidų.



PAREIŠKĖJO ĮNAŠAS:

üPareiškėjo ar projekto partnerio nuosavomis piniginėmis lėšomis;
üPareiškėjo ar projekto partnerio skolintomis  piniginėmis lėšomis;
üPareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašu natūra –

savanoriškais darbais;
üPareiškėjo ir (arba) tinkamo vietos projekto partnerio įnašu natūra –

nekilnojamuoju turtu.



PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI:
Didesnis naujų darbo vietų skaičius. 
Šis atrankos kriterijus detalizuojamas taip:

25

Projekte numatyta sukurti ne mažiau kaip 2 (imtinai) darbo vietas (etatus); 25

Projekte numatyta sukurti ne mažiau kaip 1 (imtinai) darbo vietą (etatą) 20

Sukuriama nauja darbo vieta jaunam žmogui iki 40 m. 25

Projektas įgyvendinamas partnerystėje su kitais subjektais 15

Pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ir administruojant ES lėšomis 
finansuojamus projektus

15

Pareiškėjas yra Zarasų – Visagino regiono VVG teritorijoje veikiantis 
subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos ne trumpiau 1 metų 
registruotas VVG teritorijoje.

20



PROJEKTE NUMATYTA VEIKLA TURI ATITIKTI:

ü LR Ūkio ministro 2015-04-03 įsakymu Nr. 4-207 patvirtintą 
Socialinio verslo konsepciją;

üLR Žemės ūkio ministro 2017-11-09 įsakymu Nr. 3D-720 patvirtintas
Socialinio verslo gaires.  



ATKREIPIAME DĖMESĮ:

üSocialiniame versle pelno siekimas turi būti susiejamas su socialiniais 
tikslais ir prioritetais;

üpagal Socialinio poveikio matavimo metodiką ir skaičiuoklę turi būti 
prognozuojamas ir išmatuojamas teigiamas poveikis, kuris gerina 
tikslinės grupės socialinę padėtį visuomenėje.



SOCIALINIO VERSLO KRITERIJAI:

Pagal savo įstatus ar kitą įstatymo nustatytą juridinio asmens steigimo dokumentą
vykdoma nuolatine ekonomine veikla siekiama pagrindinio tikslo – išmatuojamo
teigiamo socialinio poveikio.
Juridinio asmens steigimo dokumentuose turi būti aiškiai nurodyta:
ü kokia numatoma vykdyti ekonominė veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių

klasifikatorių (EVRK2 red.) (gali būti nurodoma daugiau nei viena ekonominės
veiklos rūšis). Steigimo dokumentuose negali būti įrašyta, kad juridinis asmuo
užsiims visa Lietuvos Respublikos įstatymų nedraudžiama veikla;

ütikslinė (-ės) grupė (-ės);
ü socialinio poveikio tikslas (įvardijama socialinė problema, kurią siekiama

spręsti);
üpagrindinė (-ės) orientavimosi kryptis (-ys) (kokioje (-iose) srityje (-yse)

numatomas socialinis poveikis).



SOCIALINIO VERSLO KRITERIJAI (2):

Socialinio poveikio galima siekti šiose srityse: 
üužimtumo skatinimo; 
üsveikatos apsaugos; 
üšvietimo ir prevencijos įvairiose srityse.
Galima nusimatyti ir papildomas orientavimosi kryptis, kokiose srityse
numatomas papildomas socialinis poveikis.



SOCIALINIO VERSLO KRITERIJAI (3):
Viešiesiems juridiniams asmenims, vykdantiems socialinį verslą yra taikomas reikalavimas 100 proc.
gauto pelno iš ekonominės veiklos vykdymo reinvestuoti konkrečios socialinės problemos
sprendimui, kad būtų pasiekti socialinio verslo tikslai bei rodikliai.

Pareiškėjas prie paraiškos turi pateikti viešojo juridinio asmens vidaus dokumentus, kuriuose būtų
aiškiai apibrėžiama pelno paskirstymo socialinei problemai spręsti procedūra, t. y. nurodoma:

ükokia pelno dalis yra skiriama;

ükas gali priimti galutinį sprendimą dėl pelno paskirstymo;

ükokiu dokumentu įforminamas pelno paskirstymas;

üparengiama pelno lėšų paskirstymo ir sąsajų su numatytais socialinio poveikio tikslais ir rodikliais 
lentelė (Excel formatu), kuri yra laikoma dokumento dėl pelno paskirstymo priedu ir gali būti 
tikslinama, keičiama tokia pat tvarka, pagal kurią buvo patvirtinta;

ü interneto svetainės, kurioje viešai skelbiamas pelno paskirstymo dokumentas su visais priedais, 
adresas (nuoroda) (jeigu socialinio verslo vykdytojas neturi interneto svetainės, vidaus dokumentas 
gali būti skelbiamas kitos organizacijos, pvz. vietos veiklos grupės interneto svetainėje).



SOCIALINIO VERSLO POVEIKIO MATAVIMAS

üSocialinio verslo vykdytojai turi nusistatyti aiškius, pamatuojamus
pagrindinius socialinio poveikio rodiklius, pagal kuriuos vykdys
nuolatinę (kasmetinę) vykdomo socialinio verslo stebėseną ir
numatyto socialinio poveikio matavimą.

üPrie vietos projekto turi būti pateikta Socialinio poveikio matavimo
skaičiuoklė, pagal kurią apibrėžiami socialinio poveikio rodikliai.

üSocialinio poveikio rodikliai turi būti aiškūs, pamatuojami, nes pagal
juos bus vykdoma nuolatinė (kasmetinė) vykdomo socialinio verslo
stebėsena ir numatyto socialinio poveikio matavimas.



TINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS:

üNaujų prekių įsigijimas;
üDarbų ir paslaugų įsigijimo išlaidos;
üBendrosios išlaidos;
üPridėtinės vertės mokestis;
üNetiesioginės vietos projekto išlaidos.



KVIETIMO GALIOJIMAS

Kvietimas teikti vietos projektų paraiškas galioja nuo 
2019 m. rugpjūčio 14 d. iki 2019 m. spalio 14 d., 14 val. 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!

Daugiau informacijos www.zarasaivvg.lt;
Facebook paskyroje „Zarasų-Visagino regiono VVG“ ;

Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės būstinėje adresu
Sėlių a. 22, 327 kab., Zarasai. 

XI kvietimo konsultantė Julija Goštautaitė-Adomavičienė, 
el. paštas: julija.vvg@gmail.com, tel.: +370 699 33084.

mailto:julija.vvg@gmail.com

