
Parama verslui kaimo vietovėse plėtoti 

Galimi pareiškėjai:  

1. Fizinis asmuo (ne jaunesnis nei 18 metų), kuris paramos paraiškos pateikimo momentu nuolatinę 

gyvenamąją vietą deklaruoja VVG teritorijoje (Elektrėnų sav., išskyrus Elektrėnų miesto teritorija). 

2. Ūkininkas, atitinkantis labai maţai ar maţai įmonei keliamus reikalavimus, deklaravęs nuolatinę 

gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravęs ţemės ūkio valdą ir ūkį Elektrėnų VVG teritorijoje.  

3. Veikiantis privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai maţai ar maţai įmonei keliamus reikalavimus, 

registruotas Elektrėnų VVG teritorijoje.  

 

Maksimali paramos suma 100 000 Eur.  

Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti iki 70 proc., jei pareiškėjas atitinka labai maţai įmonei 

taikomus reikalavimus, iki 50 proc. kai pareiškėjas atitinka maţai įmonei taikomus reikalavimus. 

Prisidėjimas: 1. nuosavomis piniginėmis lėšomis; 

(prie paraiškos turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad pareiškėjas turi pakankamai nuosavų lėšų 

prisidėti prie vietos projekto įgyvendinimo (pvz., banko išrašas). 

2. skolintomis lėšomis (skolintos lėšos pagrindţiamos kartu su paraiška pateikiant paskolos ar finansinės 

nuomos (lizingo) suteikimo galimybės patvirtinimo dokumentus. Jei paskolą planuoja suteikti fizinis 

asmuo, kartu su paraiška pateikiamas to banko, kuriame yra fizinio asmens sąskaita, sąskaitos išrašas 

(išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki vietos projekto paraiškos pateikimo).  

Jei paskolą planuoja suteikti juridinis asmuo, išskyrus kredito įstaigas, kartu su paraiška pateikiami to 

juridinio asmens ataskaitinių metų finansinės atskaitomybės dokumentai (išskyrus juridinius asmenis, 

kurie, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu, šiuos 

dokumentus teikia Juridinių asmenų registrui) bei banko, kuriame yra juridinio asmens sąskaita, sąskaitos 

išrašas (išrašo data turi būti ne ankstesnė kaip 10 darbo dienų iki paramos paraiškos pateikimo).  

Jei paskolą suteikia ne kredito įstaiga, paskolos sutartis turi būti patvirtinta notaro.  

 

Maţiausias privalomas balų skaičius pagal atrankos kriterijus – 60. 

Atrankos kriterijai: 

1. 

Didesnis planuojamų įkurti 

darbo vietų (etatų) skaičius. 

Šis atrankos kriterijus 

detalizuojamas taip: 

40 Pareiškėjas vietos projekto paraiškoje (4 dalyje) ir verslo plane 

pateikia informaciją apie planuojamas sukurti ir išlaikyti projekto 

kontrolės laikotarpiu (5 m. nuo galutinio mokėjimo prašymo 

įvertinimo dienos) darbo vietas: apie planuojamas sudaryti darbo 

sutartis, ar bus dirbama su verslo liudijimu arba individualia veiklos 

paţyma (verslo liudijime arba individualios veiklos paţymoje 

nurodyta ekonominė veikla turi atitikti ekonominės veiklos rūšies 

kodą, nurodytą paramos paraiškoje, verslo plane). 

1.1. 

Projekte numatyta sukurti 

ne maţiau kaip 4 (imtinai)  

darbo vietas (etatus)  

40 Šie balai skiriami, jei projekto įgyvendinimo metu  (nuo paraiškos 

pateikimo iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos, t.t. ne vėlaiu kaip 

iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos) bus sukurta 4 ir 

daugiau darbo vietų (sukūrus naują darbo vietą privaloma pateikti 

naujos darbo vietos sukūrimo fakto įrodymus: sudarytos darbo 

sutarties, verslo liudijimo arba individualios veiklos paţymos 

kopija); 

nauja darbo vieta turi būti tiesiogiai susijusi tik su vykdoma veikla, 

kuriai buvo skirta parama, turi būti išreikšta naujų sąlyginių darbo 

vietų (naujų etatų) ekvivalentu, pagrįstu 8 valandų darbo diena, 40 

valandų darbo savaite, dirbant ištisus metus, išskyrus, kai Darbo 

kodekse nustatyta kitaip (taikoma dirbantiems pagal darbo sutartis); 

viena darbo vieta laikoma tuo atveju, jei asmens darbo uţmokesčio 

arba savarankiška veikla uţsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis 

per ataskaitinius metus yra ne maţesnis negu 12 (dvylika) minimalių 

mėnesinių algų. 

1.2. 
Projekte numatyta sukurti 

ne maţiau kaip 3 (imtinai) 

30 Šie balai skiriami, jei projekto įgyvendinimo metu – nuo paraiškos 

pateikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos – bus 



darbo vietas (etatus) sukurta 3-3,5 darbo vietos. 

1.3. 

Projekte numatyta sukurti 

ne maţiau 2 (imtinai) darbo 

vietas (etatus) 

20 Šie balai skiriami, jei projekto įgyvendinimo metu – nuo paraiškos 

pateikimo iki paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos – bus 

sukurta 2-2,5 darbo vietos. 

2. 

Projektas prisideda prie 

turizmo plėtros 

savivaldybėje. 

30 Vietos projekto paraiškos 4 dalyje „Vietos projekto atitiktis vietos 

projektų atrankos kriterijams“ pareiškėjas nurodo, kaip projektas 

prisideda prie turizmo plėtros Elektrėnų VVG teritorijoje (turi būti 

išsamiai nurodyta, kokios bus teikiamos turizmo paslaugos ar 

gerinama jų kokybė, kokia kuriama ar gerinama turizmo 

infrastruktūra ir pan.). 

3. Pareiškėjas turi patirties 

įgyvendinant ir 

administruojant ES lėšomis 

finansuojamus projektus. 

30 Paraiškos 4 dalyje „Vietos projekto atitiktis vietos projektų atrankos 

kriterijams“ pateikiama informacija ir dokumentai, patvirtinantys, 

kad pareiškėjas (arba pareiškėjo vadovas arba kitas uţ projekto 

įgyvendinimą atsakingas asmuo (projekto vadovas, administratorius, 

finansininkas) turi projektinės patirties (paramos, darbo sutartys), ES 

paramos informacinių portalų duomenys, protokolai ir pan. 

 

Tinkamos išlaidos: 

 

Naujų prekių įsigijimo: 

Naujos technikos ir įrangos, skirtų vietos projekto 

reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto 

įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama: 

 

 

 

 

 

 

 

Vietos projekto išlaidos pagrindţiamos vienu iš šių 

būdų:  

3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) 

paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir 

(arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo poţymį 

apibūdinantys elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, 

komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra 

įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais 

pasiūlymais  

interneto tinklalapiuose esančiomis kainomis 

kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print 

Screen“),  

kitu būdu, leidţiančiu objektyviai palyginti bent 

3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų 

teikėjų siūlomas kainas 

Bent 1 pasiūlymas turi būti pateiktas iš teikėjo, 

kurio buveinės registracijos vieta yra ne Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijoje. 

Įranga turi atitikti taikytinus ES ir nacionalinius 

standartus. Komerciniame pasiūlyme turi būti nurodyta, 

kad įsigyjama nauja įranga. 

 

 speciali kompiuterinė ir programinė 

įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio 

proceso valdymui. 

 projektui įgyvendinti ir projekte 

numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) 

įranga. 

Parama įsigyti N kategorijos N1 klasės motorinę 

transporto priemonę (išskyrus visureigius), kaip 

nustatyta Motorinių transporto priemonių ir jų 

priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją 

reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės kelių 

transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 

viršininko 2008 m. gruodţio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 

„Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų 

kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų 

patvirtinimo“, teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 

sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų 

krovinių skyrius; 

Darbų ir paslaugų įsigijimo: 

 Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų 

gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, 

rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte 

numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų 

būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar 

kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas 

tik naujų statybinių medţiagų įsigijimas. 

 Verslo infrastruktūros projekto 

įgyvendinimo vietoje kūrimas (privaţiavimo sklypo, 

kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo 

įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręţinį) 



ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) 

sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios 

infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos). 

Vietos projekto bendrosios išlaidos : Vietos projekto bendrosios išlaidos gali būti patirtos ne 

anksčiau kaip 12 (dvylika) mėnesių iki vietos projekto 

paraiškos pateikimo dienos. Jei prekių, paslaugų ir 

(arba) darbų pirkimai (bendrųjų išlaidų atveju) atlikti iki 

vietos projekto paraiškos pateikimo, pareiškėjas pirkimų 

dokumentų kopijas turi pateikti kartu su vietos projekto 

paraiška. 

Vietos projekto bendrosios išlaidos negali viršyti 10 

proc. kitų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų 

(skaičiuojama nuo visų tinkamų finansuoti išlaidų, 

išskyrus bendrąsias). 

 Atlyginimas architektams, inţinieriams ir 

konsultantams uţ 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. 

 

 

Vietos projekto išlaidos pagrindţiamos vienu iš šių 

būdų:  

3 (trimis) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) 

paslaugų teikėjų, prekiaujančių panašiomis prekėmis ir 

(arba) teikiančių panašias paslaugas (panašumo poţymį 

apibūdinantys elementai: ta pati paskirtis, funkcijos, 

komplektacija, techninė specifikacija) ir kuriems tai yra 

įprasta komercinė-ūkinė veikla, komerciniais 

pasiūlymais  

interneto tinklalapiuose esančiomis kainomis 

kompiuterio ekrano nuotraukų forma (anglų k. „Print 

Screen“),  

kitu būdu, leidţiančiu objektyviai palyginti bent 

3 (trijų) skirtingų prekių tiekėjų ir (arba) paslaugų 

teikėjų siūlomas kainas 

Bent 1 pasiūlymas turi būti pateiktas iš teikėjo, 

kurio buveinės registracijos vieta yra ne Elektrėnų 

savivaldybės vietos veiklos grupės teritorijoje. 

 

Jeigu vietos projekto viešinimui paramos neprašoma ir 

šios išlaidos nėra planuojamos, pareiškėjas/paramos 

gavėjas turi įsipareigoti savarankiškai viešinti gautą 

paramą taip, kaip tai numato taisyklės. 

 Vietos projekto viešinimo išlaidos (vietos 

projektų viešinimas atliekamas pagal Suteiktos 

paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 

metų programą viešinimo taisykles, patvirtintas 

Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2014 m. 

gruodţio 3 d. įsakymu Nr. 3D-925 „Dėl Suteiktos 

paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 

metų programą viešinimo taisyklių patvirtinimo“ ). 

NETINKAMOS IŠLAIDOS: 

1. vietos projekto administravimo išlaidos;  

2. nekilnojamojo turto įsigijimo išlaidos; 

3. naudotų prekių įsigijimo išlaidos ir naujų prekių įsigijimo išlaidos mokymų vietos projektuose; 

4. baudos, nuobaudos ir bylinėjimosi išlaidos; 

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

6. išlaidos, kurios buvo finansuotos (apmokėtos) iš Lietuvos Respublikos valstybės biudţeto ir (arba) 

savivaldybių biudţetų, 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 pripaţintos tinkamomis finansuoti ir apmokėtos daugiau nei vieną kartą (jeigu vietos 

projekto vykdytojo – viešojo juridinio asmens veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) 

savivaldybių biudţetų, ir jis iki vietos projekto patvirtinimo patiria vietos projekto bendrųjų išlaidų, jos gali būti 

pripaţintos tinkamomis tuomet, jeigu buvo apmokėtos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių 

biudţetų asignavimų, kurie skirti projektams avansuoti); 

7. PVM, kurį vietos projekto vykdytojas (išskyrus vietos projektų vykdytojus, nurodytus Vietos 



projektų administravimo taisyklių 27.4 papunktyje) pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą 

turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM ataskaitą (net jei tokio PVM vietos projektų vykdytojas į atskaitą 

neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų; 

8. išlaidos, nebūtinos vietos projektui sėkmingai įgyvendinti ir neatitinkančios patikimo finansų 

valdymo principo, pavyzdţiui, vietos projekto poreikius viršijančių techninių parametrų gaminių, prabangaus dizaino 

(apdailos) gaminių ar gaminių su projekto vykdytojui nereikalingomis funkcijomis (uţ kurias sumokama 

papildomai) įsigijimo išlaidos, prabangos prekių ar medţiagų įsigijimo išlaidos (išskyrus tinkamai pagrįstus atvejus, 

pavyzdţiui, kai nėra kitos galimybės); 

9. trumpalaikio turto įsigijimo išlaidos, išskyrus naujų statybinių medţiagų įsigijimo išlaidas; 

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

11. vidaus vandenų transporto priemonės, priskiriamos ţvejybos laivams, maţiesiems laivams (išskyrus 

irklines valtis ir baidares), pramoginiams laivams, sportiniams laivams, asmeniniams laivams (vandens 

motociklams), kaip nurodyta Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekse; 

12. visų tipų orlaiviams priskiriami aparatai (mašinos), kaip apibrėţta Lietuvos Respublikos aviacijos 

įstatyme ir kituose tai reglamentuojančiuose teisės aktuose; 

13. miškų ūkio įranga ir technika (medienos ištraukimo traktoriai, savikrovės priekabos, medveţiai, 

miškaveţiai, medkirtės ar medţių kirtimo galvutės, medţių ir (arba) krūmų pjovimo ir skiedrų ruošimo kombainai 

energetinėms plantacijoms, mechanizmai šakoms į rulonus presuoti, medienos smulkintuvai, kapoklės); 

14. šių transporto priemonių įsigijimo: 

L kategorijos ar jai prilyginamų (mopedų, motociklų, triračių, keturračių motociklų, bagių, kartingų ir pan.); 

M kategorijos (lengvieji automobiliai ir autobusai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų (išskyrus autokatafalkus ir 8 

sėdimų vietų transporto priemones, skirtas keleiviams veţti); 

N kategorijos ir jai priskiriamų kėbulų tipų, kurių kodai – BAE, BAF, BAG, BAH, BAM, BC, BD, BAN, BAR, 

BAS (vilkikai, sunkveţimiai, šaldytuvai); 

G kategorijos (visureigiai) ir jai priskiriamų kėbulų tipų; 

kategorijos (priekabos ir puspriekabės) ir jai priskiriamų transporto priemonių, kurių kodas – DD; 

specialiosios paskirties transporto priemonių (gyvenamųjų automobilių, kemperių ir kt.), kurių kodai – SA, SB, 

SC, SE, SJ, SN, SR, ST, SV ir SZ; 

15. paprastojo (einamojo) remonto išlaidos; 

16. išlaidos reklamai, skirtai ne projektui viešinti; 

17. išlaidos ar jų dalis, patirtos perkant prekes, paslaugas ar darbus nesilaikant pirkimo procedūrų, 

nustatytų Pirkimų taisyklėse; 

18. ţemės pirkimo ir (arba) nuomos išlaidos, išlaidos, susijusios su turto nuomos sutartimi, turto 

nuomos mokestis, palūkanų mokėjimo, netiesioginės išlaidos, draudimo įmokos; 

19. gyvūnų, vienmečių augalų įsigijimo išlaidos; 

20. išlaidos, padengtos naudojant finansų inţinerijos priemones, finansuotas iš ES struktūrinių fondų 

lėšų, finansuojamos iš kitų nacionalinių programų, ES struktūrinių fondų, bet kurio kito ES ir (arba) tarptautinio 

fondo lėšų; 

21. investicijos į turtą, kurio valdymo (naudojimo) teisė pareiškėjui apribota (turtas areštuotas). 

Neremiamos sritys, susiję su: 

alkoholinių gėrimų gamyba; 

tabako gaminių gamyba; 

ginklų, šaudmenų ir jų dalių gamyba; 

azartinių lošimų, laţybų, loterijų organizavimu; 

finansiniu tarpininkavimu, pagalbine finansinio tarpininkavimo veikla; 

draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo veikla; 

nekilnojamojo turto operacijomis, t. y. nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu; 

teisinės veiklos organizavimu; 

medţiokle, gyvūnų gaudymu spąstais ir kitais įrankiais, medţioklės ir brakonieriavimo patirties sklaida ir 

su tuo susijusiomis paslaugomis; 

 farmacine veikla; 

krovinių gabenimu keliais; 

Neremiama paslaugų ţemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis ţemės 

ūkio veiklą. 



neremiamos veiklos, kurios patenka į EVRK A sekcijos „Ţemės ūkis, miškininkystė ir 

ţuvininkystė“ 1 ir 3 skyrius (išskyrus veiklą, susijusią su paslaugų ţemės ūkiui teikimu). Galutinis 

produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas; 

neremiamos veiklos, kurios patenka į EVRK B „Kasyba ir karjerų eksploatavimas“, D „Elektros, 

dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas“, E „Vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir 

regeneravimas, J „Informacija ir ryšiai“, K „Finansinė ir draudimo veikla“, L „Nekilnojamojo turto 

operacijos, M „Profesinė, mokslinė ir techninė veikla“, O „Viešasis valdymas ir gynyba; privalomasis 

socialinis draudimas“, P „Švietimas“, T „Namų ūkių, samdančių darbininkus, veikla; namų ūkių veikla, 

susijusi su savoms reikmėms tenkinti skirtų nediferencijuojamų gaminių gamyba ir paslaugų teikimu“, U 

„Ekstrateritorinių organizacijų ir įstaigų veikla“ sekcijas. 

 

 Jei vietos projekte numatyti statinio statybos (naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio 

kapitalinis remontas) ar infrastruktūros įrengimo, atnaujinimo darbai, iki paraiškos atrankos vertinimo 

pabaigos turi būti pateiktas statinio techninis projektas arba projektiniai pasiūlymai. 

Jei vietos projekte numatyta tik nesudėtingų statinių statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas, 

kartu su paraiška pateikiamas supaprastintas statybos, rekonstravimo projektas ar kapitalinio remonto 

aprašas (kai juos privaloma rengti) ir leidimas statyti naują statinį, leidimas rekonstruoti statinį, leidimas 

atlikti statinio kapitalinį remontą (kai jis privalomas), arba kitus dokumentus (sklypo planą su paţymėtais 

esamais ir projektuojamais statiniais, jų eksplikaciją ir aiškinamąjį raštą) ir statinio statybos kainos 

apskaičiavimus (projekto statinio statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis); 

 

Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės teise 

priklauso fiziniam asmeniui ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui, jos yra tinkamos finansuoti iš 

paramos VPS įgyvendinti lėšų, jeigu pareiškėjas valdo tą nekilnojamąjį turtą nuosavybės, nuomos ar kito 

teisėto naudojimosi pagrindais; teisėtą nekilnojamojo turto valdymą, naudojimą ir disponavimą įrodančios 

daiktinės teisės, juridiniai faktai turi būti įregistruoti VĮ Registrų centre ne trumpesniam kaip 10 (dešimt) 

metų laikotarpiui nuo vietos projekto paraiškos pateikimo dienos.  

Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į naujų pastatų ir (ar) statinių statybą, ţemė po 

naujai statomais pastatais ir (ar) statiniais nuosavybės teise turi priklausyti pareiškėjui (fiziniam asmeniui 

ir (arba) privačiam juridiniam asmeniui. 

Jeigu vietos projekte numatytos investicijos į nekilnojamąjį turtą, kuris nuosavybės teise 

priklauso keliems bendraturčiams (įskaitant bendrosios jungtinės nuosavybės teise valdomą 

nekilnojamąjį turtą, priklausantį sutuoktiniams), prie vietos projekto paraiškos turi būti pridėti visų 

nekilnojamojo turto savininkų sutikimai dėl vietos projekte numatytų investicijų; 

Jei vietos projekte numatytos investicijos, susijusios su licencijuojama veikla arba veikla, kuriai 

vykdyti turi būti išduotas leidimas, ne vėliau kaip kartu su galutiniu mokėjimo prašymu turi būti 

pateikta licencijos arba leidimo kopija. 

 

 


