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2. TIKSLAS ,,AKTYVINTI DARBO RINKĄ IR SKATINTI VERSLUMĄ“ 

2.2. Uždavinys. Sudaryti sąlygas užsiimti savarankiška veikla ir teikti konsultacinę pagalbą verslo pradžioje 

2.2.1. Veiksmas. Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams 

2.2.2. Veiksmas. Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams 

 

1. BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*:  

*Šiuos visus kriterijus turi atitikti visi projektai. 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai Taikomas 

1. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

pateiktas kvietime atrankai 

nustatytu terminu ir būdu; 

Pareiškėjai  parengtus projektinius pasiūlymus turi pateikti VVG per kvietime nustatytą projektinių 

pasiūlymų pateikimo terminą. Projektiniai pasiūlymai (pasirašyti popieriniai dokumentai) turi būti atsiųsti 

VVG registruotu laišku, per kurjerį ar įteikti VVG asmeniškai kvietime nurodytu VVG adresu. 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

2. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

pateiktas pagal aprašo 2 

priede pateiktą formą; 

Pareiškėjas, siekiantis gauti finansavimą, turi parengti ir VVG pateikti projektinį pasiūlymą remiantis 

kvietime nurodytais reikalavimais ir privalo atitikti šiuos formaliuosius reikalavimus: 

- turi būti parengtas pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą, užpildant visus šioje formoje nurodytus laukus; 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 



- parengtas lietuvių kalba; 

- parašytas kompiuteriu ir atspausdintas; 

- ant kiekvieno projektinio pasiūlymo lapo turi būti pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens viza, o 

paskutiniame projektinio pasiūlymo lape pagal Aprašo 2 priede pateiktą formą – pareiškėjo vadovo ar jo 

įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas. 

3. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

atitinka kvietime atrankai 

nustatytus reikalavimus 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos visos šios sąlygos: 

- neviršijama nustatyta didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma; 

- tinkamas vietos plėtros projektinio pasiūlymo pareiškėjas ir partneris(-iai), kurie atitinka Apraše 

nustatytus reikalavimus; 

- suplanuotos 8.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ (toliau – Priemonė) 

projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytos remiamos veiklos bei tinkamos finansuoti išlaidos; 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

4. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Priemonės 

uždavinio „Pagerinti 

vietines įsidarbinimo 

galimybes ir didinti 

bendruomenių socialinę 

integraciją, išnaudojant 

vietos bendruomenių, 

verslo ir vietos valdžios 

ryšius“ įgyvendinimo ir 

rezultato bei produkto 

rodiklių pasiekimo; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme pateikta rezultatų bei 

produkto rodiklių pasiekimo informacija bei nurodyta kaip projektas prisidės siekiant Veiksmų programos 

8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „BIVP 

strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretaus uždavinio „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti 

bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“ 

įgyvendinimo.  

 

 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

5. Vietos plėtros 

projektinis pasiūlymas 

prisideda prie Kėdainių 

miesto vietos veiklos 

grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos 

tikslo, uždavinio (-ių) ir 

veiksmo (-ų) 

įgyvendinimo, numatytų 

tikslo rezultato ir veiksmo 

produktų rodiklių 

pasiekimo; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad projekto tikslas, uždaviniai, veiklos atitinka konkrečiame kvietime nurodytą 

Strategijos uždavinio ir veiksmo pavadinimuose ir aprašyme pateiktą informaciją ir pagrįsti, kaip projektas 

atitinka nurodytus aspektus. O taip pat turi būti nurodyta prie kokių, strategijoje numatytų, rezultatų ir 

produktų rodiklių pasiekimo prisidės projektas. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Strategija – Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 – 2022 m. vietos plėtros strategija. 

Aprašas – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 ,,Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties 

didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų 

įgyvendinimas“ patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas (žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944). 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

6. Vietos plėtros 

projektiniame pasiūlyme 

numatytas ne mažesnis nei 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad pareiškėjas ir (ar) partneris (-iai) prie projekto finansavimo nuosavu įnašu prisidės ne 

mažiau kaip 8 proc. nuo visų projekto biudžeto lėšų. 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf2cd290f1944


kvietime atrankai 

nustatytas prisidėjimas; 

 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Pareiškėjo ir (ar) partnerio  įnašas – pareiškėjo ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui įvykdyti 

reikalingų ir pagal Aprašą tinkamų finansuoti išlaidų padengimo.  

7. Pagrįsta, kad rezultatai 

bus prieinami 

gyvenamosios vietovės 

bendruomenei; 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei projektiniame pasiūlyme pateikta informacija, jog 

projekto rezultatai bus prieinami gyvenamosios vietovės bendruomenei; 

visiems 

Strategijos 

Veiksmams 

8. Projekto veiklų dalyviai 

ne mažiau kaip 5 (penki) 

dalyviai 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos apie 

projektą matyti, kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 5 (penkis) veiklų dalyvius 

iš šių tikslinių grupių: 

 - jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, 

atstovai ir darbuotojai. 

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (juridinis asmuo). 

Jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai – asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

1) yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus 

valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas; 

2) yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo,  kuris, kaip 

turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo 

subjektui išduotame verslo liudijime; 

3) yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, 

kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos 

pažymą, sudarytą darbo sutartį. 

Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą 

vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą.  

 

Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip dvejus metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 

dvejus metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre.  

Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip dvejus metus, jei: 

1) yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam 

išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti 

yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei trims metams nuo anksčiau jo pagal individualios 

veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią 

veiklą pagal individualios veiklos pažymą); 

2) arba yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas 

(nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo 

liudijimą). 

Labai maža įmonė pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą pripažintina smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektu, jei joje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir jos finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų: 

2.2.1. Veiksmui 



1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; 

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų. 

Savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą pripažintina 

smulkaus ir vidutinio verslo subjektu – verslininku,  jeigu apskaičiuotas jam dirbančių darbuotojų skaičius 

yra mažesnis kaip 250 darbuotojų, o finansiniai duomenys tenkina bent vieną iš šių sąlygų: 

1) metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 

2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų. 

Laikoma, kad jauno verslo subjekto veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje, jei: 

1) (kai jauno verslo subjektu yra juridinis asmuo) vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje 

esančiu adresu yra registruota jauno verslo subjekto buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį 

nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo jauno verslo subjektas ir kuriame 

nekilnojamąjį turtą valdantis jauno verslo subjektas ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo 

faktinę veiklą. 

2) (kai jauno verslo subjektu yra savarankišką darbą vykdantis asmuo) vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo ir (ar) šiuo adresu 

yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo 

savarankišką darbą vykdantis asmuo ir kuriame savarankišką darbą vykdantis asmuo vykdo faktinę 

individualią veiklą. Vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo, laikoma ta vieta, kurią 

savarankišką darbą vykdantis asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąja vieta 

(savivaldybė, miestas ar kaimas, gatvė, namo numeris). 

9. Projekto veiklų dalyviai 

ne mažiau kaip 18 

(aštuoniolika) dalyvių 

,,Minkšta pagalba verslo pradžiai“. Pagalbos jauno verslo subjektams verslo pradžiai teikimas. 

Informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, 

metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams.  

        Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos 

apie projektą matyti, kad projekto veiklų dalyviais numatyta įtraukti ne mažiau kaip 18 (aštuoniolika) 

veiklų dalyvius iš šių tikslinių grupių: 

Jauno verslo subjektai, kurių veiklos vykdymo vieta – vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija, 

atstovai ir darbuotojai. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Jauno verslo subjekto atstovai ir darbuotojai – asmenys, kurie atitinka bent vieną iš šių sąlygų: 

1) yra jauno verslo subjektu esančios labai mažos įmonės vienasmenis valdymo organas, kolegialaus 

valdymo organo narys ar šioje įmonėje pagal darbo sutartį dirbantis darbuotojas; 

2) yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, ar asmuo,  kuris, kaip 

turintis teisę dalyvauti jauno verslo subjekto vykdomoje individualioje veikloje, yra nurodytas jauno verslo 

subjektui išduotame verslo liudijime; 

3) yra jauno verslo subjektas, vykdantis individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą, ar asmuo, 

kuris dirba pagal su jauno verslo subjektu, vykdančiu individualią veiklą pagal individualios veiklos 

pažymą, sudarytą darbo sutartį. 

2.2.2. Veiksmui 



Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą 

vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą.  

Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip dvejus metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 

dvejus metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre.  

Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip dvejus metus, jei: 

1) yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam 

išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti 

yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei trims metams nuo anksčiau jo pagal individualios 

veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią 

veiklą pagal individualios veiklos pažymą); 

2) arba yra praėję ne daugiau nei dveji metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas 

(nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo 

liudijimą). 

Labai maža įmonė pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą pripažintina smulkaus ir vidutinio verslo 

subjektu, jei joje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir jos finansiniai duomenys atitinka bent vieną iš šių 

sąlygų: 

1) įmonės metinės pajamos neviršija 2 mln. eurų; 

2) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 2 mln. eurų. 

Savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo pagal Smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą pripažintina 

smulkaus ir vidutinio verslo subjektu – verslininku,  jeigu apskaičiuotas jam dirbančių darbuotojų 

skaičius yra mažesnis kaip 250 darbuotojų, o finansiniai duomenys tenkina bent vieną iš šių sąlygų: 

1) metinės pajamos neviršija 50 mln. eurų; 

2) balanse nurodyto turto vertė neviršija 43 mln. eurų. 

Laikoma, kad jauno verslo subjekto veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje, jei: 

1)(kai jauno verslo subjektu yra juridinis asmuo) vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje 

esančiu adresu yra registruota jauno verslo subjekto buveinė ir (arba) yra nekilnojamas turtas, kurį 

nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo jauno verslo subjektas ir kuriame 

nekilnojamąjį turtą valdantis jauno verslo subjektas ar jo atskiras padalinys, filialas, atstovybė vykdo 

faktinę veiklą. 

2)(kai jauno verslo subjektu yra savarankišką darbą vykdantis asmuo) vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo ir (ar) šiuo adresu 

yra nekilnojamasis turtas, kurį nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais valdo 

savarankišką darbą vykdantis asmuo ir kuriame savarankišką darbą vykdantis asmuo vykdo faktinę 

individualią veiklą. Vieta, kurioje gyvena savarankišką darbą vykdantis asmuo, laikoma ta vieta, kurią 

savarankišką darbą vykdantis asmuo projekto dalyvio anketoje yra nurodęs savo gyvenamąja vieta 

(savivaldybė, miestas ar kaimas, gatvė, namo numeris). 



10. Visos projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš pagal 

Aprašą galimų remti 

veiklų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei tenkinamos abi sąlygos ir visos projekto veiklos atitinka 

bent vieną iš Aprašo 10.3.2;10.4 ar 10.5 papunktyje nurodytų galimų remti veiklų. 

Projektiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta bent po vieną abi sąlygas atitinkančią veiklą:  

a) ,,Minkšta pagalba verslo pradžiai“. Informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, 

pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais 

teikimas jauno verslo subjektams; 

b) ,,Kieta“ pagalba verslo pradžiai“. Verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro 

ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams.  

2.2.1. Veiksmui 

11. Visos projekto veiklos 

atitinka bent vieną iš pagal 

Aprašą galimų remti 

veiklų 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, jei visos projekto veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 

10.3.2.1;10.4 ar 10.5 papunktyje nurodytų galimų remti veiklų. 

Projektiniame pasiūlyme turi būti aiškiai nurodyta bent viena sąlygą atitinkanti veikla:  

,,Minkšta pagalba verslo pradžiai“. Informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos 

randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas 

jauno verslo subjektams; 

2.2.2. Veiksmui 

12. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose 

ne mažiau 15 dalyvių; 

 

Numatytas ne mažesnis nei 15 skaičius BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. 

2.2.1.Veiksmui 

13. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis 

darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po 

dalyvavimo ESF veiklose 

ne mažiau 15 dalyvių; 

Numatytas ne mažesnis nei 15 skaičius BIVP projektų veiklų dalyvių, kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6  mėnesiams po dalyvavimo ESF veiklose. 

2.2.2 Veiksmui 

14. SVV subjektų skaičius  Numatyta, kad po projekto įgyvendinimo bus sukurtas ne mažiau nei 1 smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) 

– ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo. 

 

2.2.1.Veiksmui 

15. SVV subjektų skaičius  Numatyta, kad po projekto įgyvendinimo bus sukurtas ne mažiau nei 1 smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) 

– ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo. 

 

2.2.2.Veiksmui 

 

 

 



 

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*: 

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę 

eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. 

2.2.1. Veiksmas ,,Savarankiškų priemonių verslui pradėti ir vystyti suteikimas jauno verslo subjektams” 

 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 

Maksim

alus balų 

skaičius 

1. Pagrįsta vietos plėtros 

projektiniu pasiūlymu 

sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, 

lėmusios projekto 

įgyvendinimą 

Projekte pakankamai aiškiai nurodyta ir pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą 

 

 

10 

2. Pasirinktas projekto tikslas 

(-ai), uždavinys (-ai) ir veikla 

(-os) užtikrina miesto VVG 

Kėdainių miesto vietos 

veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos 

veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

Projektas atitinka bei užtikrina vieną kvietime nurodytą Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

10 

3. kiekvienam veiksmui 

nurodyti fiziniai rodikliai ir jų 

siektinos reikšmės yra realios 

ir pasiekiamos 

Projekte kiekvienam veiksmui yra nurodyti skaitine reikšme pamatuojami fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmės, kurios yra realios ir pasiekiamos 

10 

4. Į projektinio pasiūlymo 

veiklas planuojamas įtraukti 

didesnis dalyvių skaičius  

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis veiklų dalyvių  skaičius: 

 5 balai - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 6 asmenys; 

10 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 7 asmenys; 

15 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 8 ir daugiau asmenų; 

15 

5. Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo įgyvendinimui 

prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos, 

susijusios su veiklomis 

Projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus 

naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams 

pasiekti), susijusios su veiklomis. 

10 



6. Didesnis nuosavų lėšų 

prisidėjimas prie projekto 

biudžeto 

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis nuosavų lėšų prisidėjimas: 

5 balai - nuo 8,1 iki 9,0 procentų prisidėjimas; 

10 balų - nuo 9,1 iki 10,0 procentų prisidėjimas; 

 15 balų - didesnis nei 10,1 procento prisidėjimas; 

15 

7. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo pabaigos didesniam skaičiui projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo:  

5 balai - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 16-17 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų 

padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų.  

10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 18 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą 

ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

 

10 

8. SVV subjektų skaičius Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo bus sukurtas didesnis skaičius smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) – ekonominę veiklą vykdančių 

juridinių asmenų: 

10 balų – po projekto įgyvendinimo numatyta sukurti ar išplėtoti 2 verslus;  

15 balų - po projekto įgyvendinimo numatyta sukurti ar išplėtoti 3 verslus;  

20 balų - po projekto įgyvendinimo numatyta sukurti ar išplėtoti 4 ir daugiau verslų;  
 

     20 

Suma: 100 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI*: 

* Prioritetiniai projektų atrankos kriterijai yra skirti sudaryti vietos plėtros projektų, kurie atitinka visus bendruosius projektų atrankos kriterijus, prioritetinę 

eilę prioriteto mažėjimo tvarka. Minimaliai privaloma surinkti balų suma – 50 balų. Projektų, kurie nesurinks 50 balų, VVG netrauks nei į VVG siūlomų 

finansuoti vietos plėtros projektų sąrašą, nei į rezervinį vietos plėtros projektų sąrašą. 

2.2.2. Veiksmas. Verslo konsultavimo, informavimo, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams 

 

Atrankos kriterijus Kriterijaus vertinimo aspektai ir paaiškinimai 

Maksim

alus balų 

skaičius 

1. Pagrįsta vietos plėtros 

projektiniu pasiūlymu 

sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, 

lėmusios projekto 

įgyvendinimą 

Projekte pakankamai aiškiai nurodyta ir pagrįsta vietos plėtros projektiniu pasiūlymu sprendžiama problema, 

nurodytos priežastys, lėmusios projekto įgyvendinimą 

 

 

10 

2. Pasirinktas projekto tikslas 

(-ai), uždavinys (-ai) ir veikla 

(-os) užtikrina miesto VVG 

Kėdainių miesto vietos 

veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos 

veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

Projektas atitinka bei užtikrina vieną kvietime nurodytą Kėdainių miesto vietos veiklos grupės 2016 - 2022 m. 

vietos plėtros strategijos veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

10 

3. kiekvienam veiksmui 

nurodyti fiziniai rodikliai ir jų 

siektinos reikšmės yra realios 

ir pasiekiamos 

Projekte kiekvienam veiksmui yra nurodyti skaitine reikšme pamatuojami fiziniai rodikliai ir jų siektinos 

reikšmės, kurios yra realios ir pasiekiamos 

10 

4. Į projektinio pasiūlymo 

veiklas planuojamas įtraukti 

didesnis dalyvių skaičius  

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis veiklų dalyvių  skaičius: 

 5 balai - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 19 iki 25 asmenų; 

10 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius nuo 26 iki 30 asmenų; 

15 balų - suplanuotas įtraukti dalyvių skaičius 31 ir daugiau asmenų; 

15 

5. Vietos plėtros projektinio 

pasiūlymo įgyvendinimui 

prašomos skirti lėšos yra 

detalizuotos ir pagrįstos, 

susijusios su veiklomis 

Projektinio pasiūlymo įgyvendinimui prašomos skirti lėšos yra detalizuotos ir pagrįstos (prašomos lėšos bus 

naudojamos taupiai ir efektyviai, sukuriama nauda atitinka sąnaudas, kurių reikia planuojamiems rezultatams 

pasiekti), susijusios su veiklomis. 

10 



6. Didesnis nuosavų lėšų 

prisidėjimas prie projekto 

biudžeto 

Prioritetas teikiamas projektui, kurio projektiniame pasiūlyme numatytas didesnis nuosavų lėšų prisidėjimas: 

 5 balai - nuo 8,1 iki 9,0 procentų prisidėjimas; 

10 balų - nuo 9,1 iki 10,0 procentų prisidėjimas; 

15 balų - didesnis nei 10,1 procento prisidėjimas; 

15 

7. BIVP projektų veiklų 

dalyviai, kurių padėtis darbo 

rinkoje pagerėjo praėjus 6 

mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo pabaigos didesniam skaičiui projekto veiklų dalyvių padėtis darbo rinkoje pagerėjo:  

5 balai - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 19 projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų 

padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų.  

10 balų - projektui, kurio projektiniame pasiūlyme aiškiai aprašyta, kokias užimtumo veiklas pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 20 ir daugiau projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų padėtis darbo rinkoje pasibaigus projektui pagerėtų. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Darbingas asmuo – asmuo, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą turintis visišką ar ribotą darbinį teisnumą 

ir veiksnumą (t. y. nuo 14 metų amžiaus), išskyrus asmenį, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymo nustatyta tvarka pripažintą nedarbingu. 

10 

8. SVV subjektų skaičius Prioritetas teikiamas projektui, iš kurio projektiniame pasiūlyme pateiktos informacijos matyti, kad po projekto 

įgyvendinimo bus sukurtas didesnis skaičius smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) – ekonominę veiklą vykdančių 

juridinių asmenų: 

10 balų –po projekto įgyvendinimo numatyt sukurti ar išplėtoti 2 verslus;  

15 balų - po projekto įgyvendinimo numatyt sukurti ar išplėtoti 3 verslus;  

20 balų - po projekto įgyvendinimo numatyt sukurti ar išplėtoti 4 ir daugiau verslų;  
 

     20 

Suma: 100 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 50 

 


