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Paraiškų teikimas

Kvietimas paskelbtas
2019 m. birželio 18 d.

Paraiškų pateikimo terminas
2019 m. rugsėjo 20 d. 24:00



Paraiškų teikimas

• Tik per Duomenų mainų svetainę (DMS)

https://dms2014.finmin.lt/dms/#/.

• Paraiškos forma parsisiunčiama iš DMS.

• Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti
lietuvių kalba.

https://dms2014.finmin.lt/dms/#/


Paraiškų teikimas

Administruoti paraišką (tikslinti, teikti
papildomus dokumentus, perskaityti ar siųsti
pranešimus ir kt.) iki sutarties sudarymo gali
tik paraišką pateikęs asmuo.



Paraiškų teikimas

• Įkėlus paraišką, įkeliamas įgaliojimas.

• Be dokumento, kurio tipas „Įgaliojimas“,
negalima pateikti paraiškos.



Paraiškų teikimas

Kartu su paraiška teikiami priedai:

• PVM klausimynas;

• nuosavą indėlį ir netinkamų išlaidų padengimą
įrodantys dokumentai;

• De minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo
(paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams
tvarkos aprašas;

• galiojančios jungtinės veiklos (partnerystės)
sutarties tarp projekto vykdytojo ir partnerio (-ių)
patvirtinta kopija;



Paraiškų teikimas

• informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų
atrankos kriterijams įvertinti (Aprašo 4 priedas);

• koncepcija, kaip įgyvendinant projektą bus
užtikrinta socialinio verslo kūrimasis ir plėtra
(Aprašo 6 priedas);

• baigtų įgyvendinti projektų, skirtų socialinio
verslo skatinimui, galutinės ataskaitos;

• Partnerio deklaracija (jei projektas
įgyvendinamas su partneriu (-iais));

• kainas pagrindžianti informacija.



Vertinimo procesas

Atliekamas naudos kokybės 
vertinimas

Atliekamas tinkamumo 
finansuoti vertinimas

Rengiama vertinimo ataskaita 
LR Ekonomikos ir inovacijų 

ministerijai 

Priimamas Ministerijos 
sprendimas dėl paraiškos (ne) 

finansavimo

Sutarties rengimas, derinimas 
ir pasirašymas

Per 90 d.

Per 14 d. 



Konsultavimas

Informacinis renginys

Atvirų durų dienos

D. U. K.

Konsultacijos telefonu
ir (arba) el. paštu



Konsultuojantys asmenys

• Jūratė Janušauskė, Projektų valdymo skyriaus I 
projektų vadovė, jurate.janusauske@esf.lt, 
tel. (8 659) 43 904

• Robertas Brazdžius, Projektų valdymo skyriaus I 
projektų vadovas, robertas.brazdzius@esf.lt, 
tel. (8 659) 41 971

• Daiva Kšivickienė, Projektų valdymo skyriaus I projektų 
vadovė, daiva.ksivickiene@esf.lt, 
tel. (8 659) 80 945

mailto:edita.skonsmoniene@esf.lt
mailto:edita.skonsmoniene@esf.lt
mailto:rasa.balzekiene@esf.lt


Konsultacijos Agentūroje

nuo rugpjūčio 6 d.

antradieniais nuo 9.30 val. iki 11.30 val. ir nuo 13.30
val. iki 15.30 val. Europos socialinio fondo agentūroje

Gynėjų g. 16, Verslo centro „Vertas“ 2 aukšte

Būtina registracija iš anksto

Agnė Buividavičiūtė,

Projektų valdymo skyriaus I

asistentė,

agne.buividaviciute@esf.lt,

tel. (8 659) 80 754

mailto:.buividaviciute@esf.lt
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwish-e8vr_fAhVM3aQKHfN_CfYQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fso.wordpress.com%2Ftag%2Fdigital-india%2F&psig=AOvVaw0ynmwmoJp3F4kByD2Qguqq&ust=1545982154396808


Korupcijos prevencija

Jei turite žinių apie netinkamą Agentūros darbuotojų elgesį
ar pareigų atlikimą, aplaidumą ar galimus korupcijos
požymius, taip pat jeigu įtariate, kad pareiškėjai ar
projektų vykdytojai netinkamai naudojasi Agentūros
administruojama parama, kviečiame apie tai informuoti
žodžiu, raštu ar el. paštu korupcija@esf.lt. Pranešti apie
tokius veiksmus galite ir Specialiųjų tyrimų tarnybai ar
tinklapyje www.esinvesticijos.lt.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia
šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo
padarymu. Už šiuos veiksmus numatyta baudžiamoji
atsakomybė.

mailto:korupcija@esf.lt
http://www.esinvesticijos.lt/


Pažeidimų ir sukčiavimo prevencijos 

veiksmai

Agentūra atlieka pažeidimų prevenciją, vertindama 

projektų riziką lemiančius veiksnius, šiais projekto 

įgyvendinimo etapais:

• pažintinio vizito metu;

• tikrindama mokėjimo prašymus;

• vertindama viešųjų pirkimų dokumentus;

• atlikdama planinę patikrą;

• atlikdama neplanines patikras.



Projekto poreikis

Prieš teikiant paraišką svarbu:

• įvardinti sprendžiamą problemą;

• turėti tikslą;

• įvertinti, ar tikslas bus pasiektas įgyvendinus projektą.



Prioritetiniai projektų atrankos 
kriterijai



1. Kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) 
partnerio socialinio verslumo skatinimo 

patirtis

vertinama:

• patirtis per pastaruosius 2 metus iki paraiškos
pateikimo;

• patirtis vykdant veiklą, sprendžiančią
visuomenės socialines problemas bent vienoje
iš sričių:

✓ Socialinių paslaugų kataloge nustatytų socialinių
paslaugų teikimas,

✓ neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas, ir galimybių
laisvai judėti bei naudotis visuomenėje teikiamomis
paslaugomis užtikrinimas.



1. Kriterijus. Pareiškėjo ir (arba) 
partnerio socialinio verslumo skatinimo 

patirtis

• Patirtis matuojama kiekybiniais rodikliais:
baigtų projektų skaičius ir vertė;

• Skaičiuojami projektai, kurie buvo įgyvendinti,
t.y. buvo pasiekti numatyti rodikliai ir pateiktos
galutinės ataskaitos.



2. Kriterijus. Socialinių verslų, sukurtų 
gavus Europos Sąjungos fondų 

investicijas, skaičius

Vertinamas socialinių verslų, numatomų sukurti 
projekto įgyvendinimo metu, skaičius.



3. Kriterijus. Pareiškėjas arba partneris 
teisėtais pagrindais valdo nekilnojamąjį 

turtą

Vertinama ar pareiškėjas arba partneris teisėtais 
pagrindais (nuosavybės, nuomos, panaudos ar 
kitais) valdo nekilnojamąjį turtą.



SVARBU ! (1)

• Privaloma surinkti minimali balų suma yra 40;

• Vertinant projekto atitiktį prioritetiniams
projektų atrankos kriterijams, vertinama tik
paraiškoje, Aprašo 4 priede pateikta
informacija ir kartu su paraiška pateikti šią
informaciją pagrindžiantys dokumentai, t.y.
informacija vertinant naudą ir kokybę
netikslinama, papildomų dokumentų
neprašoma.



SVARBU ! (2)

• dėl finansavimo pareiškėjai priklausomai nuo
veiklų įgyvendinimo teritorijos konkuruoja pagal
apskritis: vienoje apskrityje finansuojamas
vienas projektas;

• vienoje pareiškėjo teikiamoje paraiškoje gali būti
numatomas projekto įgyvendinimas tik vienoje
apskrityje

• pareiškėjas gali teikti ne daugiau kaip tris
paraiškas (įgyvendinti projektus skirtingose
apskrityse).



Reikalavimai pareiškėjams, 
partneriams, galutiniams naudos 

gavėjams



Pareiškėjai ir partneriai

Pareiškėjai:

•viešosios įstaigos, kurių savininko (dalininko)
teises įgyvendina valstybė (savivaldybė);

•asociacijos;

•prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai:

•viešosios įstaigos;

•asociacijos;

•prekybos, pramonės ir amatų rūmai.



Reikalavimai

Pareiškėjas:

•vykdo nuolatinę kompleksinę verslumo skatinimo
veiklą ne trumpiau kaip 3 metus iki paraiškos
pateikimo dienos, apimančią ne mažiau kaip 3 iš 5
verslumo skatinimo paslaugų tipų (konsultavimo,
mokymo, inkubavimo, mentorystės paslaugos,
renginiai);

•ne trumpiau kaip 12 mėn. iki paraiškos pateikimo
dienos kiekvieną mėnesį turėjo ne mažiau kaip 3
apdraustuosius asmenis.

Partneris:

•ne trumpiau kaip 12 mėn. iki paraiškos pateikimo
dienos kiekvieną mėnesį turėjo ne mažiau kaip 1
apdraustąjį asmenį.



Galutiniai naudos gavėjai (1)

Juridiniai asmenys:

• kuriuose dirba ne daugiau kaip 50 darbuotojų;

• veikiantys ne ilgiau kaip 12 mėn. iki socialinio verslo
pradžios paskatos gavimo (t.y. projekto vykdytojo
sutarties su galutiniu naudos gavėju dėl dalyvavimo
projekte pasirašymo dienos;

• metinės pajamos iš ekonominės veiklos sudaro
daugiau kaip 50 proc. visų socialinio verslo subjekto
pajamų;

• daugiau nei 80 proc. iš ekonominės veiklos gauto
pelno (jei yra gaunamas pelnas) skiriama socialiniam
poveikiui;



Galutiniai naudos gavėjai (2)

• siekia socialinio poveikio vykdant veiklą,
sprendžiančią visuomenės socialines problemas
bent vienoje iš šių sričių:

➢ efektyvus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, klimato
kaita;

➢ biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, gyvūnų globa;
➢ kultūrinė veikla ir visuomenės kūrybiškumo ugdymas;
➢ ligų prevencija, pacientų teisių gynimas ir tarpusavio pagalbos
stiprinimas;

➢ visuomenės sveikatinimas;
➢ žmogaus teisių ir lygių galimybių gynimas ir užtikrinimas;
➢ pilietiškumo, patriotiškumo ugdymas, emigracijos mažinimas,

visuomenės švietimas ir informavimas valstybės gynybos
klausimais;

➢ LR socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintame Socialinių
paslaugų kataloge nustatytų socialinių paslaugų teikimas;

➢ neįgaliųjų veiklos sąlygų gerinimas ir galimybių laisvai judėti bei
naudotis visuomenėje teikiamomis paslaugomis užtikrinimas.



Galutiniai naudos gavėjai (3)

Galutiniai naudos gavėjai paraiškos pateikimo momentu gali
būti nežinomi.

Prieš sudarydamas projekto galutinių naudos gavėjų sąrašą
ar įtraukdamas naują galutinį naudos gavėją į galutinių
naudos gavėjų sąrašą projekto įgyvendinimo metu, projekto
vykdytojas, prieš suteikdamas de minimis pagalbą
galutiniam naudos gavėjui, turi patikrinti, ar:

1. galutinis naudos gavėjas atitinka Aprašo 21.4 ir 21.5 p.
nustatytus reikalavimus;

2. Galutiniam naudos gavėjui teikiama de minimis pagalba
veiklai visuose sektoriuose, išskyrus de
minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus
sektorius;



Galutiniai naudos gavėjai (4)

3. vadovaujantis de minimis reglamento 3 straipsnio
nuostatomis, bendra de minimis pagalbos, suteiktos
vienai įmonei, suma neviršys 200 000 Eur per bet kurį
trejų finansinių metų laikotarpį;

4. galutinis naudos gavėjas ir su juo de minimis
reglamento 2 straipsnio 2 dalyje nurodytais ryšiais
susiję ūkio subjektai turi teisę gauti didžiausią 200
000 Eur de minimis pagalbą per bet kurį trejų
finansinių metų laikotarpį;

5. galutinis naudos gavėjas yra finansiškai pajėgus
prisidėti prie projekto finansavimo, jam tenkančia
finansuoti išlaidų dalimi.



Projekto parengtumui taikomi 
reikalavimai

Iki paraiškos pateikimo įgyvendinančiajai
institucijai dienos:

• turi būti parengta koncepcija, kaip įgyvendinant
projektą bus užtikrintas socialinio verslo
kūrimasis ir plėtra;

• pareiškėjas su partneriu (-iais) turi būti sudarę
jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį;

• pareiškėjas ir partneris (-iai) turi būti pateikę
metinių finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių
asmenų registrui.



Ačiū už dėmesį!


