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Pranešimo turinys:

1. Tinkamos pagal Aprašą finansuoti išlaidos

2. Reikalavimai projektams

3. Paraiškos pildymas



Priemonės tikslas: paskatinti socialinio verslo, kuris teiktų

bendruomenei reikalingas paslaugas ir (arba) prekes, padėsiančias
spręsti konkrečią socialinę problemą, kūrimąsi ir plėtrą.

Remiamos veiklos:

• Aprašo 10.1. p.: Socialinio verslo pradžios paskatos
(galutinio naudos gavėjo socialiniam verslui vystyti
reikalingos įrangos, įrenginių bei paslaugų (rinkodaros,
viešinimo, buhalterinės apskaitos, teisiniais klausimais)
įsigijimas;

• Aprašo 10.2. p.: Socialinio verslo kūrimosi skatinimo
veiklos (pvz.: naujų socialinių verslų paieška, socialinio
verslo populiarinimas, viešinimas ir kt.).

Projektu turi būti įgyvendinamos abi remiamos veiklos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (1)

Tiesioginės projekto išlaidos 

4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas
Finansuojamoji dalis – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Aprašo 10.1 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo pradžios paskatos)
įgyvendinimui.

4.1. tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos įrangos ir
įrenginių įsigijimo arba lizingo (finansinės nuomos) išlaidos

4.2. kompiuterinės įrangos įsigijimo ir (ar) nuomos išlaidos

4.3. Programinės įrangos įsigijimo ir (ar) nuomos, įskaitant jos
programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams išlaidos



Tinkamos finansuoti išlaidos (2)

Tiesioginės projekto išlaidos 

4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

Apribojimai:

- lizingo (finansinės nuomos) laikotarpis negali būti ilgesnis už projekto
įgyvendinimo trukmę;

- visas įsigyjamas turtas turi būti naujas;

- ilgalaikis materialus turtas, kuris buvo įsigytas iš projektui skirto
finansavimo lėšų, turi būti apdraustas maksimaliu turto atkuriamosios
vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų projekto įgyvendinimo
laikotarpiui nuo įsigijimo ar sukūrimo momento;

- Įranga ir įrenginiai, kompiuterinė įranga, programinė įranga, įskaitant jos
programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, galutiniam
naudos gavėjui perduodama neatlygintinai naudotis pagal sutartas
sąlygas.



Tinkamos finansuoti išlaidos (3)

Tiesioginės projekto išlaidos 

5. Projekto vykdymas
Finansuojamoji dalis – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

5.1.1. projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir atlygio
projektą vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines),
autorines ar kitas sutartis išlaidos

Aprašo 10.1 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo pradžios paskatos) ir Aprašo 10.2 p.
nurodytos veiklos (Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos) įgyvendinimui.

Išlaidos apmokamos taikant privačių juridinių asmenų projektų vykdančiojo personalo ir
dalyvių darbo užmokesčio fiksuotuosius įkainius FĮ-030 (išskyrus pareiškėjus - viešąsias
įstaigas, kurių savininko (dalininko) teises įgyvendina valstybė (savivaldybė))

5.1.2. projektą vykdančiojo personalo komandiruočių išlaidos

Išlaidos apmokamos taikant kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotąjį įkainį FĮ-005

Aprašo 10.2 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos)
įgyvendinimui.



Tinkamos finansuoti išlaidos (4)

Tiesioginės projekto išlaidos 

5. Projekto vykdymas
Finansuojamoji dalis – iki 85 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus buhalterinės
apskaitos paslaugų išlaidos – iki 50 proc., teisinių paslaugų išlaidos – iki 40 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų.
Aprašo 10.2 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo kūrimosi skatinimo veiklos)
įgyvendinimui, išskyrus 5.2. p. nurodytas išlaidas.

5.1.3. rinkodaros paslaugų išlaidos

5.1.4. projekto veikloms vykdyti reikalingų patalpų eksploatavimo
(komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos

5.1.5. su renginių organizavimu susijusios išlaidos (pvz., renginiams
reikalingų patalpų nuomos, renginiui reikalingos įrangos nuomos,
mokymų galutiniams naudos gavėjams paslaugos pirkimo išlaidos)

5.2. paslaugų (rinkodaros, viešinimo, buhalterinės apskaitos, teisiniais
klausimais) įsigijimas
Aprašo 10.1 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo pradžios paskatos) įgyvendinimui.



Tinkamos finansuoti išlaidos (5)

Tiesioginės projekto išlaidos 

5. Projekto vykdymas

Apribojimai:

- paslaugos buhalterinės apskaitos klausimais tinkamos finansuoti 12 mėn. nuo
projekto sutarties pasirašymo dienos;

- konsultacijų, kurių temos nustatytos Verslo konsultantų tinklo veiklos
organizavimo ir administravimo tvarkos aprašo 1 priede, išlaidos yra
netinkamos finansuoti;



Tinkamos finansuoti išlaidos (6)

Tiesioginės projekto išlaidos 

6. Informavimas apie projektą
Finansuojamoji dalis – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Privalomų informavimo apie projektą priemonių (viešinimo) išlaidos:
(pagal projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 p.)

- informacijos apie įgyvendinamą projektą paskelbimo interneto svetainėje (jei projekto vykdytojas
tokią turi), apibūdinant projekto tikslus, rezultatus ir informuojant apie finansavimą iš Europos
socialinio fondo (toliau – ESF) lėšų, išlaidos;

- bent vieno plakato (ne mažesnio kaip A3 formato) parengimo ir pakabinimo išlaidos (plakatas turi
būti pakabinamas projekto įgyvendinimo pradžioje, visuomenei gerai matomoje vietoje, pvz., prie
įėjimo į pastatą, jame turi būti pateikta informacija apie įgyvendinamą projektą ir finansavimą iš ESF
lėšų);

- išlaidos, siekiant užtikrinti, kad projektą įgyvendinantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms,
projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pranešta apie projekto finansavimą iš ESF
lėšų (dokumentuose, skirtuose visuomenei ar projekto dalyviams informuoti, įskaitant dalyvavimo
renginiuose patvirtinimo dokumentus ar kitus pažymėjimus, turi būti naudojamas ES 2014–2020
metų struktūrinių fondų ženklas ir informuojama apie finansavimą iš ESF fondo lėšų).



Netiesioginės projekto išlaidos (1)

Finansuojamoji dalis – iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Galimos projekto netiesioginių išlaidų kategorijos
nustatytos Projektų finansavimo ir administravimo
taisyklių 35 skirsnyje:

• projekto vykdytojo, projekto partnerio darbuotojų darbo
užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą;

• projektą administruojančių asmenų mokymų projekto
administravimo klausimais išlaidos;

• su projekto administravimo reikmėmis susijusių prekių
įsigijimo išlaidos;

• su projekto administravimo reikmėmis susijusių patalpų
nuomos išlaidos;



Netiesioginės projekto išlaidos (2)

• įrangos, transporto priemonių nuomos išlaidos, kai jos
yra susijusios su projekto administravimu;

• 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;

• finansinių paslaugų pirkimo išlaidos (avanso draudimo
išlaidos, kredito įstaigos mokesčiai ir kitos finansinių
paslaugų pirkimo išlaidos);

• turto draudimo išlaidos;

• kitos su projekto administravimu susijusios išlaidos.



Netiesioginės projekto išlaidos (3)
Didžiausia tinkamų finansuoti netiesioginių projekto išlaidų suma
nustatoma didžiausią tinkamų finansuoti tiesioginių projekto
išlaidų sumą, padauginus iš projektui galimos taikyti
fiksuotosios normos.

Eil.

Nr. 
Projekto tinkamų finansuoti išlaidų, 

išskyrus kryžminiam finansavimui 

skirtas lėšas, suma, eurais

Didžiausia fiksuotoji 

norma (procentais), kai 

projekto veiklų rangos 

išlaidų dalis sudaro iki 

60 proc. (imtinai) 

tiesioginių projekto 

išlaidų, išskyrus 

kryžminiam finansavimui 

skirtas lėšas

Didžiausia fiksuotoji norma 

(procentais), kai projekto 

veiklų rangos išlaidų dalis

sudaro nuo 60 proc. iki 90 

proc. tiesioginių projekto 

išlaidų, išskyrus 

kryžminiam finansavimui 

skirtas lėšas

Didžiausia fiksuotoji norma 

(procentais), kai projekto 

veiklų rangos išlaidų dalis

sudaro daugiau kaip 90 proc. 

tiesioginių projekto išlaidų, 

išskyrus kryžminiam 

finansavimui skirtas lėšas

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

iki 85 000

nuo 85 001 iki 175 000

nuo 175 001 iki 260 000

nuo 260 001 iki 435 000

nuo 435 001 iki 780 000

nuo 780 001 iki 1 330 000

nuo 1 330 001 iki 2 260 000

nuo 2 260 001 iki 3 840 000

nuo 3 840 001 iki 6 530 000

nuo 6 530 001

24

24

19

16

13

9

6,3

3,9

2,4

1,5

24

21

19

16

11

8

4,2

2,6

1,6

1

12

12

12

12

9,3

5,4

4,2

2,6

1,6

1



Netiesioginės projekto išlaidos (4)

Veiklų ranga

Projekto veiklų rangos išlaidomis laikomos išlaidos tų
veiklų, kurias visiškai įgyvendina ne pats projekto
vykdytojas, o paslaugų teikėjai, prekių tiekėjai ar
rangovai.

Projekto veiklų rangos išlaidos vertinamos veiklos lygmenyje (pvz.:
veikla 1.1. „Socialinio verslo pradžios paskatos“). Jei veiklą sudaro keli
rodikliai, o kuriame nors iš rodiklių yra numatytas fiksuotasis įkainis
(FĮ), tai visos veiklos išlaidos laikomos ne rangos išlaidomis.

Įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos
visais atvejais laikomos projekto veiklų rangos
išlaidomis.



Pavyzdys:
Pateikiamas netiesioginių projekto išlaidų fiksuotosios normos (procento) 
nustatymo pavyzdys:

Tiesioginės išlaidos

4. Įranga, įrenginiai ir kitas turtas – 180 000 Eur; 

5. Projekto vykdymas – 69 900 Eur;

6. Informavimas apie projektą – 100 Eur;

Iš viso: 250 000 Eur.

Veiklų rangos dalis:

- įranga ir kitas turtas 180 000 Eur; 

- perkamų konsultacijų paslaugų išlaidos 

30 000 Eur;

- plakato leidyba 100 Eur;

Iš viso veiklų rangos išlaidų: 210 100 Eur.

Įvertiname preliminarią bendrą projekto tinkamų finansuoti 

išlaidų sumą:

250 000 patenka į kategoriją nuo 175 001 iki 260 000, tačiau 

įvertinus netiesiogines išlaidas, kurios bus pridėtos prie tiesioginių, 

renkamės kategoriją nuo 260 001 iki 435 000.

Taikomas procentas – 16 proc. 

Netiesioginių išlaidų suma – 250 000 * 16 / 100 = 40 000. 

Veiklų rangos dalis 

procentais:

210 100 / 250 000 * 100 = 

84,04 proc. (kategorija nuo 60 

iki 90 proc.)

Bendra projekto vertė – 290 000 Eur. 

Ši suma patenka į kategoriją nuo 260 

001 iki 435 000. Procentas 

pasirinktas teisingai



Finansavimas

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra
300 000 Eur.

Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra
200 000 Eur.

Visos tinkamos finansuoti tiesioginės projekto išlaidos
vienam galutiniam naudos gavėjui negali viršyti 15 000
Eur.

Aprašo 10.2 p. nurodytos veiklos (Socialinio verslo kūrimosi
skatinimo veiklos) išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip
30 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.



Svarbu! 

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po
paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje
institucijoje dienos, tačiau projekto išlaidos nuo paraiškos
registravimo įgyvendinančiojoje institucijoje dienos iki
finansavimo projektui skyrimo yra patiriamos pareiškėjo
rizika.

Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas
įgyvendinti iki paraiškos registravimo įgyvendinančiojoje
institucijoje dienos, visas projektas tampa netinkamas ir jam
finansavimas neskiriamas.

Projektų veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė
kaip 24 mėnesiai nuo projekto sutarties pasirašymo
dienos.



Svarbu! (De minimis)

• išlaidos įgyvendinant Aprašo 10.1 p. nurodytą veiklą
finansuojamos kaip de minimis pagalba;

• De minimis pagalba pareiškėjui neteikiama, jei jis pagrindžia, kad
visa nauda, kuria jis gaus Aprašo 10.1 p. nurodytai veiklai vykdyti,
bus perduota galutiniams naudos gavėjams, ir pareiškėjas, kaip
tarpininkas, jokios naudos negaus;

• De minimis pagalba skaičiuojama ir priskiriama galutiniams
naudos gavėjams vadovaujantis pareiškėjo (projekto vykdytojo)
patvirtintu de minimis pagalbos teikimo ir skaičiavimo
(paskirstymo) galutiniams naudos gavėjams tvarkos aprašu;

• Jeigu pareiškėjas ir (arba) partneris, vykdydamas Aprašo 10.1 p.
nurodytą veiklą gauna naudą, išlaidos finansuojamos kaip
pareiškėjo ir (arba) partnerio de minimis pagalba;

• vykdant aprašo 10.2 p. nurodytą veiklą, de minimis pagalba
neteikiama.



Paraiškos pildymas
Vadovautis :

• DMS tvarkos aprašu 

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

• Priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-K-853 „PARAMA SOCIALINIAM
VERSLUI“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1

https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-
paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-
priemone-parama-socialiniam-verslui

• Paraiškos pildymo instrukcija

• Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis

• Rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos 
Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams 

http://www.esinvesticijos.lt

• Fiksuotų įkainių tyrimas

http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-
apmokejimo-tyrimai

http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS
https://www.esinvesticijos.lt/lt/finansavimas/kvietimai-teikti-paraiskas/paskelbti_kvietimai/kvietimas-teikti-paraiskas-pagal-priemone-parama-socialiniam-verslui
http://www.esinvesticijos.lt/
http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai


Paraiškos turinys



Paraišką pildome nuosekliai



Išsaugome duomenis ir tikriname



Projekto rizikos (5.4 p.)

Rizika – bėda, kuri dar neįvyko



Projekto loginio pagrindimo schema
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Loginio pagrindimo santrauka

Pavyzdys:



Projekto biudžeto santrauka
Pavyzdys:



Stebėsenos rodikliai

Pavyzdys:



Dėkojame už dėmesį.


