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Dokumentų rengimas

Idėjų atrankos metodiką, ekspertų 
darbo reglamentas, JVS projektas ir kt.. 

1 mėn.

01

Idėjų atranka

Turime pasiekti ne mažiau kaip 2000
asmenų.

Idėjų įgyvendinimui 2 600 000 eur.
Didžioji lėšų dalis (70%) DU išlaidoms. 

Nuolatinis procesas

02

2020 m. liepa

Kas, Kaip ir Kada 



Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti 
ir Pareiškėjas, ir Partneris 

✓ YRA viešasis juridinis asmuo ARBA privatus juridinis asmuo

✓ Registrų centrui yra pateikę visas ataskaitas, kurioms paraiškos 

pateikimo metu yra suėjęs pateikimo terminas

✓ Nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo

✓ Nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar 

socialinio draudimo įmokų mokėjimu 

✓ Vadovas ar buhalteris neturi neišnykusio arba nepanaikinto 

teistumo



Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti 
ir Pareiškėjas, ir Partneris 

✓ Netaikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra dėl 

gamybinės veiklos perkėlimo

✓ Netaikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės 

paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo

✓ Netaikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per 

sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo 

grąžintos  



Remiamos veiklos

✓ socialinės integracijos veiklos

✓ socialinių inovacijų kūrimas ir išbandymas

✓ savanoriškos veiklos skatinimas

✓ kitos veiklos, užtikrinančios tikslinės grupės asmenų tvaresnę

integraciją.



Tinkamos išlaidos

✓ Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis su visais

mokesčiais

✓ Įrangos, įrenginių ir kito turto įsigijimo (nuomos, nusidėvėjimo),

reikalingų prekių ir paslaugų įsigijimo, kelionių, komandiruočių,

ir kitos idėjai įgyvendinti reikalingos išlaidos



Reikalavimai, kuriuos privalo atitikti 
Paraiška

✓ Projektinės idėjos paraiška pateikta kvietime atrankai nustatytu 

būdu ir forma

✓ Pagal pildymo instrukciją užpildyti visi privalomi Projektinės 

idėjos paraiškos laukai
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✓ Pristatymai vieši ir atviri visiems

✓ Projektines idėjas vertina ekspertų komisija

✓ Pristatymo-atrankos susitikimai ne rečiau kaip kartą per ketvirtį

✓ Projektinę idėją pristatančių skaičius neribojamas

✓ Pristatymo trukmė iki 15 min.

✓ Po pristatymo klausimų-atsakymų sesija



Ekspertų komisija vertina pareiškėjo pateiktos 

paraiškos turinio bei projektinės idėjos pristatymo 

visumą



✓ Derybos dėl Jungtinės veiklos sutarties nuostatų

✓ Individualizuotos Jungtinės veiklos sutarties nuostatos

✓ Privalomos Inkubatoriaus veiklos

✓ Jungtinės veiklos sutarties keitimas
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Idėjų atranka
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Didžioji lėšų dalis (70%) DU išlaidoms. 
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Idėjų realizavimas03

Inkubatorius

Atrinkus idėją, sudaromas 
reikalingos pagalbos planas 

(mentorių/ekspertų konsultacijos, 
mokymai ir kt.)
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Nuolatinis procesas

Nuolatinis procesas

Efektyvumo vertinimas

Tikslas – tvarus grįžimas į darbo rinką. 
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2020 m. liepa

Kas, Kaip ir Kada 



“Projektinių idėjų atrankos tvarkos aprašas
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-aprasas.pdf

Paraiškos forma Word formatu
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-1-priedas-paraiskos-

forma.docx

Paraiškos forma online
https://www.surveymonkey.com/r/6RVBSDR

Deklaracijos forma
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-2-priedas-deklaracija.docx

Tinkamų finansuoti veiklų ir išlaidų reikalavimai
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-3-priedas-tinkamu-islaidu-

ir-finansavimo-reikalavimai.docx

Dažniausiai užduodami klausimai 
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/duk/73

https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-aprasas.pdf
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-1-priedas-paraiskos-forma.docx
https://www.surveymonkey.com/r/6RVBSDR
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-2-priedas-deklaracija.docx
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2020/07/aid-projektiniu-ideju-atrankos-tvarkos-apraso-3-priedas-tinkamu-islaidu-ir-finansavimo-reikalavimai.docx
https://www.esf.lt/lt/susisiekite-su-mumis/noriu-teikti-paraiska/duk/73


Vis dar ieškome idėjų!


