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2.2.3 VEIKSMUS TEIKTI PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS ATRANKAI 

NR. 1 
 

Projektų atrankos kriterijaus (toliau 

– kriterijus) pavadinimas  

Kriterijaus vertinimo aspektai ir 

paaiškinimai  

Didžiausias galimas 

kriterijaus balas 

2.2.1, 2.2.2.,2.2.3 VEIKSMAMS TAIKOMI BENDRIEJI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI:  

1.1. Pasirinktas tikslas (-ai), uždavinys 
(-iai) ir veikla (-os) užtikrina 

Vilkaviškio miesto vietos veiklos 

grupės vietos plėtros strategijos 

veiksmo (-ų) įgyvendinimą 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 
jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projektą matyti, kad projekto 

tikslas, veiklos ir tikslinė grupė atitinka 

konkrečiame kvietime nurodytą Strategijos 

uždavinio ir veiksmo (toliau – Veiksmas) 
pavadinimuose ir Veiksmo aprašyme, kuris 

pateiktas Strategijos dalyje ,,Vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo veiksmų planas“, 

pateiktą informaciją apie Veiksmo veiklas, 

tikslinę grupę. 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 

1.2. Projekto pareiškėjas ir partneris (jei 

toks yra) atitinka PFSA nustatytus 

reikalavimus. 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei tenkinamos šios sąlygos:  

Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo 

pareiškėjai: 

      - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys arba 

juridinių asmenų filialai ir atstovybės, kurių 

veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje 
(pareiškėjais negali būti valstybės ir (ar) 

savivaldybių kontroliuojami juridiniai asmenys, 

t. y. juridiniai asmenys, kurių savininke yra 

valstybė ar savivaldybė arba kurių visuotiniame 

akcininkų susirinkime, visuotiniame dalininkų 

susirinkime ar visuotiniame narių susirinkime 

valstybei ir (ar) savivaldybei priklauso daugiau 

kaip 50 procentų balsų (toliau – valstybės ir (ar) 

savivaldybių kontroliuojami juridiniai 

asmenys). 

Tinkami vietos plėtros projektinio pasiūlymo 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 



partneriai: 

   - Viešieji ir privatūs juridiniai asmenys arba 

juridinių asmenų filialai ir atstovybės, kurių 

veiklos vykdymo vieta yra vietos plėtros 

strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar 

besiribojančioje teritorijoje. 

Pareiškėjas paraiškos dėl projekto finansavimo 

pateikimo Įgyvendinančiajai institucijai dieną 

turi būti registruotas Juridinių asmenų registre 

ne trumpiau kaip 2 metus (šis reikalavimas 
netaikomas vietos veiklos grupėms, 

atitinkančioms Strategijų rengimo taisyklių1 4 

punkte nustatytus reikalavimus, ir biudžetinėms 

įstaigoms). Partneriui reikalavimai dėl veiklos 

trukmės netaikomi. 

Pareiškėjais ir partneriais negali būti tie 

juridiniai asmenys, kuriems, kaip jauno verslo 

subjektams, projekto įgyvendinimo metu bus 

teikiama pagalba verslo pradžiai. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija 

- laikoma, kad juridinis asmuo vykdo veiklą 
vietos plėtros strategijos įgyvendinimo 

teritorijoje, jei vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorijoje esančiu adresu yra 

registruota juridinio asmens buveinė ir (arba) 

yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, 

nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais 

valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį 

turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, 

filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą. Vietos 

plėtros strategijos įgyvendinimo teritorija – 

Vilkaviškio miestas. 
Besiribojanti teritorija - laikoma, kad juridinis 

asmuo vykdo veiklą besiribojančioje teritorijoje, 

jei besiribojančioje teritorijoje esančiu adresu 

yra registruota juridinio asmens buveinė ir 

(arba) yra nekilnojamas turtas, kurį nuosavybės, 

nuomos, panaudos ar kitais teisėtais pagrindais 

valdo juridinis asmuo ir kuriame nekilnojamąjį 

turtą valdantis asmuo ar jo atskiras padalinys, 

filialas, atstovybė vykdo faktinę veiklą. 

Besiribojanti teritorija – savivaldybės, kurios 

teritorijoje yra vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, teritorijos dalis, 
nesutampanti su vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, arba savivaldybės 

teritorija, kuri ribojasi su savivaldybės, kurioje 

įgyvendinama vietos plėtros strategija, teritorija, 

arba žuvininkystės vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija, kuri sutampa (ar iš 

dalies sutampa) su vietos plėtros strategijos 

įgyvendinimo teritorija. 

PFSA – LR vidaus reikalų ministro 2018 m. 

gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1V-977 ,,Dėl 

2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų 

                                                             
1 2015 m. sausio 22 d. LR Vidaus reikalų ministro įsakymas Nr. 1V-36 „Dėl vietos plėtros strategijų rengimo taisyklių 

patvirtinimo“ 

 



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“ projektų finansavimo sąlygų 

aprašas (žr. https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/ae8d03500a7111e9a5eaf

2cd290f1944).  

1.3. Vietos plėtros projektiniame 

pasiūlyme nurodyti fiziniai rodikliai ir 

jų siektinos reikšmės yra realūs ir 

pasiekiami 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei projektas tenkina abi šias sąlygas - projekto 

uždaviniai, veiklos ir jų rezultatai (rodikliai) yra 
aiškūs, įvykdomi; - projekto veiklos sudaro 

prielaidas įgyvendinti projekto uždavinius, o 

uždaviniai – pasiekti nustatytą projekto tikslą. 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 

1.4. Projekto biudžeto išlaidos yra 

būtinos projektui įgyvendinti 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei iš projektiniame pasiūlyme pateiktos 

informacijos apie projekto biudžetą ir išlaidas, 

galima daryti išvadą, jog visos suplanuotos 

projekto išlaidos yra susiję su projekto veiklų 

įgyvendinimu ir yra būtinos. 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 

1.5. Pareiškėjo ir partnerio (-ių) įnašo 

projekte procentinė dalis yra ne 

mažesnė už 8 proc. nuo visų projekto 

finansavimo lėšų. 

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. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Pareiškėjo ir (ar) partnerio  įnašas – pareiškėjo 

ir (ar) partnerio prisidėjimas prie projektui 

įvykdyti reikalingų ir pagal Aprašą tinkamų 

finansuoti išlaidų padengimo. 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 

1.6. Projektas įgyvendinamas 

bendradarbiaujant su kita VVG 

Projektas pripažįstamas atitinkančiu šį kriterijų, 

jei projekto partneris yra kita Lietuvos miesto 

vietos veiklos grupė (taikoma įgyvendinant 

2.2.2. veiksmą) 

Balai pagal bendruosius 

projektų atrankos kriterijus 

neskiriami 

2. PRIORITETINIAI PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI: 

2.2.1 VEIKSMAS „KONSULTACIJŲ TEIKIMAS JAUNO VERSLO SUBJEKTAMS STEIGIANT 

IR PLĖTOJANT VERSLĄ“ ir 2.2.3. VEIKSMAS „PRIEMONIŲ SAVARANKIŠKAI VEIKLAI 

VYKDYTI SUTEIKIMAS“ 

2.1. Projekto veiklų dalyvių skaičius 

 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio 

projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti 

projekto veiklų dalyvių skaičius yra didesnis. 

Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 

BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius: 

Projektams, kuriuose numatyta 75 ar daugiau 
projekto veiklų dalyvių, skiriama 15 balų. 

Projektams, kuriuose numatyta daugiau nei 100 

dalyvių, skiriama 20 balų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

20 

2.2. BIVP projektų veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose, dalis 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad po projekto pabaigos 

bus sudaryta galimybė projektų veiklų 
dalyviams pagerinti savo padėtį darbo rinkoje. 

10 
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 Projektui skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 5 

balai skiriami projektams, kurių projektiniuose 

pasiūlymuose aiškiai aprašyta, kokias priemones 

pareiškėjas / partneris taikys projekto metu ir 

projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 

66 proc. projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų pasibaigus projektui pagerintų savo 

padėtį darbo rinkoje. 10 balų skiriami 

projektams, kurių projektiniuose pasiūlymuose 

aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / 
partneris taikys projekto metu ir projektui 

pasibaigus tam, kad daugiau kaip 70 proc. 

projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų 

pasibaigus projektui pagerintų savo padėtį darbo 

rinkoje.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

Padėties darbo rinkoje pagerėjimas - naujų 
profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas 

per: neformalųjį švietimą arba neformalųjį 

profesinį mokymą, organizuojamą mokykline 

forma ar pameistrystės forma pagal 

pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su 

mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo; 

savanorišką veiklą; praktinių darbo įgūdžių 

įgijimą, ugdymą darbo vietoje pagal 

pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo 

sutarties; praktinių įgūdžių įgijimą, ugdymą 

darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos 
sutartį. 

2.3. Projekto veiklos apima 

konsultacijas inovatyvaus verslo 

kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą 

randant klientus ir tiekėjus, mentorystę 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad projekto įgyvendinimo 

metu bus sudaryta galimybė projektų veiklų 

dalyviams gauti konsultacijas inovatyvaus 

verslo kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą 

randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 

20 balų skiriami projektams, kurių 

projektiniuose pasiūlymuose aiškiai aprašyta, 

kad projekto įgyvendinimo metu bus sudaryta 

galimybė projektų veiklų dalyviams gauti 
konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir 

plėtros klausimais, pagalbą randant klientus ir 

tiekėjus, mentorystę. Likusiems projektams 

pagal šį kriterijų neskiriama balų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Verslas – juridinių asmenų, kurių savininkais ar 

dalininkais (akcininkais) nėra valstybė, 

savivaldybė (-ės) ir (ar) jų institucijos, ar 

savarankišką darbą dirbančių fizinių asmenų 

vykdoma prekių ir (ar) paslaugų gamyba ir (ar) 

jų realizacija, siekiant pelno ar kitos 
ekonominės naudos. Projekto veiklų dalyvis – 

projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės 

atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios projekto 

20 



veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią 

projekto veiklą vykdantis asmuo. 

2.4. Pareiškėjas ir/arba projekto 

partneris yra socialinis partneris arba 

nevyriausybinė organizacija. 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad pareiškėjas arba bent 

vienas iš partnerių yra nevyriausybinė 
organizacija arba socialinis partneris. Projektui 

skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 10 balų 

skiriami projektams, kurių projektiniuose 

pasiūlymuose ir prie jų pridedamuose 

dokumentuose aiškiai aprašyta / pateikta, kad 

pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra 

nevyriausybinė organizacija arba socialinis 

partneris. Likusiems projektams pagal šį 

kriterijų neskiriama balų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Nevyriausybinė organizacija - nuo valstybės ar 

savivaldybių institucijų ir įstaigų 
nepriklausomas savanoriškumo pagrindais 

visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis 

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra 

politinės valdžios siekimas arba vien tik 

religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė, 

savivaldybė ir (ar) juridinis asmuo, kurio 

visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar 

savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali 

turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės 

organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. 

Prie nevyriausybinių organizacijų 
nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės 

sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų 

susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka 

steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra 

privaloma tam tikros profesijos atstovams; 

susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių 

yra privatūs juridiniai asmenys; sodininkų 

bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir 

kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo 

tikslu įsteigtos bendrijos; šeimynos. Socialinis 

partneris - darbuotojų ir (ar) darbdavių atstovų 
organizacija. 

10 

Suma: 60 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 45 

2.2.2. VEIKSMAS „JAUNIMO VERSLUMO MOKYMAI BENDRADARBIAUJANT SU KITOMIS VVG“ 

2.1. Projekto veiklų dalyvių skaičius 

 

Prioritetas teikiamas tam projektui, kurio 

projektiniame pasiūlyme numatytas įtraukti 

projekto veiklų dalyvių skaičius yra didesnis. 

Projektams skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 

BIVP projektų veiklų dalyvių skaičius: 

Projektams, kuriuose numatyta 55 ar daugiau 
projekto veiklų dalyvių, skiriama 15 balų. 

Projektams, kuriuose numatyta daugiau nei 60 

dalyvių, skiriama 20 balų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

20 



dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

2.2. BIVP projektų veiklų dalyvių, 

kurių padėtis darbo rinkoje pagerėjo 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose, dalis 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad po projekto pabaigos 

bus sudaryta galimybė projektų veiklų 

dalyviams pagerinti savo padėtį darbo rinkoje. 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 5 

balai skiriami projektams, kurių projektiniuose 
pasiūlymuose aiškiai aprašyta, kokias priemones 

pareiškėjas / partneris taikys projekto metu ir 

projektui pasibaigus tam, kad ne mažiau kaip 

66 proc. projekto veiklų dalyviais buvusių 

asmenų pasibaigus projektui pagerintų savo 

padėtį darbo rinkoje. 10 balų skiriami 

projektams, kurių projektiniuose pasiūlymuose 

aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui 

pasibaigus tam, kad daugiau kaip 70 proc. 

projekto veiklų dalyviais buvusių asmenų 

pasibaigus projektui pagerintų savo padėtį darbo 
rinkoje.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  

Projekto veiklų dalyvis – projekto veiklose 

dalyvaujantis tikslinės grupės atstovas (fizinis 

asmuo). Konkrečios projekto veiklos dalyviu 

nėra laikomas konkrečią projekto veiklą 

vykdantis asmuo. 

Padėties darbo rinkoje pagerėjimas - naujų 

profesinių ir kitų reikalingų įgūdžių įgijimas 

per: neformalųjį švietimą arba neformalųjį 

profesinį mokymą, organizuojamą mokykline 
forma ar pameistrystės forma pagal 

pameistrystės darbo sutartį, sudarytą kartu su 

mokymo sutartimi dėl neformaliojo mokymo; 

savanorišką veiklą; praktinių darbo įgūdžių 

įgijimą, ugdymą darbo vietoje pagal 

pameistrystės darbo sutartį nesudarius mokymo 

sutarties; praktinių įgūdžių įgijimą, ugdymą 

darbo vietoje pagal savanoriškos praktikos 

sutartį. 
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2.3. Pareiškėjas ir/arba projekto 

partneris yra socialinis partneris arba 

nevyriausybinė organizacija 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad pareiškėjas arba bent 

vienas iš partnerių yra nevyriausybinė 
organizacija arba socialinis partneris. Projektui 

skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 10 balų 

skiriami projektams, kurių projektiniuose 

pasiūlymuose ir prie jų pridedamuose 

dokumentuose aiškiai aprašyta / pateikta, kad 

pareiškėjas arba bent vienas iš partnerių yra 

nevyriausybinė organizacija arba socialinis 

partneris. Likusiems projektams pagal šį 

kriterijų neskiriama balų.  

Vartojamų sąvokų paaiškinimas: 

Nevyriausybinė organizacija - nuo valstybės ar 
savivaldybių institucijų ir įstaigų 

nepriklausomas savanoriškumo pagrindais 

10 



visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis 

viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra 

politinės valdžios siekimas arba vien tik 

religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė, 

savivaldybė ir (ar) juridinis asmuo, kurio 

visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar 

savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali 

turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės 

organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. 

Prie nevyriausybinių organizacijų 
nepriskiriamos: politinės partijos; profesinės 

sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų 

susivienijimai; įstatymų nustatyta tvarka 

steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra 

privaloma tam tikros profesijos atstovams; 

susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių 

yra privatūs juridiniai asmenys; sodininkų 

bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir 

kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir 

kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo 

tikslu įsteigtos bendrijos; šeimynos. Socialinis 

partneris - darbuotojų ir (ar) darbdavių atstovų 
organizacija. 

2.4. Projekto veiklos apima 

konsultacijas inovatyvaus verslo 

kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą 

randant klientus ir tiekėjus, mentorystę 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad projekto įgyvendinimo 

metu bus sudaryta galimybė projektų veiklų 

dalyviams gauti konsultacijas konkretaus verslo 

kūrimo ir plėtros klausimais, pagalbą randant 

klientus ir tiekėjus, mentorystę. Projektui 

skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 5 balai 

skiriami projektams, kurių projektiniuose 

pasiūlymuose aiškiai aprašyta, kad projekto 

įgyvendinimo metu bus sudaryta galimybė 
projektų veiklų dalyviams gauti konsultacijas 

inovatyvaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais, 

pagalbą randant klientus ir tiekėjus, mentorystę. 

Likusiems projektams pagal šį kriterijų 

neskiriama balų. Vartojamų sąvokų 

paaiškinimas: Verslas – juridinių asmenų, kurių 

savininkais ar dalininkais (akcininkais) nėra 

valstybė, savivaldybė (-ės) ir (ar) jų institucijos, 

ar savarankišką darbą dirbančių fizinių asmenų 

vykdoma prekių ir (ar) paslaugų gamyba ir (ar) 

jų realizacija, siekiant pelno ar kitos 

ekonominės naudos. Projekto veiklų dalyvis – 
projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės 

atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios projekto 

veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią 

projekto veiklą vykdantis asmuo. 
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2.5. BIVP projektų veiklų dalyvių 

naujai sukurtų SVV subjektų skaičius 

praėjus 6 mėnesiams po dalyvavimo 

ESF veiklose 

Prioritetas teikiamas projektams, iš kurių 

projektiniuose pasiūlymuose pateiktos 

informacijos matyti, kad po projekto pabaigos 

bus sudaryta galimybė projektų veiklų 

dalyviams sukurti naujus SVV subjektus. 

Projektui skirtini balai nustatomi tokia tvarka: 

10 balų skiriami projektams, kurių 

projektiniuose pasiūlymuose aiškiai aprašyta, 
kokias priemones pareiškėjas / partneris taikys 

projekto metu ir projektui pasibaigus tam, kad 
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projekto veiklų dalyviais buvę asmenys 

pasibaigus projektui sukurtų ne mažiau kaip 25 

naujus SVV subjektus. 15 balų skiriami 

projektams, kurių projektiniuose pasiūlymuose 

aiškiai aprašyta, kokias priemones pareiškėjas / 

partneris taikys projekto metu ir projektui 

pasibaigus tam, kad projekto veiklų dalyviais 

buvę asmenys pasibaigus projektui sukurtų 

daugiau kaip 25 naujų SVV subjektų. 

Vartojamų sąvokų paaiškinimas:  
Smulkaus ir vidutinio verslo subjektas (SVV) – 

verslo subjektas, t.y juridinis arba fizinis asmuo 

vykdantis savarankišką veiklą, kuriam 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. Projekto veiklų dalyvis – 

projekto veiklose dalyvaujantis tikslinės grupės 

atstovas (fizinis asmuo). Konkrečios projekto 

veiklos dalyviu nėra laikomas konkrečią 

projekto veiklą vykdantis asmuo. 

Suma: 60 

Minimali privaloma surinkti balų suma: 45 

 

 


