PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Pasiūlymus dėl projektų atrankos kriterijų
nustatymo teikianti institucija:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir
Finansų ministerija

Veiksmų programos įgyvendinimo
priemonės kodas ir pavadinimas:

07.3.3-FM-F-424 „Verslumo skatinimas 2014–2020“

Priemonei skirtų ES fondų lėšų suma
(mln. EUR):

24,55

Projektų atrankos būdas:

Netaikoma

Pagal priemonę remiamos veiklos:

Paskolų teikimas pradedantiesiems verslą, derinant su
konsultavimu verslo plano parengimo ir įgyvendinimo
klausimais

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
PRISTATYMAS

Galimi pareiškėjai:

Galimi galutiniai naudos gavėjai (paskolų gavėjai): labai mažos, mažos
įmonės ir fiziniai asmenys, kurie:
 ketina pradėti verslą ir (arba) veikia iki 1 metų bei atitinka valstybės
pagalbos teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas;
 pageidauja paskolos iki 25 tūkst. Eur

Priemonės finansavimo forma:

Finansinė priemonė

Priemonės suderinamumas su
kitomis priemonėmis:

Papildomi reikalavimai netaikomi

Siekiami rezultatai:

 Sėkmingai veikiančių naujų įmonių, pasinaudojusių finansine priemone
verslo pradžiai, dalis 12 mėn. po paskolos suteikimo – 82 %
 Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai – 1000
 Asmenys ir įmonės, pasinaudoję finansine priemone verslo pradžiai, iš kurių:
su sunkumais darbo rinkoje susiduriantys asmenys ir įmonės – 440
 Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse (versluose) –
1800
 Sukurtų naujų darbo vietų skaičius naujai įsteigtose įmonėse (versluose) , iš
kurių: su sunkumais darbo rinkoje susiduriančių asmenų naujai įsteigtose
įmonėse (versluose) – 810

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

1. Fondų fondo valdytojas yra juridinis asmuo, kuris turi teisę įgyvendinti projektą
pagal 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.
1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos
socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai
ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos
regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir
Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir
panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL, 2013 L 347, p. 320)
(toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013), 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii
papunktį ir atitinka 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės
nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12 straipsnio
įgyvendinimo“, įgyvendinančio Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 12
straipsnio nuostatas, 1.1 papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir veiklos sritis.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Vertinama, ar fondų fondo valdytojas yra juridinis asmuo – Lietuvoje įsteigta
valstybės valdoma finansų įstaiga, kurios tikslas – siekti viešųjų interesų
kontroliuojant valdžios institucijai, atitinkanti Lietuvos Respublikos investicijų
įstatymo 12 straipsnio 4 ir 5 dalių nuostatas ir 2015 m. rugpjūčio 5 d. Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 814 „Dėl Lietuvos Respublikos investicijų
įstatymo 12 straipsnio įgyvendinimo“ 1.1 papunktyje nurodytą finansų įstaigą ir
veikianti šiame papunktyje nurodytose veiklos srityse, kaip tai numatyta
Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 38 straipsnio 4 dalies b punkto ii papunktyje.

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

2. Projektas turi atitikti Užimtumo didinimo 2014–2020 metų programos, patvirtintos
LRV 2013 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 878, įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos
plano, patvirtinto LRV 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 204 (toliau – Užimtumo
programos TVP), 1 tikslo „Skatinti darbo vietų kūrimą ir darbo paklausą“ 1.3 uždavinio
„Ugdyti gyventojų verslumą ir remti verslo kūrimo iniciatyvas“ 1.3.1 priemonę „Teikti
paramą pradedantiesiems verslą, ypač daug dėmesio skirti su sunkumais darbo
rinkoje susiduriantiems asmenims“

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Atrankos kriterijus nustato galutinių naudos gavėjų (paskolų gavėjų) tinkamumą ir
veiklų įgyvendinimo sąlygas.
Vertinama, ar projekto, apimančio finansinių priemonių įgyvendinimą, gautiniai naudos
gavėjai (paskolos gavėjai) ir veiklos atitinka Užimtumo programos TVP 1.3 uždavinio
„Sudaryti galimybes bedarbiams, ypač ilgalaikiams ir žemos kvalifikacijos, grįžti į darbo
rinką“ 1.3.1 priemonės „Teikti paramą pradedantiesiems verslą, ypač daug dėmesio
skirti su sunkumais darbo rinkoje susiduriantiems asmenims“ veiklų aprašymą.
Projektų atrankos kriterijus turi būti taikomas viso projekto, apimančio finansinių
priemonių įgyvendinimą, metu

PASIŪLYMŲ DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO
IR (AR) KEITIMO PRISTATYMAS

Teikiamas tvirtinti:

Specialusis projektų atrankos kriterijus

Nustatymas
Projektų atrankos
kriterijaus
pavadinimas:

3. Galutiniai naudos gavėjai (paskolų gavėjai) yra: labai maža, maža įmonė,
fizinis asmuo, dirbantis pagal verslo liudijimą arba užsiimantis individualia veikla;
ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų; pageidaujantys paskolos
iki 25 tūkst. Eur

Projektų atrankos
kriterijaus
vertinimo aspektai
ir paaiškinimas:

Atrankos kriterijus nustato galutinių naudos gavėjų finansavimo ir veiklų
įgyvendinimo sąlygas.
Vertinama, ar galutinis naudos gavėjas (paskolos gavėjas) yra tinkamas
atsižvelgiant į nurodytus privalomus reikalavimus pagal dydį, veiklos trukmę ir
pageidaujamos paskolos dydį.
Visi galutiniai naudos gavėjai (paskolų gavėjai) prašymo pateikimo finansinės
priemonės valdytojui metu turi atitikti visus nurodytus privalomus reikalavimus

