LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS
ĮSAKYMAS
DĖL 2014–2020 M. IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PLANUOJAMŲ BENDRAI
FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ, SKIRTŲ ĮGYVENDINTI 2014–2020 M.
EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ
PROGRAMOS PROJEKTO 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS
IR PARAMA KOVAI SU SKURDU“ 8.5.1 KONKRETŲ UŽDAVINĮ „PASKATINTI
SOCIALINĮ VERSLUMĄ IR SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ DIDINANČIŲ INICIATYVŲ
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2014 m. kovo 27 d. Nr. A1-170
Vilnius

Vadovaudamasi 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai
finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2013 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos
fondų lėšų planuojamų bendrai finansuoti valstybės projektų atrankos laikinosios tvarkos aprašo
patvirtinimo“, 6 punktu, 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų
programos projekto 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.5.1
konkretaus uždavinio „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų
atsiradimą“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos Socialinės
apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-159 „Dėl 2014–2020 m. Europos
Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos projekto 8 prioriteto „Socialinės
įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.5.1 konkretaus uždavinio „Paskatinti socialinį
verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“ projektų finansavimo sąlygų
aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, ir 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos veiksmų
programos projekto 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir parama kovai su skurdu“ 8.5.1
konkretaus uždavinio „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę atsakomybę didinančių iniciatyvų
atsiradimą“ įgyvendinimui planuoti valstybės projektų planavimo komisijos posėdžio 2014 m. kovo
14 d. posėdžio protokolu Nr. D5-70:
1. T v i r t i n u 2014–2020 m. iš Europos Sąjungos fondų lėšų planuojamų bendrai
finansuoti valstybės projektų, skirtų įgyvendinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių
fondų investicijų veiksmų programos projekto 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir
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parama kovai su skurdu“ 8.5.1 konkretų uždavinį „Paskatinti socialinį verslumą ir socialinę
atsakomybę didinančių iniciatyvų atsiradimą“, sąrašą Nr. 1 (pridedama).
2. P a v e d u šio įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.
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________________________________________________________________________________________________________________
(ministerijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamą iš Europos Sąjungos fondų lėšų ūkio sektorių, pavadinimas)

2014–2020 METŲ IŠ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ LĖŠŲ PLANUOJAMŲ BENDRAI FINANSUOTI VALSTYBĖS PROJEKTŲ,
SKIRTŲ ĮGYVENDINTI 2014–2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS
PROJEKTO 8 PRIORITETO „SOCIALINĖS ĮTRAUKTIES DIDINIMAS IR PARAMA KOVAI SU SKURDU“ 8.5.1 KONKRETŲ
UŽDAVINĮ „PASKATINTI SOCIALINĮ VERSLUMĄ IR SOCIALINĘ ATSAKOMYBĘ DIDINANČIŲ INICIATYVŲ ATSIRADIMĄ“,
SĄRAŠAS NR. 1
________2014-03-24____________
(sudarymo data)
_______Vilnius_______________
(sudarymo vieta)

Eil.
Nr.

1.

Pareiškėjas

Lietuvos
darbo birža
prie
Socialinės
apsaugos ir
darbo
ministerijos

Iš Europos
Sąjungos fondų
lėšų planuojamo
bendrai
finansuoti
valstybės
projekto
preliminarus
pavadinimas
„Parama
socialinėms
įmonėms 2014–
2015 m.“

Projekto tikslas

Siektini
stebėsenos
rodikliai,
atitinkantys
projektų
finansavimo
sąlygų aprašą

Projekto tikslas –
skatinti socialines
įmones didinti
neįgalių darbuotojų,
praradusių profesinį
ir bendrąjį
darbingumą,
negalinčių lygiomis

Siektini
rezultatai:
– paremti
socialinių įmonių
darbuotojai,
kurie išsilaikė
darbo vietoje –
75 procentai

Preliminari
projekto vertė
(litais)

98560000,00

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (litais)
projektui numatomas skirti
kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
nacionalinės projekto lėšos
Lietuvos
projekto vykdytojų lėšos
Europos
RespubliSąjungos
Lietuvos
kos
kitos
fondų 2014–
Respublikos
savivaldybės
valstybės
viešosios
privačios
2020 metų
valstybės
biudžeto lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos (litais)
lėšos (litais)
(litais)
biudžeto lėšos
lėšos
(litais)
(litais)
(litais)
73920000,00
–
–
–
–
24640000,00

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas
2014 m.
balandžio
15 d.

Projekto
parengtumo
reikalavimai
ir kita
reikalinga
informacija
(jeigu
taikoma)
Netaikoma

Eil.
Nr.

Pareiškėjas

Iš Europos
Sąjungos fondų
lėšų planuojamo
bendrai
finansuoti
valstybės
projekto
preliminarus
pavadinimas

Projekto tikslas

sąlygomis
konkuruoti darbo
rinkoje, užimtumo
lygį, išlaikyti jų
darbo vietas, remti
naujai įdarbintus
neįgaliuosius, didinti
jų socialinę
integraciją bei
mažinti socialinę
atskirtį, taip pat
asistentų pagalba
padėti neįgaliesiems
atlikti darbo
funkcijas

Siektini
stebėsenos
rodikliai,
atitinkantys
projektų
finansavimo
sąlygų aprašą

Preliminari
projekto vertė
(litais)

Preliminari projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma (litais)
projektui numatomas skirti
kiti projekto finansavimo šaltiniai
finansavimas
nacionalinės projekto lėšos
projekto vykdytojų lėšos
Lietuvos
Europos
RespubliSąjungos
Lietuvos
kos
kitos
fondų 2014–
savivaldybės
Respublikos
valstybės
viešosios
privačios
2020 metų
valstybės
biudžeto lėšos
biudžeto
lėšos
lėšos (litais)
lėšos (litais)
biudžeto lėšos
(litais)
lėšos
(litais)
(litais)
(litais)

98560000,00

73920000,00

neįgaliųjų;
– paremti
socialinių įmonių
darbuotojai,
kurie priklauso
tikslinėms
grupėms – 4700
neįgaliųjų

Iš viso

–

––––––––––––––––––––

–

–

–

24640000,00

Paraiškos
finansuoti
projektą
pateikimo
įgyvendinančiajai
institucijai
terminas

Projekto
parengtumo
reikalavimai
ir kita
reikalinga
informacija
(jeigu
taikoma)

