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PROJEKTO „ĮMONIŲ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS SKATINIMAS“ PARTNERĖMIS
Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių (darbdavių organizacijų ir
nevyriausybinių organizacijų) atrankos tvarkos apraše (toliau – Atrankos tvarkos aprašas) nurodytus
kriterijus atitinkančioms darbdavių organizacijoms siūloma tapti projekto partnerėmis šiose
veiklose:


Darbuotojų mainai (tarptautinio bendradarbiavimo ir mainų veiklų socialinės
atsakomybės tema organizavimas)

Iš viso priemonei skirtos lėšos: 46 814 eurų (įkainiai gali šiek tiek didėti, atsižvelgiant į teisės
akto pakeitimus):
Kainos apskaičiuotos pagal Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotų įkainių apskaičiavimo tyrimo
ataskaitą.
I etapas: 10255,4 EUR
Numatomi 7 renginiai.
Belgija (4 d. kelionė) x 28,28 dienpinigiai pagal fiksuotą normą) + (40,28 nakvynė x 3) = 233,96 +
218 (bilietai pagal fiskuotą įkainį 1 žmogui) x 2 žm. = 903,92 EUR
Lenkija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3) = (233,96 + 218 ) x 3 žm. = 1 355,88 EUR
Vokietija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3) = (233,96 + 218 ) x 3 žm. = 1 355,88 EUR
Ispanija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 307) x 3 žm. = 1 622,88 EUR
Italija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 307) x 3 žm. = 1 622,88 EUR
Švedija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 218) x 3 žm. = 1 355,88 EUR
Nyderlandai (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 307) x 3 žm. = 1 622,88 EUR
Vietinės kelionės ir kt. išlaidos (4,98 (fiksuotas įkainis 1 žmogui) + 0,21 (fiksuotas įkainis 1
žmogui) =5,19 x 20 x 4 = 415,20 EUR
II etapas: 12 000 EUR
Numatomi 6 renginiai.
Kviestiniams specialistams įkainiai skaičiuojami pagal honorarinį principą.
Kviestiniai specialistai 6 x 2000 (3 d.) = 12 000 EUR
III etapas: 24559,56 EUR
Numatomi 7 renginiai.
Belgija (4 d. kelionė) x 28,28 dienpinigiai pagal fiksuotą normą) + (40,28 nakvynė x 3) = (233,96 +
218 (bilietai pagal fiskuotą įkainį 1 žmogui) x 6 žm. = 2 711,76 EUR
Lenkija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 218) x 7 žm. = 3 163,72 EUR
Vokietija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 218) x 7 žm. = 3163,72 EUR
Ispanija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 307) x 7 žm. = 3 786,72 EUR
Italija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 307) x 7 žm. = 3 786,72 EUR
Švedija (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3)= (233,96 + 218) x 7 žm. = 3 163,72 EUR
Nyderlandai (4 d. x 28,28) + (40,28 x 3) = (233,96 + 307) x 7 žm. = 3 786,72 EUR
Vietinės kelionės ir kt. išlaidos (4,98 (fiksuotas įkainis 1 žmogui) + 0,21 (fiksuotas įkainis 1
žmogui) = 5,19 x 48 x 4 = 996,48 EUR
Pasiūlyme turi būti aprašyta, kaip bus organizuojamos tarptautinio bendradarbiavimo veiklos,
užtikrinama tarptautinio bendradarbiavimo veiklų įvairovė, pagrįsta, kokia bus nauda ir kokią
pridėtinę vertę sukurs Lietuvos atstovų dalyvavimas konkrečiuose tarptautinių organizacijų
renginiuose.



Bandomieji socialinės atsakomybės projektai (verslo ir nevyriausybinių organizacijų
projektų organizavimas ir įgyvendinimas)

Iš viso priemonei skirtos lėšos: 235 200 eurų, kurie šiuo metu numatyti skirti 50-čiai projektų.
Vieno projekto išlaidoms numatyta (4 704 eurų):
1. Bus finansuojamas projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą
vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto
vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį) – vienam projektui numatoma
apmokėti iki 60 darbo dienų x 49,48 eurų (su mokesčiais), bendroje sumoje apie 2968,8 eurų.
2. Projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomai bus apmokama, važiuojant
projekto vykdymo metu iki 40 dienų x 4,94= 197,6 eurai, patalpų nuomos ir (arba) eksploatavimo
(komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.), patirtos renginių organizavimo išlaidos, kurios apima 3 dienų
salės ir įrangos (mikrofono, nešiojamojo kompiuterio ir vaizdo projektoriaus) nuomos bus
apmokama iki 3x79= 237 eurų, kavos pertraukėlių (2,6 euro 1 žmogui) ir pietų (7,87 euro vienam
žmogui), išlaidos bus apmokamos iki 418,8 eurų (numatoma, kad viename renginyje dalyvautų apie
40 žmonių), renginio moderatoriaus paslaugos bus apmokamos iki 100 eurų x3 dienos = 300 eurų,
viso – apie 1153,2 eurai.
3. Dviejų straipsnių regioninėje spaudoje išlaidos vienam projektui (2 x 1,94 x 150 cm2) apie 582
eurai.
Atkreipiame dėmesį, kad teikiant pasiūlymą galima numatyti ir kitokias išlaidas, kurios būtų
finansuojamos kaip jūsų siūlomo įgyvendinti projekto išlaidos. Tačiau šios išlaidos turi būti
galimos finansuoti Europos struktūrinių fondų lėšomis (nurodyta toliau).
Šios išlaidos gali būti šios: projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir atlygio projektą
vykdantiems fiziniams asmenims pagal paslaugų (civilines) ir kitas sutartis išlaidos, kai projekto
vykdytojas (partneris) pats vykdo projekto veiklas (arba jų dalį); projektą vykdančio personalo
komandiruočių, kelionių išlaidos; mokymo ir kitų paslaugų (pvz., ekspertų, tyrimų, vertinimų,
apklausų atlikimo, metodinių leidinių rengimo ir atnaujinimo, leidybos, renginių, konferencijų
organizavimo paslaugų ir kitų paslaugų, reikalingų projekto veikloms vykdyti) pirkimo išlaidos;
mokymo priemonių pirkimo išlaidos (rašymo priemonės, vaizdinė, metodinė medžiagos, popierius
užrašams ir kt.) – tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris pats vykdo projekto
mokymo veiklas, nepirkdamas paslaugų; projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto
priemonių, patalpų nuomos ir (arba) eksploatavimo (komunalinių, ryšio paslaugų ir pan.) išlaidos.
Šios išlaidos yra tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei projekto vykdytojas ir (ar) partneris pats
vykdo projekto mokymo veiklas, nepirkdamas paslaugų; dalyvių kelionių, apgyvendinimo,
dalyvavimo renginiuose ir panašios išlaidos; projekto dalyvių dalyvavimo tarptautinėse
konferencijose išlaidos; renginių, konferencijų organizavimo išlaidos (pvz., renginiams,
konferencijoms reikalingų patalpų nuomos, renginiui, konferencijai reikalingos įrangos nuomos ir
pan.) išlaidos, kai renginį organizuoja projekto vykdytojas, bet nėra perkama tokia paslauga;
užsienio svečių dalyvavimo konferencijose išlaidos; svečių iš užsienio šalių kelionės,
apgyvendinimo ir išlaidos dienpinigiams gali būti laikomos tinkamomis finansuoti. Pateikiant
detalų išlaidų pagrindimą, būtina nurodyti preliminarų renginių ir jų dalyvių (svečių iš užsienio
šalių) skaičių, renginių trukmę, paskirtį, pagrįsti poreikį. Kitos svečių iš užsienio šalių išlaidos
(darbo užmokesčio išlaidos, išmokos maistui ir pan.) nėra tinkamos finansuoti.
Daugiau informacijos apie tinkamas finansuoti išlaidas ir išlaidas, kurių apmokėjimui taikomi
fiksuotieji įkainiai, rasite 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų
programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 08.5.1-ESFA-V-423 „Socialinės atsakomybės ir socialinio dialogo skatinimas“

projektų finansavimo sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2016 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. A1-404 (37, 39–40 punktai) (galima rasti čia).
Planuojami įgyvendinti projektai turi prisidėti prie darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo.
Pasiūlyme turi būti pateiktas išsamus planuojamo įgyvendinti projekto aprašymas: kokią konkrečią
problemą planuojama spręsti; kokia planuojamo projekto nauda verslui ir kokia – nevyriausybinei
organizacijai; kokia projekto apimtis, įvertinant finansinius ir žmogiškuosius išteklius; kokią naudą
sukurs projekto įgyvendinimas ir kt.; nurodyta tikslinė grupė – įmonė ar įmonės, su kuriomis
ketinama dirbti; kaip bus užtikrinama, kad projekto tikslai ir kiekybiniai rodikliai būtų pasiekti.
Dėl šios priemonės pasiūlymą teikianti darbdavių organizacija gali pateikti pasiūlymą
įgyvendinti 10 projektų ir kiekvieno jų detalius aprašymus.
Primename, kad pasiūlymą teikianti darbdavių organizacija turi nurodyti, su kokia
nevyriausybine organizacija / organizacijomis ir įmone / įmonėmis bendradarbiautų
įgyvendindama pasiūlytus projektus.

Projekto „Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas“ partnerių Atrankos tvarkos apraše nurodytus
kriterijus atitinkančioms nevyriausybinėms organizacijoms siūloma tapti projekto partnerėmis
šioje veikloje:


Įmonių socialinę atsakomybę skatinančios akcijos

Iš viso priemonei skirtos lėšos: 19 470 eurų:
Švietėjiška socialinė akcija įvairiais ĮSA klausimais (pavyzdžiui, žmogaus teisių, darbo sąlygų,
aplinkosaugos, bendruomenių ir kt.) – 10 renginių.
4 ekspertų darbo užmokestis x 10 d. d. x 100 EUR = 4000 EUR
Skaičiuojama, kad eksperto darbo dienos įkainis yra 100 EUR (įskaitant visus mokesčius)
Palapinės 6x6 dydžio nuoma 1 para – 180 EUR x 10 = 1800 EUR
Reklaminiai marškinėliai su ĮSA logotipu 30 vnt. x 9 EUR = 270 EUR
Palapinės pristatymas (montavimas) – 0.80 EUR (1 km), 1 renginys x 4 ( nuvežimas – grįžimas,
montavimas po renginio – išmontavimas – parvežimas) x 350 km (apytiksliai į abi puses) x 10 =
11200 EUR
Vėliavėlės su logotipu įsigijimas – 54 EUR
Skrajučių mobilus stendas – 35 EUR
Lauko stovas (reklaminis) – 141,57 EUR
Sulankstomų kėdžių nuoma – 1 para x 2,50 EUR x 10 vnt. = 25 EUR x 10 renginių = 250 EUR
Sulankstomo stalo nuoma – 1 para x 11 EUR x 2 vnt. = 22 EUR x 10 renginių = 220 EUR
Operatoriaus paslaugos – 150 EUR viena pamaina (9 val.) x 10 renginių = 1500 EUR
Veiklą norinti vykdyti nevyriausybinė organizacija turi pateikti pasiūlymą dėl dviejų akcijų
vykdymo. Pasiūlyme turi būti aprašyta, kaip planuojama įgyvendinti šias akcijas, kaip dalyvauti
akcijose būtų pritraukiami miestų gyventojai (pavyzdžiui, miesto švenčių metu). Akcijos turi būti
organizuojamos taip, kad jose turėtų galimybę sudalyvauti kuo daugiau žmonių.
Akcijas planuojama įgyvendinti mažesniuose Lietuvos miestuose: Alytuje, Marijampolėje,
Tauragėje, Telšiuose, Utenoje, Jonavoje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Mažeikiuose ir Molėtuose.
Visos 10 akcijų turi būti įgyvendintos skirtinguose (nurodytuose) šalies miestuose. Dėl
kiekvienai nevyriausybinei organizacijai tenkančių dviejų miestų bus derinama po paraiškų
pateikimo.

