DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO
NR. T1-41 „DĖL PARAMOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS
TEIKIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2021 m. gegužės 27 d. Nr. T1-69
Druskininkai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1
dalimi, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašą,
patvirtintą Druskininkų savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-41 „Dėl
Paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir jį išdėstyti
nauja redakcija:
„DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PARAMOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6
straipsnio 2 punktu bei 7 straipsniu, Druskininkų savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Patvirtinti Paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašą
(pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų
teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Ričardas Malinauskas

PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T1-41
(Druskininkų
savivaldybės
tarybos
2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-69
redakcija)

PARAMOS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS TEIKIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.
Paramos smulkaus ir vidutinio verslo subjektams teikimo tvarkos aprašas (toliau
– Aprašas) nustato reikalavimus prašymams ir paraiškoms, jų teikėjams, paraiškų ir prašymų
vertinimo ir finansavimo procedūras.
2.
Smulkaus ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo lėšas sudaro Druskininkų
savivaldybės (toliau – Savivaldybės) biudžeto lėšos.
3.
Finansinės paramos gavėjai yra:
3.1. Savivaldybės teritorijoje registruotos labai mažos, mažos ar vidutinės įmonės,
bei fiziniai asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
įstatymo nustatytas sąlygas ir įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis ekonomine veikla,
įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą.
3.2. juridiniai asmenys, teikiantys paraišką Užimtumo tarnybos prie Lietuvos
Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų skyriui Vietinių užimtumo
iniciatyvų projekto subsidijai gauti.
4.
Savivaldybė gali prisidėti ir paremti tik tuos subjektus, kurie projektus
įgyvendina Savivaldybės teritorijoje.
5.
Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaroma Druskininkų
savivaldybės SVV plėtros darbo grupė “ (toliau – Darbo grupė), kurią gali sudaryti Savivaldybės
administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis bei Savivaldybės
mero potvarkiu deleguoti Savivaldybės tarybos nariai.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS
6.
Paraiškas skirti lėšas smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui (Aprašo priedas,
toliau – Paraiška) gali teikti Aprašo 3 punkte nurodyti subjektai, išskyrus, tuos, kurie yra:
6.1. likviduojami;
6.2. neįvykdę mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimų
pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;
6.3. pažeidę anksčiau finansuoto projekto sutartį.
7.
Paraiška nevertinama, jei:
7.1. projektą pateikė negalintis teikti pareiškėjas;
7.2. projektas pateiktas pavėluotai;
7.3. prašoma finansuoti veikla yra neremtina.
8.
Neremtinos veiklos rūšys:
8.1. medžioklės, gaudymo spąstais ir medžioklės patirties skleidimo ir susijusių
paslaugų veikla;
8.2. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;
8.3. tabako gaminių gamyba ir prekyba;

8.4. variklinių transporto priemonių ir motociklų pardavimas; automobilių degalų
mažmeninė prekyba;
8.5. didmeninė ir komisinė prekyba;
8.6. nekilnojamojo turto operacijos;
8.7. teisinė veikla;
8.8. azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ IR PRAŠYMŲ TEIKIMAS
9.
Skelbimą, Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems subjektams teikti paraiškas
paramai gauti (toliau – Skelbimas), skelbia Darbo grupė Savivaldybės internetinėje svetainėje
adresu www.druskininkusavivaldybe.lt .
10. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas subjektas, norintis gauti paramą, užpildytą
Paraišką su visais Paraiškoje nurodytais dokumentais, iki Skelbime nurodytos dienos (įskaitytinai)
gali pristatyti:
10.1. Savivaldybės administracijai, adresu Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai,
paštu - registruotu laišku, įteikti asmeniškai arba per kurjerį/įgaliotą asmenį. Paštu gautų Paraiškų
pateikimo diena laikoma jų gavimo diena. Jeigu Paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį,
pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip galutinė data, nurodyta kvietime
teikti Paraiškas;
10.2. elektronine forma, pateikiant užpildytus dokumentus (suformuotus į bylą ir
sunumeruotus PDF formatu) ir Paraiškas (doc arba docx formatu). Šiuo būdu teikiami dokumentai
turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis,
kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Užpildyti dokumentai siunčiami el.
paštu info@druskininkai.lt, bet turi būti išsiųsti iki paskutinės Paraiškų priėmimo dienos, bet ne
vėliau kaip iki Savivaldybės administracijos darbo laiko pabaigos.
11.
Darbo grupė gali prašyti pareiškėjų pateikti papildomus dokumentus ir
paaiškinimus, jos nuomone, būtinus arba padėsiančius įvertinti Paraišką. Pareiškėjai gali būti
kviečiami į Darbo grupės posėdį pristatyti savo verslo projektą.
12. Aprašo 3.2 papunktyje nurodyti subjektai teikia tik laisvos formos prašymą
pritarti ir prisidėti prie planuojamo įgyvendinti projekto. Prašymas teikiamas Savivaldybės
administracijai, adresu Vilniaus al. 18, LT-66119 Druskininkai, arba el. paštu info@druskininkai.lt.
Prašymą vertina Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyrius, kuris gali
paprašyti pateikti papildomus dokumentus ir / ar paaiškinimus.
IV SKYRIUS
PROJEKTŲ VERTINIMAS
13. Pateikti verslo projektai savo turiniu, veikla, įranga ar vizualizacija privalo
reprezentuoti bei garsinti Savivaldybę.
14. Darbo grupė paramą skiria prioritetą teikdama:
14.1. jaunimui iki 29 m.;
14.2. žmonėms su negalia;
14.3. pradedantiems savo veiklą;
14.4. labai mažoms įmonėms;
14.5. kuriantiems verslą kaimo teritorijoje;
14.6. steigiantiems naujas darbo vietas, atsižvelgiant į jų skaičių;
14.7. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytiems subjektams, kurie daugiau kaip 50 proc. prie
verslo projekto įgyvendinimo prisideda savomis lėšomis.

V SKYRIUS
FINANSAVIMAS
15. Darbo grupė įvertina Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų subjektų pateiktas
Paraiškas, atrenka siūlomas finansuoti Paraiškas, nustato paramos intensyvumą ir kitas paramos
teikimo sąlygas kiekvienai siūlomai finansuoti Paraiškai.
16.
Finansavimo sutartis privaloma pasirašyti per 30 kalendorinių dienų nuo
pranešimo išsiuntimo dienos.
17. Paramos sutartis su Aprašo 3.1 papunktyje nurodytais subjektais, Darbo grupės
teikimu, pasirašo Savivaldybės administracijos direktorius. Paramos sutartyje nurodoma: šalių
įsipareigojimai, finansavimo dydis, intensyvumas ir terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir
atsakomybės sąlygos.
18. Finansuojamos gali būti tik nuo einamųjų kalendorinių metų sausio 1 d. iki
gruodžio 14 d. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytų subjektų patirtos išlaidos.
19. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytas subjektas iki gruodžio 15 d. privalo atsiskaityti
Savivaldybės administracijos Investicijų ir projektų valdymo skyriui, adresu Vilniaus al. 18, 66119
Druskininkai arba el. paštu info@druskininkai.lt, už einamaisiais metais gautų paramos lėšų
panaudojimą. Už finansinės paramos panaudojimą atsiskaitoma pateikiant išsamų laisvos formos
projekto įgyvendinimo aprašymą ir išlaidas pagrindžiančių dokumentų kopijas (sutartys, sąskaitos –
faktūros ir apmokėjimą įrodantys dokumentai).
20. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytam subjektui didžiausias galimas skirti paramos
dydis – 1000 eurų, išskyrus naujai įregistruotų įmonių steigimo išlaidoms kompensuoti, jų
didžiausias finansuojamas paramos dydis – 120 eurų.
21. Aprašo 3.2 papunktyje nurodytam subjektui skiriamas paramos dydis – 100 eurų
vienai darbo vietai įkurti (išskyrus vadovo darbo vietą), bet ne daugiau kaip 300 eurų vieno subjekto
vienam projektui. Parama išmokama tik gavus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Druskininkų skyriaus pranešimo apie pritarimą vietinių
užimtumo iniciatyvų projektui, kopiją.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22.
Už dokumentų, suteikiančių teisę gauti paramą, ir kitų pateiktų duomenų
teisingumą atsako pareiškėjas.
23.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba turi teisę, o Aprašo 3.1 papunktyje
nurodytas paramos gavėjas privalo sudaryti sąlygas, patikrinti, ar jis laikosi finansavimo sutartyje
nurodytų įsipareigojimų.
______________________

Paramos smulkaus ir vidutinio verslo
subjektams teikimo tvarkos aprašo
priedas
(Paraiškos forma)
PARAIŠKA SKIRTI LĖŠAS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMUI
_________________________
(data)

Druskininkai
1. Pareiškėjo pavadinimas
2. Pareiškėjo vykdoma veikla
3. Pareiškėjo duomenys
Pareiškėjo

kodas

(tik

juridiniams

asmenims)

Būstinės adresas
Telefonas
Faksas
Elektroninis paštas
Interneto svetainė
Banko

duomenys
(pavadinimas,
atsiskaitomosios sąskaitos numeris)
Pareiškėjo darbuotojų skaičius (tik
juridiniams asmenims)

Pareiškėjo

metinė

apyvarta

(tik

juridiniams asmenims)

4. Bendra projekto išlaidų suma, Eur
Prašoma finansuoti suma
5. Prašomos lėšos šioms sritims
Įmonės steigimui
Paramos gavėjo (verslininkų mokymo, konsultacijų, darbo vietų steigimo,
Druskininkų kurortą ir savivaldybę reprezentuojančių publikacijų
žiniasklaidos priemonėse, konkursų, parodų, mugių ir kt. renginių
organizavimo) išlaidų kompensavimui
Paramos gavėjo paimtų ar imamų kreditų verslui vystyti palūkanų
(laikotarpiui iki 3 metų) kompensavimui
Paramos gavėjo su verslo projekto įgyvendinimu susijusių išlaidų

Pažymėkite (X)

kompensavimui
6. Verslo projekto santrauka (Santraukoje išdėstoma verslo projekto esmė, pristatomas sumanymas (idėja),
apibūdinama dabartinė ūkio subjekto veikla (gaminami gaminiai, teikiamos paslaugos ir kt.), steigimo ar plėtros
tikslai ir būdai bei priemonės numatytiems tikslams pasiekti. Taip pat turi būti atsakyta į klausimą, ar padarytos
investicijos atsipirks ir per kiek laiko, kokią naudą projektas duos pareiškėjui, kokią Druskininkų savivaldybei)

7. Verslo projekto įgyvendinimo trukmė (nepildoma, kai teikiama paraiška kompensuoti įmonės steigimo
išlaidas)

Įgyvendinimo pradžia ir pabaiga: nuo ____________ iki ____________
8. Pridedami dokumentai
Eil. Dokumentų pavadinimas
Nr.

Lapų
skaičius

1.

Pareiškėjo registravimo dokumento kopija

2.

Juridinio asmens steigimo dokumentų (pvz., įstatai, nuostatai, statutas)
kopija/ fizinio asmens tapatybės dokumento kopija

3.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma
apie įsiskolinimų nebuvimą

4.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įsiskolinimų nebuvimą

5.

Patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai (jei prašoma kompensuoti
įmonės steigimo ir jau patirtas išlaidas)

6.

Fizinio asmens verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo
kopija

9. Tvirtinu, kad visi šioje paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi

(pareigų pavadinimas)

(parašas)

A. V.

(vardas, pavardė)

