AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VERSLO PLĖTROS SKATINIMO
PROGRAMA
.

Programos tikslas - skatinti smulkiojo verslo subjektų kūrimąsi
ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą,
užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Akmenės
rajono savivaldybėje.

GALIMI PAREIŠKĖJAI - tai subjektai, įstatymų nustatyta tvarka turintys teisę verstis
savarankiška komercine, gamybine arba profesine ir kita panašaus pobūdžio veikla, įskaitant tą, kuria
verčiamasi turint verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą, išskyrus valstybės ir Savivaldybės
įmones ir įmones, kuriose valstybei ar Savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 proc. balsavimo teisę
suteikiančių akcijų:

1) juridinis asmuo, atitinkantis labai mažos įmonės ar mažos įmonės sąlygas, nustatytas Lietuvos
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnyje;
2) fizinis asmuo, turintis verslo liudijimą ir užsiimantis ekonomine veikla ne mažiau 90 dienų iki
paraiškos pateikimo dienos bei planuojantis dirbti ne trumpiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus
nuo paramos prašymo dienos.

Didžiausia paramos suma
Vienam Pareiškėjui Programos lėšomis kompensuojama ne daugiau kaip
5000 EUR per pastaruosius 3 metus.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

Didžiausias
kompensuojamas dydis

Didžiausia
kompensuojama suma

1.

Faktiškai sumokėtų kredito (lizingo) palūkanų suma, bet ne daugiau kaip 7 proc.
metinių palūkanų

Iki 80 proc.

2000 Eur.

2.

Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimo įmokos, jeigu draudimo įmokos
yra susijusios su dalyvavimu projektinėje veikloje.

Iki 80 proc.

300 Eur.

3.

Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai, kurie gali
būti kompensuojami trejus metus iš eilės:

3.1.

verslo subjektui, ekonominę veiklą vykdančiam iki 3 metų

Iki 80 proc.

1000 Eur.

3.2.

jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam ekonominę veiklą iki 3
metų

Iki 80 proc.

1000 Eur.

4.

Pradinės įmonės steigimo išlaidos. Kompensacija skiriama mokesčiui notarui už
steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimą,
mokesčiui Juridinių asmenų registrui už juridinio asmens įregistravimą.

100 proc.

500 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
5.

Verslo planų (paraiškų) ir kitų dokumentų paramai iš
Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vietinių
užimtumo iniciatyvų ir kitų verslo paramos fondų
rengimo išlaidos.

Iki 50 proc.

1000 Eur.

6.

Infrastruktūros projektų išlaidos, įskaitant ir naujos darbo
vietos sukūrimo išlaidas:

6.1.

Infrastruktūros projektų išlaidos (išskyrus universalaus
dizaino sprendinius);

Iki 50 proc.

5000 Eur.

6.2.

Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų
infrastruktūros projektų išlaidos (išskyrus universalaus
dizaino sprendinius)

Iki 60 proc.

5000 Eur.

6.3.

Infrastruktūros išlaidoms (universalaus dizaino sprendiniai)

Iki 80 proc.

5000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas

7.

Nekilnojamojo turto nuomos ir (arba) patalpų remonto bei įrenginių ir (arba)
programinės įrangos nuomos išlaidos:

7.1.

Didžiausias kompensuojamas
dydis

Didžiausia
kompensuojama suma

verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, nekilnojamojo turto nuomos išlaidos;

kompensuojama iki 50 proc.
nekilnojamojo turto nuomos
išlaidų, tačiau ne daugiau kaip
2 EUR už 1 kv.m.

1500 Eur.

7.2.

verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, patalpų remonto ir įrenginių ir (arba)
programinės įrangos nuomos išlaidos;

Iki 50 proc.

1500 Eur.

7.3.

jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų,
nekilnojamojo turto nuomos išlaidos, tačiau ne daugiau kaip 2,5 EUR už 1 kv. m.;

Iki 80 proc.

3000 Eur.

7.4.

jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, patalpų
remonto ir įrenginių, ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidos;

Iki 80 proc.

3000 Eur.

8.

Dalyvavimo parodose išlaidos:

8.1.

Pareiškėjas dalyvauja užsienio ar savo šalies parodoje, pristatydamas savo
produkciją ar paslaugas;

Iki 50 proc.

1000 Eur.

8.2.

Pareiškėjas kartu su verslininkų delegacija vyksta į šalies ar užsienio parodą dėl
pasidalijimo gerosios darbo patirties pavyzdžiais, pažangios technikos arba naujų
technologijų diegimo

Iki 50 proc.

1000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos:
Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

Didžiausias
kompensuojamas dydis

Didžiausia
kompensuojama
suma

9.

Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidos:

9.1.

prekės ženklo registravimo ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo išlaidos;

Iki 75 proc.

2000 Eur.

9.2.

reklaminių lankstinukų ar kitos informacinio arba reklaminio tipo spaudos, skirtos verslo subjektams
reklamuoti, leidybos išlaidos;

Iki 50 proc.

1000 Eur.

9.3.

interneto svetainės kūrimo arba nuomos išlaidos, kurias sudaro mokestis už atliktus svetainės kūrimo
darbus, mokestis už interneto svetainės adreso sukūrimą ir palaikymą vieneriems metams, mokestis už
interneto svetainės skelbimą serveryje arba vienkartinėms iki 1 metų interneto svetainės nuomos
išlaidos;

Iki 75 proc.

500 Eur.

9.4.

reklaminių tekstų kūrimo, rinkodaros konsultacijų, rinkos tyrimų išlaidos;

Iki 50 proc.

500 Eur.

10.

Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, licencijų, atestatų,
susijusių su vykdoma veikla, mokymų išlaidos.

Iki 50 proc.

500 Eur.

11.

Verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, darbo saugos dokumentacijos sutvarkymo išlaidos.

Iki 50 proc.

500 Eur.

12.

Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio projekto, nekilnojamojo
turto bylų parengimo išlaidos, susijusios su Projekte numatomomis veiklomis.

Iki 50 proc.

1000 Eur.

13.

Savivaldybės ir (arba) jos partnerių organizuojamų konkursų, projektų ir kitų verslumą rajone
skatinančių renginių organizavimo išlaidoms.

-
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