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:



Kaip vyksta?

Iki  einamųjų metų gegužės 30 d. skelbiamas Zarasų rajono
savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo

programos projektų finansavimo konkursai.

Lėšos smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo įgyvendinimui 
numatomos Zarasų rajono savivaldybės strateginiame veiklos 

plane.

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. 
sprendimu Nr. T-45 patvirtintas Zarasų rajono savivaldybės 

smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo programos lėšų 
naudojimo tvarkos aprašas.



Programai skiriamas finansavimas 

2020 m. SVV programai numatyta 37 000 Eur 
rajono Savivaldybės biudžeto lėšų. 

2018 metai 2019 metai

Skirta suma SVV skatinimo priemonei
pagal pateiktas paraiškas (Eur)

15 570,63 24 574,91

Pateikta paraiškų (vnt.) 7 11

Finansuota paraiškų (vnt.) 6 9

Sukurta darbo vietų (vnt.) 3 19



SVARBU:
u Programa skirta finansiškai remti naujai besisteigiančias ar savo veiklą 

plečiančias Zarasų rajono savivaldybėje veikiančias įmones, kuriose dirba ne 
mažiau kaip 60 proc. registruotų Zarasų rajono gyventojų ir verslininkus 
atitinkančius šioje programoje nustatytus reikalavimus. 

u Konkursas skelbiamas rajono Savivaldybės interneto svetainėje www.zarasai.lt. 
Paraiškos priimamos 30 kalendorinių dienų įskaitant paskelbimo dieną, tai yra 
nuo 2020 m. gegužės 5 d. iki 2020 m. birželio 3 d.

u Verslo subjektai, atitinkantys nurodytus reikalavimus, kalendoriniais metais gali 
teikti paraiškas projektų finansavimui dėl ne daugiau kaip dviejų finansinės 
paramos rūšių.

u Paramos rūšių išlaidos yra tinkamos, jei jos patirtos kalendoriniais metais.



Finansinės paramos rūšys 

Įmonės steigimo išlaidoms kompensuoti.

Patalpų nuomos arba rezidavimo paslaugų 
išlaidoms kompensuoti.

Investicinių paskolų ir (ar) išperkamosios 
nuomos verslo plėtros projektams vykdyti 

sumokėtoms palūkanoms iš dalies 
kompensuoti.

Verslo, investicijų planų, techninių projektų, 
rinkos tyrimų, mokslinių tiriamųjų darbų, 
paraiškų finansinei paramai iš valstybės 

biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių ar 
kitų fondų gauti rengimui.

Darbo vietos sukūrimo priemonių įsigijimui 
kompensuoti.

Naujų darbo vietų įsteigimui, kai teikiama 
projekto paraiška ir verslo subjektas 

dalyvauja Užimtumo tarnybos prie Lietuvos 
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos administruojamuose aktyvios 
darbo rinkos priemonėse, kompensuoti.

Interneto svetainės sukūrimo išlaidoms 
kompensuoti.

Reklamos išlaidoms kompensuoti.

Dalyvavimo parodose, kuriose pristatoma 
gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, 

išlaidoms kompensuoti.

Išlaidoms, patirtoms steigiant arba plečiant 
gamybinę (ūkinę) ar paslaugų veiklą, 

kompensuoti.

Kvalifikacijos kėlimo 
arba jos įgijimo 

išlaidoms 
kompensuoti.

Privačios žemės, 
reikalingos projekto 

įgyvendinimui, nuomai 
kompensuoti.

Laikino darbuotojų apgyvendinimo, įkūrus ne 
mažiau kaip 15 naujų darbo vietų bei 

darbuotojus įdarbinus ne trumpesniam kaip 6 
mėnesių laikotarpiui, kompensuoti.



Įmonės 
steigimo 
išlaidoms 
kompensuoti

Iki 80 proc., bet ne daugiau kaip 
150,00 Eur su įmonės steigimu 
susijusių išlaidų.

Kompensuojamas mokestis 
notarui, Valstybės įmonei Registrų 
centrui, įmonės antspaudo 
gamybai patirtos išlaidos ir pan. 

Finansinės paramos rūšis:



Patalpų 
nuomos arba 
rezidavimo 
paslaugų 
išlaidoms 
kompensuoti

Iki 80 proc. bet ne daugiau kaip 
1200,00 Eur per kalendorinius metus 
pirmais veiklos metais, antrais veiklos 
metais – ne daugiau kaip 600,00 Eur 
per kalendorinius metus. 

Prie paraiškos prideda patalpų nuomos 
sutarties kopiją bei dokumentą, 
patvirtinantį nuomos sutarties 
įregistravimą viešajame registre. 
Kompensuojant rezidavimo išlaidas –
rezidavimo paslaugų sutarties kopiją.

Finansinės paramos rūšis:



Investicinių paskolų 
ir (ar) išperkamosios 
nuomos verslo 
plėtros projektams 
vykdyti sumokėtoms 
palūkanoms iš dalies 
kompensuoti

Iki 80 proc. bet ne daugiau kaip 2000,00 
Eur per kalendorinius metus pirmais 
veiklos metais. Antrais veiklos metais – ne 
daugiau kaip 1000,00 Eur per 
kalendorinius metus. 

Prie paraiškos pridedama finansinės 
institucijos, su kuria yra sudaryta 
investicinės paskolos ir (ar) išperkamosios 
nuomos sutartis, pažyma apie pagal 
sutartį sumokėtas palūkanas ir 
patvirtinimas, kad Verslo subjektas neturi 
pradelstų įsipareigojimų.

Finansinės paramos rūšis:



Verslo, investicijų 
planų, techninių 
projektų, rinkos tyrimų, 
mokslinių tiriamųjų 
darbų, paraiškų 
finansinei paramai iš 
valstybės biudžeto, 
Europos Sąjungos 
struktūrinių ar kitų 
fondų gauti rengimui

Iki 85 proc. bet ne daugiau 
kaip 4000,00 Eur.

Siekiantys gauti paramos 
lėšas prie paraiškos pateikia 
komercinius pasiūlymus arba 
išankstines sąskaitas 
faktūras.



Naujos darbo 
vietos sukūrimo 
priemonėms 
kompensuoti

Iki 125 Eur vienos naujos darbo vietos įsteigimui, jei darbo 
vieta sukurta tais pačiais kalendoriniais metais, kai 
teikiama projekto paraiška ir Verslo subjektas dalyvauja 
Užimtumą tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos administruojamuose 
aktyvios darbo rinkos priemonėse ir yra parengęs paraišką 
dėl naujų darbo vietų įsteigimo pagal Lietuvos Respublikos 
užimtumo rėmimo įstatymo 46 straipsnyje apibrėžtą 
vietinių užimtumo iniciatyvų projektą, bet ne daugiau 
kaip 500 Eur per kalendorinius metus. 

Prie paraiškos pateikia: darbo vietų sukūrimą, darbuotojų 
įdarbinimą įrodančius dokumentus bei sutarties su 
įgyvendinančia institucija dėl paramos skyrimo kopiją.



Darbo vietos sukūrimo 
išlaidos, jei darbo vieta 
sukurta ne trumpesniam 
kaip 6 mėnesių laikotarpiui 
bei mokama ne mažesnė 
kaip 1 minimali mėnesinė 
alga. Kompensuojamos 
darbo vietos sukūrimo
išlaidos.

Iki 600,00 Eur naujos darbo vietos sukūrimo priemonių 
(išskyrus iki 400,00 Eur kai naujos darbo vietos sukūrimui yra 
įsigyjama kompiuterinė įranga) įsigijimas. 

Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos 
sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 
300,00 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms 
įsigyti – 1500,00 Eur.

Pridedami patvirtinantys dokumentai.

Iki 1500,00 Eur darbo vietos sukūrimo priemonių (išskyrus iki 
500,00 Eur kai naujos darbo vietos sukūrimui yra įsigyjama 
kompiuterinė įranga) įsigijimas kai darbo vietą sukuria 
jaunas žmogus (asmuo nuo 14 iki 29 metų). 

Sukūrus daugiau kaip vieną darbo vietą – kiekvienas kitos 
sukurtos darbo vietos priemonių įsigijimas finansuojamas iki 
500,00 Eur. Maksimali finansavimo suma darbo priemonėms 
įsigyti – 2500,00 Eur. 

Pridedami patvirtinantys dokumentai.



Išlaidoms, patirtoms 
steigiant arba plečiant 
gamybinę (ūkinę) ar 
paslaugų veiklą, 
kompensuoti reikalingos 
įrangos, darbo 
priemonių ir baldų 
įsigijimui.

Iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 
5000,00 Eur per kalendorinius 
metus, jeigu veikla bus vykdoma ne 
trumpiau kaip 6 mėnesius 
einamaisiais metais ar dirba/ 
planuoja dirbti ne mažiau kaip 120 
dienų per kalendorinius metus.

Prie paraiškos pateikia komercinius 
pasiūlymus arba išankstines 
sąskaitas faktūras.



Interneto 
svetainės 
sukūrimo 
išlaidoms 
kompensuoti 

Iki 50 proc., bet ne 
daugiau kaip 200,00 Eur 
interneto svetainės 
sukūrimui.

Prie paraiškos pateikia 
komercinius pasiūlymus 
arba išankstines sąskaitas 
faktūras.



Reklamos 
išlaidoms 
kompensuoti

Išskyrus vietinę rinkliavą už leidimo 
įrengti išorinę reklamą rajono 
Savivaldybės teritorijoje išdavimą, 
bet ne daugiau kaip 150,00 Eur per 
kalendorinius metus. 

Prie paraiškos pateikia komercinius 
pasiūlymus arba išankstines 
sąskaitas faktūras.



Kvalifikacijos 
kėlimo arba jos 
įgijimo išlaidoms 
kompensuoti

Iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 
150,00 Eur per kalendorinius metus. 
Finansavimas skiriamas trumpalaikiams 
(ne ilgesniems kaip 5 kalendorinių 
dienų) darbuotojų mokymams, siekiant 
suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines 
žinias ir įgūdžius. 

Prie paraiškos pateikia komercinius 
pasiūlymus arba išankstines sąskaitas 
faktūras.



Privačios žemės 
reikalingos 
projekto 
įgyvendinimui, 
esančios Zarasų 
rajone nuomos 
išlaidoms 
kompensuoti 

Iki 1000,00 Eur per kalendorinius 
metus pirmaisiais veiklos metais. 
Antraisiais veiklos metais – ne 
daugiau kaip 500,00 Eur per 
kalendorinius metus. 

Prie  paraiškos prideda žemės 
nuomos sutarties kopiją bei 
dokumentą, patvirtinantį 
nuomos sutarties įregistravimą 
viešajame registre.



Laikino darbuotojų 
apgyvendinimo, įkūrus 
ne mažiau kaip 15 
naujų darbo vietų bei 
darbuotojus įdarbinus 
ne trumpesniam kaip 6 
mėnesių laikotarpiui, 
išlaidos

Iki 30 proc. patirtų išlaidų laikino 
darbuotojų apgyvendinimo, įkūrus ne 
mažiau kaip 15 naujų darbo vietų bei 
darbuotojus įdarbinus ne trumpesniam kaip 
6 mėnesių laikotarpiui, bet ne daugiau kaip 
7000,00 Eur per kalendorinius metus. 

Prie paraiškos pateikia – darbo vietų 
sukūrimą/ darbuotojų įdarbinimo faktą 
įrodančius dokumentus (darbo sutarčių 
kopijas, Valstybinio socialinio draudimo 
fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos pažymas ir kt.).



Dalyvavimo 
parodose, kuriose 
pristatoma 
gaminama 
produkcija ar 
teikiamos paslaugos

Iki 50 proc. patirtų išlaidų dalyvavimui 
parodose, kuriose pristatoma gaminama
produkcija ar teikiamos paslaugos, bet ne 
daugiau kaip 900,00 Eur per kalendorinius 
metus pirmais veiklos metais; antrais ir 
sekančiais veiklos metais – parama mažinama 
po 20 proc.

Kompensuojamos išlaidos, susijusias su 
dalyvavimu parodoje (registracijos mokestis,

mokėjimai už parodos ploto nuomą ir/ar
stendo įrangos nuomą).



Pirmumo balai gauti projektų finansavimą



Su paraiška teikiami dokumentai

JURIDINIO ASMENS REGISTRACIJOS PAŽYMĖJ IMO (ARBA JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO
IŠRAŠO) KOPIJA, ĮSTATŲ AR NUOSTATŲ KOPIJA.

Dokumentų, patvirtinančių teisę verstis ūkine komercine veikla (verslo liudijimas arba nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma,
ūkininko pažymėjimas), kopija.

Valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie įsiskolinimų nebuvimą.

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus pažyma apie įsiskolinimų nebuvimą.

Nustatytos formos pažyma apie įdarbintus darbuotojus į naujai įsteigtas darbo vietas (pildo įmonės įkūrusios naujas darbo vietas).

Verslo subjekto deklaracijos forma.

Dokumentai pagrindžiantys išlaidas.

Kiti dokumentai.



Paraiškų teikimo tvarka

u Elektroninio pašto adresu svvprojektai@zarasai.lt siunčiama projekto paraiška bei 
kartu teikiami pareiškėjo pridedami privalomi pateikti dokumentai, turi būti 
pasirašyti kvalifikuotu  elektroniniu parašu. 

u Teikiant popierinę projekto paraišką ar siunčiant paraišką paštu, pasirašyti 
originalūs dokumentai ir parašu patvirtintos teikiamos dokumentų kopijos, turi 
būti pateikti šiuo adresu: Sėlių a. 22, Zarasai. Ant užklijuoto voko turi būti 
nurodyta „TEIKIAMA PARAIŠKA SVV KONKURSUI. NEATPLĖŠTI IKI KONKURSO 
PABAIGOS“.

u Siunčiant paštu ant voko nurodyta išsiuntimo (priėmimo- kai paraiška pateikiama 
priimamajame) data turi būti ne vėlesnė kaip paskutinė konkurso paraiškų teikimo 
diena.

u Projekto paraiškas galima pateikti iki 2020 m. birželio 3 d. 24.00 val. Vėliau 
pateiktos paraiškos nevertinamos.
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Ačiū už dėmesį.

Ramunė Šileikienė
Tel. 8 385 31210

El.p.: ramune.sileikiene@zarasai.lt


