BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2011 m. gruodžio 29 d. Nr. T-299
Biržai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994,
Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi,
Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo (Žin., 1998, Nr. 1092993; 2007, Nr. 132-5354; 2010, Nr. 38-1775) 5 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Biržų
rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos valdymo komisijos
pasiūlymą, Biržų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Patvirtinti Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos
nuostatus (pridedama).
2. Pripažinti netekusiu galios Biržų rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 25 d.
sprendimo Nr. T-33 „Dėl smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos“ 1 punktą.

Savivaldybės merė

Irutė Varzienė

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės tarybos
2011 m. gruodžio 29 d.
sprendimu Nr. T-299
BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO
PLĖTROS PROGRAMOS NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS
1. Biržų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros programos (toliau –
Programa) tikslas – suteikti finansinę paramą smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
priemonėms Biržų rajone įgyvendinti.
2. Programos lėšos skiriamos verslo subjektams, įregistruotiems ir vykdantiems veiklą
Biržų rajono savivaldybėje ir atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio
verslo plėtros įstatymo 3 ir 4 straipsniuose nustatytas sąlygas, taip pat asocijuotoms verslo
struktūroms, teikiančioms viešąsias paslaugas verslui ir (ar) įgyvendinančioms Programos
priemones Biržų rajone.
3. Prioritetas teikiant Programos paramą skiriamas labai mažoms įmonėms, mažoms
įmonėms ir verslininkams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo
plėtros įstatymo 3 straipsnio 2 arba 3 dalyje nustatytas sąlygas.
4. Programa finansuojama iš Biržų rajono savivaldybės biudžeto lėšų.
II. FINANSINĖS PARAMOS FORMOS
5. Programos lėšos skiriamos verslo subjektų finansinės paramos sistemai,
informavimo, konsultavimo (mokymo) paslaugoms, verslo infrastruktūrai plėtoti, naujų
darbo vietų kūrimui ir kitoms techninės pagalbos priemonėms verslumui skatinti.
6. Programos lėšos naudojamos Programos valdymo komisijos sprendimu.
7. Programos lėšas, vadovaudamasi Programos valdymo komisijos sprendimais,
administruoja Savivaldybės administracija.
8. Programos lėšos naudojamos:
8.1. verslumo skatinimo priemonėms finansuoti;
8.2. verslo plėtros projektų išlaidoms iš dalies kompensuoti.
III. VERSLUMO SKATINIMO PRIEMONIŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS
9. Finansinė parama skiriama verslumo skatinimo (verslo procesų aiškinimo,
populiarinimo bei verslo žinių skleidimo visuomenėje, skatinant žmonių potraukį kurti
privatų verslą) priemonėms:
9.1. mokymams, informacijos teikimui, konsultacijoms;
9.2. leidinių leidybai;
9.3. verslumo skatinimo programų rengimui;
9.4. verslo informacijos sklaidos ir Biržų rajono savivaldybės įvaizdį formuojančių
leidinių išleidimo išlaidoms (lankstinukams, skrajutėms, kitiems leidiniams, informacijos
skelbimui internetiniame tinklalapyje);
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9.5. informaciniams reklaminiams stendams įrengti;
9.6. dalyvavimo parodose, mugėse ar verslininkų misijose, siekiant surasti
bendradarbiavimo partnerius gamybos, prekybos ar mokslo srityse ar pritraukti užsienio
investicijas, reprezentuoti rajono ūkį, taip pat skatinančiose lietuviškos produkcijos bei
paslaugų eksportą;
9.7. asocijuotų verslo struktūrų organizuojamų verslumą skatinančių renginių
organizavimo išlaidoms finansuoti.
10. Institucijos, vykdančios verslumo skatinimo 9.1–9.7 punktuose nurodytas
priemones, gali gauti Programos finansavimą, jeigu ši veikla aktuali visiems rajono ūkio
subjektams ar bendruomenės nariams arba specializuotais klausimais – apibrėžtai grupei.
11. Vienai vienkartinei priemonei gali būti skiriama iki 5000 Lt, išskyrus atvejus, kai
dėl priemonės įgyvendinimo ir finansavimo pasirašoma atskira Biržų rajono savivaldybės ir
priemonę įgyvendinančios institucijos sutartis.
IV. VERSLO PLĖTROS PROJEKTŲ IŠLAIDŲ DALINIS KOMPENSAVIMAS
12. Verslo subjektams, įgyvendinantiems verslo infrastruktūros plėtros projektus, iš
Programos lėšų gali būti kompensuojamos su karstiniu regionu susijusių privalomų tyrimų
išlaidos (jeigu jos nekompensuojamos valstybės lėšomis).
13. Verslo subjektui 12 punkte nurodytos išlaidos kompensuojamos tik galutinai
įvykdžius projektą bei Programos valdymo komisijai pateikus išlaidas pateisinančius ir jų
apmokėjimą patvirtinančius dokumentus.
14. Bendra paramos suma negali būti didesnė nei 5 proc. projekto vertės ir vieno
projekto išlaidoms kompensuoti gali būti skiriama ne daugiau kaip 5000 (penki
tūkstančiai) Lt Programos lėšų.
V. DOKUMENTŲ PROGRAMOS PARAMAI GAUTI PATEIKIMAS IR
SVARSTYMO TVARKA
15. Verslo subjektai, pageidaujantys gauti paramą, Programos valdymo komisijai
pateikia:
15.1. Paraišką Biržų rajono smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo programos
finansavimui gauti (paraiškos formos pavyzdys pridedamas);
15.2. registravimo arba leidimo verstis norima veikla dokumentų kopijas;
15.3. veiklos aprašymą arba verslo planą;
15.4. verslo subjekto balansų arba pajamų deklaracijų kopijas (jeigu jis privalo juos
sudaryti);
15.5. verslo subjekto veiklą reglamentuojančių dokumentų, jei įmonė privalo juos
turėti, kopijas;
15.6. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos Biržų rajono skyriaus pažymas apie atsiskaitymą su valstybės ir savivaldybės
biudžetais, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos biudžetu.
16. Programos valdymo komisija, atsižvelgusi į konkrečią situaciją ir esant būtinumui,
gali pareikalauti pateikti kitus reikalingus dokumentus.
17. Programos valdymo komisija, gavusi visus reikiamus dokumentus, per mėnesį
Komisijos posėdyje apsvarsto pateiktą medžiagą ir priima sprendimą suteikti paramą arba
pateikia motyvuotą atsakymą dėl paramos neskyrimo. Programos valdymo komisija, priėmusi
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sprendimą suteikti paramą, Komisijos posėdžio protokolo kopiją pateikia Savivaldybės
administracijai.
18. Programos valdymo komisijai pateikti pareiškėjų dokumentai yra konfidencialūs.
Pareiškėjo prašymu klausimas gali būti svarstomas uždarai. Viešai skelbiami tik priimti
sprendimai.
VI. PARAMOS TEIKIMO TVARKA IR ATSAKOMYBĖ UŽ LĖŠŲ
PANAUDOJIMĄ
19. Vienam verslo subjektui per finansinius metus lėšos iš Programos gali būti skirtos
tik vienai 9 punkte nurodytai priemonei finansuoti (išskyrus atvejus, kai finansuojami
mokymai ir (ar) konsultacijos).
20. Verslo subjektams, turintiems skolų valstybės ar savivaldybės biudžetams,
Valstybiniam socialiniam draudimui, parama neskiriama.
21. Finansavimą iš Programos lėšų vykdo Savivaldybės administracija banko
pavedimais:
21.1. įvykdžius priemonę ir pateikus išlaidas pateisinančius dokumentus
(kompensuoja patirtas išlaidas);
21.2. Programos valdymo komisijai priėmus sprendimą skirti lėšas priemonei
įgyvendinti ir su priemonę įgyvendinančiu subjektu sudarius atskirą priemonės finansavimo
sutartį Programos lėšos iš anksto pervedamos į priemonę įgyvendinančio subjekto nurodytą
sąskaitą.
22. Konkrečias priemonių, nurodytų nuostatų 9 punkte, finansavimo apimtis nustato
Programos valdymo komisija ir pateikia Savivaldybės administracijai. Programos pajamų ir
išlaidų sąmatą tvirtina Savivaldybės administracijos direktorius.
23. Metams pasibaigus, nepanaudotas Programos lėšų likutis grąžinamas į
Savivaldybės biudžeto sąskaitą.
24. Už Programos nuostatų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių šios Programos lėšų
skyrimą ir naudojimą, pažeidimus atsako juos padarę asmenys įstatymų nustatyta tvarka.
25. Nustačius faktą, kad lėšų gavėjas pažeidė numatytas (sutartas) sąlygas ar
įsipareigojimus, Savivaldybės administracija, Programos valdymo komisijai pritarus, gali
vienašališkai nutraukti finansavimą. Paramos gavėjas po sankcijos pritaikymo turi
savarankiškai vykdyti įsipareigojimus kreditoriams.
26. Programos lėšų gavėjas, pateikęs klaidingą informaciją ir (ar) duomenis, būtinus
Programos lėšoms gauti, arba piktybiškai pažeidęs numatytas (sutartas) sąlygas ar (ir)
prisiimtus įsipareigojimus, privalo grąžinti gautas Programos lėšas. Atsisakius grąžinti,
Savivaldybės administracija turi teisę jas išreikalauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta
tvarka.
27. Programos lėšų naudojimą kontroliuoja Savivaldybės kontrolierius.
VII. PROGRAMOS VALDYMO KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS
28. Programą valdo visuomeniniais pagrindais veikianti Programos valdymo komisija
(toliau – Komisija).
29. Komisijos sudėtį, jos pirmininką tvirtina ir jos narių skaičių nustato rajono Taryba.
Komisijos kadencija – 2 metai.
30. Komisijos posėdžiuose:
30.1. atliekamas pateiktų paraiškų Programos paramai gauti vertinimas;

4
30.2. prireikus išklausomos suinteresuotų asmenų išvados;
30.3. priimami sprendimai dėl 9 punkte nurodytų priemonių finansavimo, nustatomos
konkrečios priemonės finansavimo apimtys, reikalui esant priimamas sprendimas sustabdyti
priemonės finansavimą;
30.4. svarstomi kiti, su Programos įgyvendinimu susiję klausimai, jeigu to prašo
Savivaldybės institucijos.
31. Komisija vadovaujasi Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos
sprendimais, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais bei kitais teisės aktais ir
šiais nuostatais.
32. Komisija turi teisę:
32.1. leisti Komisijos posėdyje dalyvauti asmeniui, kurio prašymas nagrinėjamas;
32.2. priimti sprendimus, nedalyvaujant kviestiniams asmenims.
33. Komisijos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas, jis yra atsakingas už
Komisijos funkcijų vykdymą.
34. Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kuriems pirmininkauja
Komisijos pirmininkas, o jam negalint dalyvauti – jo raštu paskirtas Komisijos narys. Jei
Komisijos pirmininkas ar jo paskirtas Komisijos narys negali atvykti į Komisijos posėdį,
posėdžiui turi teisę pirmininkauti pačios Komisijos išrinktas posėdyje dalyvaujantis narys.
35. Komisijos posėdžiai rengiami prireikus. Komisijos posėdis gali būti sušauktas,
jeigu to prašo ne mažiau kaip trečdalis jos narių, arba Komisijos pirmininko iniciatyva.
36. Apie rengiamą Komisijos posėdį ir numatomą posėdžio dienotvarkę visi Komisijos
nariai informuojami ne vėliau kaip likus iki jo penkioms darbo dienoms, jei kitaip
nenusprendžia Komisija. Su dokumentais dėl posėdyje numatomų svarstyti klausimų
Komisijos narys gali susipažinti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir investicijų
skyriuje.
37. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė
Komisijos narių.
38. Komisijos sprendimai priimami atviru balsavimu paprastąja posėdyje
dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia
posėdžio pirmininko balsas.
39. Komisijos nariai, negalintys dalyvauti posėdyje, bet susipažinę su darbotvarkės
klausimais, gali raštu pranešti savo valią ,,už“ ar ,,prieš“ dėl kiekvieno svarstomo klausimo.
Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.
40. Komisijos narys neturi teisės balsuoti dėl svarstomo klausimo, jeigu jis ar jo šeimos
nariai (tėvai ir vaikai, broliai ir seserys, sutuoktinis) yra asmeniškai suinteresuoti sprendimo
rezultatais. Kad yra suinteresuotas svarstomu klausimu, Komisijos narys privalo informuoti
posėdžio dalyvius.
41. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti parengtas ne vėliau kaip
per penkias darbo dienas po posėdžio ir kartu su dokumentais dėl posėdyje svarstytų klausimų
pateiktas Savivaldybės administracijai, kuri apie sprendimą informuoja prašymą pateikusius
asmenis.
42. Protokolą pasirašo visi Komisijos nariai, jei kitaip nenusprendžia Komisija.
43. Komisija yra atskaitinga Savivaldybės tarybai ir atsiskaito jai raštu ne rečiau kaip
vieną kartą per metus Savivaldybės tarybos posėdyje.
44. Komisijos posėdžių protokolai ir posėdyje svarstytų klausimų dokumentai saugomi
Savivaldybės administracijoje.
______________

Biržų rajono savivaldybės smulkiojo
ir vidutinio verslo plėtros programos
nuostatų aprašo priedas
(Paraiškos formos pavyzdys)
PARAIŠKA
BIRŽŲ RAJONO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS
PROGRAMOS FINANSAVIMUI GAUTI
20....-...-...
Priemonės pavadinimas_______________________________________________________
Pareiškėjas ________________________________________________________________
(verslo subjekto pavadinimas, kodas, adresas, vadovo vardas, pavardė, tel., faksas)

__________________________________________________________________________
Banko kodas, sąskaitos Nr. ___________________________________________________
Pareiškėjo veiklos apibūdinimas _______________________________________________
Priemonės aprašymas (tikslas, dalyviai, laikotarpis, planuojami pasiekti rezultatai ir kt.) ___
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Priemonės sąmatinė vertė Lt __________________________________________________
Iš jų numatoma finansuoti savomis lėšomis _______________________________________
Prašoma finansuoti suma Lt ___________________________________________________
Priemonės įgyvendinimą remia ________________________________________________
Buvo gautas analogiškas priemonės finansavimas anksčiau (jei taip, tai kokia suma, kada,
kaip tos lėšos buvo panaudotos, rezultatas) _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Kas padaryta numatytai priemonei įgyvendinti (kokie atlikti parengiamieji darbai, numatomi
partneriai, pasiektų susitarimų kopijos) __________________________________________
__________________________________________________________________________
Dokumentų, pridedamų prie šios paraiškos daliniam finansavimui gauti, sąrašas:
1. Priemonės projektas arba verslo planas, kuriuose turi būti akcentuotas projekto aktualumas,
naujai steigiamų darbo vietų skaičius, įtaka rajono plėtrai ir kt. _____________
__________________________________________________________________________
2. Priemonės vykdymo sąmata.
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
Paraišką užpildė (vardas, pavardė, pareigos, tel. Nr. ________________________________
Paraiškos užpildymo data ___________________________________
Parašas __________________________________________
Antspaudas

