(Paramos gavėjo (įmonės) pavadinimas, adresas, įmonės kodas, telefonas, el. pašto adresas)

Šiaulių miesto savivaldybės
Smulkiojo verslo rėmimo komisijai
PARAIŠKA
DĖL ĮRANGOS IR ĮRANKIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ DALINIO PADENGIMO
______________
(data)

Šiauliai
Konkurse gali dalyvauti labai mažos įmonės, kurios yra registruotos Šiaulių miesto savivaldybės
teritorijoje, veikia paslaugų ir gamybos srityse ne ilgiau nei 3 metus.
Prieš pradėdami pildyti paraišką, atidžiai perskaitykite Smulkiojo verslo rėmimo nuostatus bei Įrangos ir
įrankių įsigijimo išlaidų dalinio padengimo konkurso tvarkos aprašą.
1. Informacija apie įmonę:
Įmonės pavadinimas
Adresas (įmonės buveinė,
patalpos)
Telefonas
El. paštas
Internetinės svetainės adresas
Įmonės kodas
Įmonės įkūrimo metai
Įmonės vadovo kontaktiniai
duomenys (vardas, pavardė,
telefono numeris, el. pašto
adresas)
2. Trumpas įmonės veiklos aprašymas:
Kokią veiklą vykdo įmonė?
Kiek įmonėje dirba
darbuotojų?
Kuo įmonės veikla yra
išskirtinė, originali, inovatyvi?

3. Informacija apie įrangos ir įrankių įsigijimą:
Kokią įrangą ar įrankius įsigijo
Jūsų įmonė?

Kuo įranga inovatyvi? Kaip
įsigyta įranga ar įrankiai
prisidės prie Jūsų veiklos
efektyvumo?
Ar įsigyta įranga ar įrankiai
sukurs naują (-as) darbo vietą (as)? Jei taip, kiek darbo vietų?
Įrangos ar įrankių įsigijimo
kaina, Eur su PVM

4. Kita informacija
Ar įmonė anksčiau naudojosi
Savivaldybės parama?
Jei taip – data, paramos rūšis,
gauta suma
5. Pridedama:
1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR).
2. Įrangos ar įrankių įsigijimo sąskaita – faktūra ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.
3. Prie paraiškos pridedami papildomi dokumentai (dokumentai pagrindžiantys įmonės
veiklą – ketinimų protokolai, komerciniai pasiūlymai, turimos įrangos aprašymai,
patentai, išradimai, potencialių užsakovų ar vertintojų atsiliepimai ir pan.).
6. Pareiškėjo deklaracija:

- šioje paraiškoje ir prie jos pridėtuose dokumentuose pateikta informacija yra teisinga;
- nesu pažeidęs jokios kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš Europos Sąjungos arba
Lietuvos Respublikos valstybės arba savivaldybių biudžeto lėšų;
- man nėra iškelta byla dėl bankroto, įmonė nėra likviduojama;
- sutinku, kad informacija apie mano įmonę (pareiškėjo pavadinimas, prašoma paramos
suma ir skirta paramos suma) būtų skelbiama paramą administruojančių institucijų
interneto svetainėse;
- esu ar ketinu būti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas ar verslininkas, kaip tai
apibrėžia Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas;
- iš Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto prašomos padengti įrangos / įrankių įsigijimo
išlaidos nebuvo finansuotos iš kitų finansavimo šaltinių;
- patvirtinu, kad per trejus metus suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus naujai
teikiamą pagalbą, neviršija de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus
dydžio.
Su finansinės paramos gavimo sąlygomis, teikimo tvarka ir iš to atsirandančiais įsipareigojimais
esu susipažinęs (-usi).

______________________
(Paramos gavėjo pareigos)
A. V.

______________
(Parašas)

_________________
(Vardas, pavardė)

