
 PATVIRTINTA  

Šiaulių miesto savivaldybės  

Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo 

komisijos 2023 m. gegužės 15 d. 

protokolu Nr. VAK - 240   

 

PARAIŠKA  

DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO 

 

_______m.________________mėn.___d. 

 

Šiauliai 

 

 

Verslo subjekto pavadinimas 

arba Pareiškėjo vardas, 

pavardė 

 

 

 

Buveinė / Adresas  

 

Įmonės kodas arba individualios 

veiklos pažymos   (IDV)Nr. / verslo 

liudijimo (VL) Nr.  

 

Vadovai (vardas, pavardė, 

kontaktiniai duomenys) 

 

 

 

Telefono Nr. 

 

 

Įmonės veiklos vykdymo vieta 

 

Įmonės įkūrimo data / 

IDV ir VL išdavimo data 

 

 

Įmonės darbuotojų skaičius 

 

 

 

 

El. pašto adresas/ Internetinio 

puslapio adresas 

EVRK kodas Susijusių įmonių duomenys 

(pavadinimas, įmonės 

kodas)* 

 

 

 

Finansinių (mokestinių) metų 

pradžia 

*įmonės atitinkančios bent vieną SVV įstatymo 3 straipsnio 16 punkte nurodytą kriterijų 

 

 

Ar esate PVM mokėtojas?  (žymėti ):            TAIP            NE  
                    

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) finansinę paramą iš Šiaulių miesto 

savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo subjektų finansavimo programos lėšų.   
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Prašoma paramos forma (žymėti ): 

 

 

Įregistruotų naujų įmonių pradinių 

steigimosi išlaidų dalinis padengimas 

(išskyrus PVM jei įmonė yra PVM 

mokėtoja) 

Prašoma paramos suma – ______ Eur  

 

Dalyvavimo verslo pristatymo parodoje, 

vykstančioje tiek užsienyje, tiek 

Lietuvoje, išlaidų dalinis padengimas 

(išskyrus PVM jei įmonė yra PVM 

mokėtoja) 

Prašoma paramos suma – ______ Eur  

 

Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams 

mokyti padengimas (išskyrus PVM jei 

įmonė yra PVM mokėtoja)  

Prašoma paramos suma – ______ Eur  

 

Infrastruktūros pritaikymo asmenims su 

judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje 

dalinis išlaidų kompensavimas (išskyrus 

PVM jei įmonė yra PVM mokėtoja) 

Prašoma paramos suma – ______ Eur 

IŠ VISO EUR 

 

Trumpas įmonės veiklos aprašymas  

 

 

 

 

 

 

Parodoje numatomi demonstruoti pagrindiniai produktai/paslaugos (pildoma, jei 

teikiate paraišką dėl dalyvavimo verslo pristatymo parodoje)  

 

 

 

 

 

 

Trumpas įgyvendintos (įgyvendinamos) priemonės – infrastruktūros pritaikymo 

asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto teritorijoje, pristatymas (aprašykite, kokiam 

darbuotojų skaičiui priemonės įgyvendinimas padarys įtaką) 

(pildoma, jei teikiate paraišką infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia SVV subjekto 

teritorijoje)  
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Ar įmonė anksčiau naudojosi Savivaldybės parama?___________ Jei taip, data, paramos 

rūšis, gauta suma____________________________________________________ 

 

 

Pridedami dokumentai (visoms paramos priemonėms) 

Eil. 

Nr. 

Dokumentų pavadinimas Lapų 

skaičius 

1. Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR)/ verslo 

liudijimo pažymos kopija/ individualios veiklos pažymos kopija 

 

2. SVV subjekto statuso deklaracija, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos 

ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje 

(https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/smulkiojo-ir-vidutinio-

verslo-politika/statuso-deklaravimas-aktualus-dokumentai) 

 

3. Vienos įmonės“ deklaracija pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir 

inovacijų ministerijos parengtą ir interneto svetainėje 

(https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/vienos-imones-deklaracijos-

pagal-komisijos-reglamenta-es-nr-1407-2013) paskelbtą rekomenduojamą 

formą 

 

4. Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija, 

apmokėjimą įrodantys dokumentai) 

 

5. Jei prašoma paramos darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti, 

papildomai pateikiamas dalyvavimo mokymuose pažymėjimas / 

sertifikatas ar kt. dokumentas, įrodantis, kad darbuotojas kėlė kvalifikaciją  

 

Papildomi dokumentai reikalingi infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia 

finansavimui gauti: 

6. Techninės dokumentacijos kopija (jei taikoma).  

7. Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto 

valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma) 

 

8. Kiti dokumentai 

 

 

 
Pasirašydamas patvirtinu, kad esu tinkamai informuotas, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracija (toliau - 

Savivaldybės administracija), kaip duomenų valdytojas (juridinio asmens kodas 188771865, adresas: Vasario 16-osios g. 

62, Šiauliai, el. p. info@siauliai.lt, tel. Nr. (8 41) 509490) Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktuose, 

reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, nustatyta tvarka rinks ir tvarkys asmens duomenis. Asmens duomenys 

tvarkomi siekiant atrinkti paramos gavėją ir užtikrinti dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų. Tvarkymo 

pagrindas - tvarkyti būtina, siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant duomenų valdytojui 

pavestas viešosios valdžios funkcijas. Asmens duomenys Savivaldybės administracijoje bus saugomi teisės aktų, 

reglamentuojančių duomenų saugojimo terminus, nustatyta tvarka ir gali būti teikiami tretiesiems asmenims, jeigu tai yra 

būtina Jūsų paraišką išnagrinėti ir asmenims, kurie turi teisę šiuos duomenis gauti teisės aktų nustatyta tvarka. Duomenis 

pateikti privalote, kad būtų įvertinta Jūsų paraiška. Jūs turite teisę kreiptis su prašymu susipažinti su asmens duomenimis, 

juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, juos perkelti, taip pat turite teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, pateikti 

skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, Vilnius) ir pasikonsultuoti su Šiaulių miesto 

savivaldybės administracijos Duomenų apsaugos pareigūnu el. p. duomenuapsauga@siauliai.lt. Duomenų subjektų teisės 

įgyvendinamos Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklėmis, 

patvirtintomis 2020 m. balandžio 8 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-477 „Dėl 

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“ su 

pakeitimais ir papildymais, nustatyta tvarka. Man yra žinoma, kad daugiau informacijos apie duomenų tvarkymą galiu 

rasti www.siauliai.lt, pasirinkęs Asmens duomenų apsaugos skiltį. 

 

  

mailto:info@siauliai.lt
mailto:duomenuapsauga@siauliai.lt
http://www.siauliai.lt/
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VERSLO SUBJEKTO PASIŽADĖJIMAS 

Aš, 

      

(įmonės vadovo (savininko) vardas, pavardė) 

patvirtinu, kad: 

su finansinės paramos gavimo sąlygomis, lėšų skyrimo tvarka ir iš to atsirandančiais 

įsipareigojimais esu susipažinęs (-usi);  

per trejus metus suteiktos valstybės pagalbos dydis, įvertinus naujai teikiamą pagalbą, 

neviršija de minimis valstybės pagalbai nustatyto maksimalaus dydžio;  

patvirtinu, kad visi šioje paraiškoje ir kituose dokumentuose pateikti duomenys yra teisingi. 

Įsipareigoju leisti Savivaldybės administracijos darbuotojams patikrinti pateiktą 

informaciją, jeigu, jų manymu, tai yra būtina, ir laikytis lėšų naudojimo sutartyje nustatytų 

sąlygų. 

 

               

(pareigos)                                                 (parašas)                                                               (vardas, pavardė) 

 

A.V. 

 
 


