Priedas
Projekto
„Paramos verslui sistemos sukūrimas ir jos prieinamumo užtikrinimas Žiemgaloje, Kuržemėje
ir Šiaurės Lietuvoje“ („Creating of business support system and the availability in Zemgale,
Kurzeme and Northern Lithuania“)
aprašymas
Projekto akronimas: BUSINESS SUPPORT
Projekto numeris: LLI-131
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Projekto partneriai:
Vadovaujantis partneris (LP-1) – Viešoji įstaiga Žiemgalės planavimo regionas (Zemgales
plānošanas reģions. Latvija).
Projekto partneris (PP_2) – Viešoji įstaiga Kurzemės planavimo regionas (Kurzemes
plānošanas reģions. Latvija).
Projekto partneris (PP_3) – AB Latvijos kaimo konsultavimo ir švietimo centras (SIA Latvijas
Lauku konsultāciju un izglītības centrs. Latvija).
Projekto partneris (PP_4) – Aizkriauklės rajono savivaldybė (Aizkraukles nuovada
pašvaldība. Latvija).
Projekto partneris (PP_5) – Viešoji įstaiga Šiaulių verslo inkubatorius.
Projekto partneris (PP_6) – Viešoji įstaiga Panevėžio verslo konsultacinis centras.
Projekto partneris (PP_7) – Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji biblioteka.

Numatomo įgyvendinti LatLit programos Projektas atitinka 2-ąjį programos prioritetą - Darbo
jėgos judumo ir užimtumo skatinimas.
Projektas skirtas verslo plėtros skatinimui, naujų paramos sistemų kūrimui ir paslaugų pagal
jas teikimui, bendradarbiavimo tarp verslo paramos institucijų stiprinimui, taip pat projektas
prisideda prie verslo idėjų gyvybingumo didinimo, suteikiant ypatingą dėmesį į naujo verslo pradžios
augimą ir į savarankišką naujos įmonė darbą.
Projekto veiklos apima:
- Naujų verslo rėmimo paslaugų kūrimą.
- Verslumo skatinimą per informacijos sklaidą, siekiant tikslines grupes (studentus, vyresnius
mokinius, bedarbius ir kt.) supažindinti su verslo kūrimo arba individualios veiklos vykdymo
galimybėmis.
- Verslo, mokslo ir verslo rėmimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant skatinti verslumą.
- Mentorystės tinklų abiejose programos šalyse kūrimą.
- Kitas veiklas, apimančias verslumo lygio didinimą, savarankiško darbo skatinimą ir kt.
veiklas.
-

Projekto įgyvendinimas leis pasiekti tokius rezultatus:
Bus įsteigti 2 verslo paramos centrai: Aizkriauklės verslo paramos centras ir Rokiškio
bibliotekos verslo ir NVO klasteris “Versli biblioteka”.
Bus patobulinta veikiančių verslo paramos institucijų materialinė bazė ir žmogiškieji ištekliai
(Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus materialinės bazės atnaujinimui numatyta
skirti 22 tūkst. EUR);
Sustiprintas verslo paramos institucijų bendradarbiavimas Latvijoje ir Lietuvoje;
Įkurtas mentorystės tinklas, skirtas verslo gyvybingumo ir vystymo plėtrai Latvijoje ir
Lietuvoje.
Pradėtos teikti mokymo ir konsultacijų paslaugos antrepreneriams, siekiantiems pradėti verslą
bei plėtoti eksportą.

Projektas bus įgyvendintas bendradarbiaujant įvairioms verslo paramos organizacijoms
Latvijoje ir Lietuvoje siekiant įvairiapusio požiūrio į verslo skatinimo sprendimus ir paslaugas
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kaimyninėse šalyse. Svarbiausias tikslas antrepreneriams ir mentoriams pereiti nuo konkurencijos
prie abipusiai naudingo bendradarbiavimo.
Bendras projekto biudžetas - 720 936.12 Eurų.
Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus biudžetas - 96 832.67 Eurų.
Paramos lėšos - 82 307.76 EUR.
Viešosios įstaigos Šiaulių verslo inkubatoriaus lėšos - 14 524,91 EUR.
Planuojamas projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2017-04-01 – 2019-03-31
PROJEKTO BUSINESS SUPPORT (PARAMA VERSLUI )
BIUDŽETAS
Įrangos pirkimas
Baldai:
Konferenciniai stalai (10 vnt.)
Konferencinės kėdės (100 vnt.)
Įranga:
Kompiuteris
Multimedija

20.951,15
19.360,00
4.840,00
14.520,00
1.591,15
834,90
756,25

Personalo išlaidos
Projekto koordinatorius
Projekto asistentas
Projekto finansininkas
Projekto konsultantai (2)

45.904,80
15.244,80
9.254,40
10.905,60
10.500,00

Biuro išlaidos (iki 15 %nuo personalo išlaidų)

6.885,72

Kelionės ir apgyvendinimas

3.187,00

Išorės paslaugos
Auditas
Verslo paramos sistemos vykdymo tobulinimo tyrimas
Išorinės išlaidos (viešinimas, mokymai mentoriams, verslo diena, IT tinklo
sukūrimas, renginiai)
IŠ VISO:

3.500,00
3.000,00
13.404,00
96.832,67

P.S.: Projekto įgyvendinimui Viešoji įstaigai teks imti kreditinę liniją (iki 70 tūkst. Eur), kadangi
patirtos išlaidos iš programos lėšos apmokamos kartais tik per 12-13 mėn. Todėl įstaiga negalės užtikrinti
tinkamų piniginių srautų. Paskolos (kreditinės linijos) aptarnavimo kaštai sudarys dar apie 4 tūkst. EUR.
Preliminariai dėl paskolos susitarta su Šiaulių banku. Paskolos apdraudimui rengiamasi užstatyti bankui II-ą
korpusą (Aušros al. 66a, LT76233 Šiauliai), kurio plotas 240 m². Pastato mokestinė vertė (atitinka rinkos
kainą) apie 102 tūkst. Eur.

Parengė
VšĮ Šiaulių verslo inkubatoriaus direktorius Feliksas Alius Valys

