
AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

VERSLO PLĖTROS SKATINIMO PROGRAMA



PROGRAMOS TIKSLAS
Skatinti smulkiojo verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų
pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Akmenės rajono savivaldybėje



GALIMI PAREIŠKĖJAI
Smulkiojo verslo subjektas*, neturintis mokestinės prievolės ir vykdantis komercinę ūkinę veiklą
Savivaldybės teritorijoje.

*Juridinis ar fizinis ar, turintis verslo liudijimą, kuris galios nemažiau kaip 180 dienų ir dirba/planuoja dirbti ne trumpiau
kaip 96 dienas per kalendorinius metus nuo paramos prašymo dienos;

Labai maža įmonė, maža įmonė, atitinkanti LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. numatytas sąlygas;

Verslininkas, atitinkantis LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 4 str. numatytas sąlygas.



DIDŽIAUSIA GALIMA GAUTI SUMA

Vienam Pareiškėjui Programos lėšomis kompensuojama ne daugiau kaip 5 000 Eur per 3 metus



KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS (1)
Vienam Pareiškėjui kompensuojama ne daugiau kaip 5 000 Eur per 3 metus

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Didžiausias kompensuojamas dydis Didžiausia kompensuojama suma

1. Kredito/lizingo, kurio dydis ne didesnis nei 10 000 eurų, palūkanos 80 proc. palūkanų 2 000 Eur

2. Pradinėms įmonės steigimo išlaidos (mokesčio notarui už steigiamo juridinio 
asmens steigimo dokumentų atitikties patvirtinimas, mokestis Juridinių asmenų 
registrui už juridinio asmens įregistravimą)

100 proc. išlaidų 500 Eur

3. Verslo planų kreditui gauti, verslo planų (paraiškų) ir kitų dokumentų paramai iš 
Europos Sąjungos struktūrinių fondų, Vietinių užimtumo iniciatyvų ir kitų verslo 
paramos fondų rengimo išlaidos

50 proc. išlaidų 1 000 Eur

4. Infrastruktūros projektų išlaidos 50 proc. išlaidų 5 000 Eur

5. Universalaus dizaino sprendinių įgyvendinimo išlaidos 80 proc. išlaidų 5 000 Eur

6. Kilnojamojo ir nekilnojamojo turto draudimo įmokų dengimo išlaidos, susijusios 
su projektine veikla

80 proc. išlaidų 300 Eur



KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS (2)
Vienam Pareiškėjui kompensuojama ne daugiau kaip 5 000 Eur per 3 metus

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Didžiausias kompensuojamas dydis Didžiausia kompensuojama suma

7. Nekilnojamojo turto nuomos ir/arba patalpų remonto bei įrenginių ir/arba 
programinės įrangos nuomos išlaidos:

7.1. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, nekilnojamojo turto nuomos 
išlaidos

50 proc. išlaidų, tačiau ne daugiau 
kaip 2 Eur už vieną kvadratinį metrą

1 500 Eur

7.2. verslo subjektui, veiklą vykdančiam iki 2 metų, patalpų remonto ir įrenginių ir 
(arba) programinės įrangos nuomos išlaidos

50 proc. išlaidų 1 500 Eur

7.3. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, 
nekilnojamojo turto nuomos išlaidos

80 proc. išlaidų, tačiau ne daugiau 
kaip 2,5 Eur už vieną kvadratinį metrą 

3 000 Eur

7.4. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 2 metų, patalpų 
remonto ir įrenginių, ir (arba) programinės įrangos nuomos išlaidos

80 proc. išlaidų 3 000 Eur 



Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Didžiausias kompensuojamas dydis Didžiausia kompensuojama suma

8. Dalyvavimo parodose (šalies ar užsienio) išlaidos 50 proc. išlaidų 1 000 Eur

9. Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidos:

9.1. prekės ženklo registravimo ir gaminių pavyzdžių sertifikavimo išlaidos 75 proc. išlaidų 2 000 Eur

9.2. reklaminių lankstinukų ar kitos informacinio arba reklaminio tipo spaudos, skirtos 
verslo subjektams reklamuoti, leidybos išlaidos

50 proc. išlaidų 1 000 Eur

9.3. interneto svetainės kūrimo arba nuomos išlaidos, kurias sudaro mokestis už 
atliktus svetainės kūrimo darbus, mokestis už interneto svetainės adreso sukūrimą 
ir palaikymą vieneriems metams, mokestis už interneto svetainės skelbimą 
serveryje arba vienkartinėms iki 1 metų interneto svetainės nuomos išlaidos

75 proc. išlaidų 500 Eur

9.4. reklaminių tekstų kūrimo, rinkodaros konsultacijų, rinkos tyrimų išlaidos 50 proc. išlaidų 500 Eur

10. Įmonės vienos darbo vietos steigimo išlaidos:

10.1. darbo vietos steigimas jaunimui (iki 29 m.) arba vyresnio amžiaus žmonėms 
(daugiau nei 50 m.)

50 proc. išlaidų 1 000 Eur

10.2. darbo vietos, į kurią pirmą kartą pagal įgytą specialybę įdarbinamas absolventas iki 
29 metų

80 proc. išlaidų 1 500 Eur

KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS (3)
Vienam Pareiškėjui kompensuojama ne daugiau kaip 5 000 Eur per 3 metus



KOMPENSUOJAMOS IŠLAIDOS (4)
Vienam Pareiškėjui kompensuojama ne daugiau kaip 5 000 Eur per 3 metus

Eil.
Nr.

Išlaidų pavadinimas Maksimalus kompensuojamas dydis Maksimali kompensuojama suma

11. Kvalifikacijos kėlimo kursų, seminarų, licencijų, atestatų, susijusių su vykdoma 
veikla, mokymų išlaidoms

50 proc. išlaidų 500 Eur

12. Darbo saugos dokumentacijos sutvarkymo išlaidos 50 proc. išlaidų 500 Eur

13. Verslo kūrimui ar plėtrai reikalingų teritorinio planavimo dokumentų, statinio 
projekto, nekilnojamojo turto bylų parengimo išlaidos

50 proc. išlaidų 1 000 Eur

14. Valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių, kurie gali būti 
kompensuojami trejus metus iš eilės, išlaidoms:

14.1. verslo subjektui, vykdančiam veiklą iki 3 metų 50 proc. išlaidų 1 000 Eur

14.2. jaunam verslininkui (iki 29 metų amžiaus), vykdančiam veiklą iki 3 metų 50 proc. išlaidų 1 000 Eur

15. Savivaldybės ir/arba jos partnerių organizuojamų konkursų, projektų ir kitų 
verslumą rajone skatinančių renginių organizavimo išlaidos

- 5 proc. einamųjų metų Programos 
patvirtinto metinio biudžeto



Konkurso 
paskelbimas

(vietinėje spaudoje 
ir www.akmene.lt)

Paraiškos 
pateikimas 

Administracijai
Paraiškų vertinimas

Administracijos 
direktoriaus 

įsakymas dėl lėšų 
skyrimo

Pareiškėjo informavimas 
apie priimtą sprendimą

Lėšų naudojimo 
sutarties pasirašymas 

su Pareiškėju

PARAIŠKŲ TEIKIMO IR VERTINIMO SCHEMA

Einamųjų metų I ketv.

Ne mažiau kaip 30 d. po 
konkurso paskelbimo

10 d. d. (jei nesuteikiamas 

laikas paraiškų tikslinimui) po 
konkurso pabaigos

~ 5 d. d. po Komisijos
sprendimo ir pateikimo
Administracijos direktoriui

10 d. d. nuo Administracijos 
direktoriaus įsakymo priėmimo 

10 d. d. nuo Administracijos 
direktoriaus įsakymo priėmimo 


