PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
Smulkiojo verslo rėmimo komisijos
2020 m. kovo 12 d. protokolu Nr. VT-20

PARAIŠKA
DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO
_______m.________________mėn.___d.
Šiauliai

Verslo subjekto pavadinimas
arba Pareiškėjo vardas,
pavardė

Buveinė / Adresas

Įmonės kodas arba individualios
veiklos pažymos Nr. / verslo
liudijimo Nr.

Telefono Nr.

Banko pavadinimas ir
sąskaitos Nr.

Įmonės veiklos vykdymo vieta

Vadovai (vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys)

Įmonės įkūrimo 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

2

Prašau suteikti man (mano atstovaujamai įmonei) finansinę paramą iš Šiaulių miesto
savivaldybės smulkaus verslo subjektų finansavimo programos lėšų.
Prašoma paramos forma (žymėti ):
Įregistruotų naujų įmonių pradinių
steigimosi išlaidų dalinis padengimas
(išskyrus PVM jei įmonė yra PVM
mokėtoja)
Dalyvavimo
verslo
pristatymo
parodoje, vykstančioje tiek užsienyje,
tiek Lietuvoje, išlaidų dalinis
padengimas (išskyrus PVM jei įmonė
yra PVM mokėtoja)
Išlaidų
paramos
gavėjui,
jo
darbuotojams konsultuoti ir mokyti
padengimas (išskyrus PVM jei įmonė
yra PVM mokėtoja)
Infrastruktūros pritaikymo asmenims
su judėjimo negalia SVV subjekto
teritorijoje
dalinis
išlaidų
kompensavimas (išskyrus PVM jei
įmonė yra PVM mokėtoja)
IŠ VISO

Prašoma paramos suma – ______ Eur (tame
skaičiuje PVM______Eur)

Prašoma paramos suma – ______ Eur (tame
skaičiuje PVM______Eur)

Prašoma paramos suma – ______ Eur (tame
skaičiuje PVM______Eur)

Prašoma paramos suma – ______ Eur (tame
skaičiuje PVM______Eur)
EUR

Trumpas įmonės veiklos aprašymas

Parodoje demonstruoti (numatomi demonstruoti) pagrindiniai produktai/paslaugos
(pildoma jei teikiate paraišką dėl dalyvavimo verslo pristatymo parodoje)
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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)

Ar įmonė anksčiau naudojosi Savivaldybės parama?___________ Jei taip, data, paramos
rūšis, gauta suma____________________________________________________

Pridedami dokumentai (visoms paramos priemonėms)
Eil. Dokumentų pavadinimas
Lapų
Nr.
skaičius
1.
Išrašas apie įmonės registraciją iš Juridinių asmenų registro (JAR)/ verslo
liudijimo pažymos kopija/ individualios veiklos pažymos kopija
2.
Išlaidas pagrindžiantys dokumentai (PVM sąskaitos faktūros kopija,
apmokėjimą įrodantys dokumentai)
3.
Kiti dokumentai
Papildomi dokumentai reikalingi infrastruktūros pritaikymo asmenims su judėjimo negalia
finansavimui gauti:
4.
Techninė dokumentacijos kopija (jei taikoma).
5.
Turto valdymo sutarties arba turto valdymo sutarties projekto kopija ir turto
valdytojo raštiškas sutikimas vykdyti projekto veiklas (jei taikoma).
6
Kiti dokumentai
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;
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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)
A.V.

(parašas)

(vardas, pavardė)

