Patvirtinta
Kelmės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gruodžio
d. įsakymu
Nr. AFINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO SUTARTIS
20__ m. _____________ d. Nr.
Kelmė
I. SUTARTIES ŠALYS
Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau sutartyje – Paramos davėjas),
atstovaujama Administracijos direktoriaus ________________________________, veikiančio
pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, ir SVV subjektas (toliau
sutartyje – Paramos gavėjas), ___________________, atstovaujamas _______________________,
veikiantis pagal _________________, sudarė šią sutartį.
II. SUTARTIES OBJEKTAS
Lėšų skyrimas Paramos gavėjui kompensuoti __________________________ išlaidas pagal
Kelmės rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo programą (toliau – SVV
programa).
III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Paramos davėjas įsipareigoja:
1.1. šios sutarties antrame skyriuje nurodytos SVV programos sąlygomis skirti _________
eurų finansinę paramą ________________________ (nurodyti išlaidų pavadinimą).
1.2. Paramos lėšas pervesti į _______________________ ( juridinio asmens atsiskaitomąją
sąskaitą) Nr. _________________________ (nurodomas sąskaitos Nr., banko pavadinimas ir
kodas) po dokumentų (sąskaitų faktūrų, mokėjimų pavedimų, apmokėjimo kvitų ir kt.), įrodančių
tikslingą paramos panaudojimą, kopijų pateikimo.
2. Paramos gavėjas įsipareigoja:
2.1. iki einamųjų metų gruodžio 21 d. pateikti Administracijos Turto valdymo skyriui
Pranešimą apie gautos paramos panaudojimą (pridedama prie šios sutarties) kartu su dokumentų
(sąskaitų faktūrų, mokėjimų pavedimų, apmokėjimo kvitų ir kt.), įrodančių tikslingą paramos
panaudojimą, kopijomis (jeigu nepateikta su prašymu dėl smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros
programos lėšų skyrimo).
2.2. grąžinti ne pagal paskirtį panaudotą paramą ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo fakto,
kad parama panaudota ne pagal paskirtį, nustatymo.
IV. SUTARTIES TERMINAS
3. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutarties sąlygų
įgyvendinimo.
4. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą šalių susitarimu.
5. Paramos davėjas gali nutraukti sutartį, jeigu Paramos gavėjas nevykdo arba netinkamai
vykdo sutartinius įsipareigojimus.
V. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ
6. SVV paramos gavėjas skirtas lėšas gali naudoti tik Finansinės paramos teikimo sutartyje
nurodytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal nurodytą lėšų naudojimo paskirtį.

2
7. Už sutartinių įsipareigojimų vykdymą šalys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
8. Ginčai dėl sutarties vykdymo sprendžiami abipusiu susitarimu, o nesusitarus – teismo
tvarka.
VI. KITOS SĄLYGOS
9. Šalys neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų pagal sutartį tretiesiems asmenims.
10. Sutartis sudaryta trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną
kiekvienai šaliai.
11. Sutartis papildoma ar keičiama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
VII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR REKVIZITAI
Paramos davėjas

Paramos gavėjas

Kelmės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768730
Vytauto Didžiojo g. 58, LT -86143 Kelmė
Tel. (8 427) 6 9151, faksas (8 427) 69152
A.s.LT444010043800030074
AB DNB bankas, kodas 40100
Įregistruota Juridinių asmenų registre
Sutarties šalių parašai ir antspaudai

__________________________________
(juridinio asmens pavadinimas)
__________________________________
(juridinio asmens kodas)
__________________________________
(adresas)telefonas
__________________________________
Sąskaitos Nr., banko kodas

____________________________
(pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________
Pareigos, vardas, pavardė

__________________________________
(parašas)

__________________________________
(parašas)

A.V.

A.V.

