Paslaugų teikimo darbo ieškantiems
asmenims tvarkos aprašo
24 priedas
(Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atitikties Užimtumo rėmimo priemonių
apraše numatytiems reikalavimams forma)
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO ATRANKOS KOMISIJA
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONĖS PARAIŠKŲ ATITIKTIES
UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS REIKALAVIMAMS
VERTINIMAS
_________
(data)
__________________________________________________________________________
(paraiškos teikėjo vardas ir pavardė, asmens registracijos numeris, adresas, tel., el. pašto adresas)

Eil.
Vertinimo kriterijus
Nr.
Kritiniai:
Paraiškos teikėjas atitinka vieną iš sąlygų (Užimtumo įstatymo 47 straipsnio
1.
3 dalis):
yra darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 25 procentų
1.1.
darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
yra bedarbis, kuris yra darbingo amžiaus neįgalusis, kuriems nustatytas 30–
1.2.
40 procentų darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
1.3. yra bedarbis iki 29 metų;
yra asmuo, kurio atleidimo iš darbo pasekmėms švelninti naudojamos
1.4.
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos.
Prašomos paramos darbo vietai steigti dydis neviršija 31,03 Lietuvos
2. Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžio
sumos (Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 3 dalis).
Prašoma subsidija darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms
neįgaliesiems įsigyti, montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms
3. patalpoms, reikalingoms darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti
neviršija 50 procentų visos subsidijos dydžio (Užimtumo įstatymo 44
straipsnio 2 dalis)
Darbo vieta steigiama ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams (Užimtumo
4.
rėmimo priemonių aprašo 49 punktas)
Nekritiniai:
Paraiškos teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas (Užimtumo
5.
rėmimo priemonių aprašo 53 punktas):
dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų,
valdomų nuosavybės teise, remonto darbų, darbo vietos įrengimo ar
5.1. pritaikymo projektai ir jų sąmatos, steigiamai darbo vietai reikalingų darbo
priemonių ar techninės pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikio
pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo proceso aprašymas ir

Taip

Ne

Eil.
Nr.

5.2.

6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymas);
ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir
pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių
neįgaliesiems.
Paraiškos teikėjas pateikė Užimtumo tarnybai užpildytą nustatytos formos
paraišką, atitinkančią Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 55 punkto
reikalavimus:
popierinės paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir susiūti
paraiška (su priedais) paskutinio lapo antrojoje pusėje yra patvirtinta projekto
teikėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodytas paraiškos teikėjo ar jo įgalioto
asmens vardas, pavardė, pareigos ir paraišką su priedais sudarančių lapų
skaičius
užpildytos visos paraiškoje nurodytos eilutės
elektroninės paraiškos (su priedais) lapai sunumeruoti ir pasirašyti
kvalifikuotu elektroniniu parašu
elektroninės paraiškos metaduomenyse nurodytas paraiškos teikėjo ar jo
įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, pasirašymo laikas
Paraiškos teikėjo individualiame užimtumo veiklos plane numatyta
savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių
aprašo 3 punktas)

Komisijos pirmininkas

____________

________________________

Komisijos nariai

_____________

_________________________

_____________

_________________________

(parašas)
(parašas)

(parašas)

______________________

(vardas ir pavardė)

(vardas ir pavardė)
(vardas ir pavardė)

