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Šiauliai
Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai.
Sprendimo projekto tikslas – pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo
nuostatus (toliau – Nuostatai) ir išdėstyti juos nauja redakcija. Nuostatai keičiami reaguojant į 2021 m.
rugsėjo 3 d. gautą Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos tyrimo ataskaitą (toliau – STT
ataskaita) „Dėl korupcijos rizikos veiksnių ir teisinio reguliavimo trūkumų vietos savivaldoje“ (DVS
Avilys, Nr. G-7187), bei siekiant įgyvendinti Šiaulių – Išmanaus miesto – koncepcijos sprendinį
„Inovatyvaus verslo skatinimas – Parama inovatyviam verslui“. Be to vadovaujantis Lietuvos Respublikos
(toliau - LR) smulkiojo verslo rėmimo įstatymo (toliau – SVV įstatymas) nuostatomis bei LR ūkio
ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
deklaravimo tvarkos aprašo ir smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos
patvirtinimo“, nustatoma, kad kiekvienas besikreipiantis paramos, privalės užpildyti SVV statuso
deklaraciją ir „Vienos įmonės“ deklaraciją. Nuostatuose patikslintos finansavimo sąlygos, panaikintos
besidubliuojančios nuostatos, detaliau aprašytas paraiškų vertinimo procesas bei paraiškų vertinimo
kriterijai.
Dabartinis sprendimo projekte aptariamų klausimų reguliavimas.
Šiuo metu Šiaulių miesto savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo komisija vadovaujasi Šiaulių
miesto savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 4 d. sprendimu Nr. T-49 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės
smulkiojo verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo”. Nuostatai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos
smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.
Sprendimo projekte numatytos naujos teisinio reglamentavimo nuostatos.
Sprendimu patvirtinama nauja Nuostatų redakcija, kurioje reglamentuojamas paramos smulkiajam
verslui teikimas.
Esminiai Nuostatuose atlikti pakeitimai/papildymai:
1) atsižvelgiant į STT ataskaitos 11.1.1. papunktį, kuriame sakoma: „Remiant smulkiojo ir
vidutinio verslo subjektus nenumatomos paramos galimybės visoms smulkiojo ir vidutinio verslo
grupėms“ Nuostatai papildyti 5 punktu, kur sakoma, kad dėl paramos gali kreiptis ir vidutinės įmonės;
2) papildytas 8 punktas sąvokomis: „pareiškėjas“, „socialinio poveikio projektas“, „SVV statuso
deklaracija“;
3) patikslintos finansinės paramos priemonės „9.3. Išlaidų paramos gavėjui, jo darbuotojams
mokyti padengimas“ sąlygos;
4) nustatoma nauja finansinės paramos priemonė „9.8. Verslo projektų konkursas „Parama
inovatyviam verslui“;
5) Nuostatų III skyriuje patikslintas 10.3 papunktis, nustatant, kiek metų veikiantys verslo
subjektai gali kreiptis dėl paramos;
6) Nuostatų 15 punkte nurodoma, kokius dokumentus kartu su paraiška turi pateikti pareiškėjas;
7) Nuostatai papildyti nauju V skyriumi „Paraiškų vertinimas“;
8) Patikslinti Nuostatų 32, 38, 44 punktai;
9) Papildytas Nuostatų X skyrius dėl asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo ir informacijos apie
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gautas paraiškas viešinimo.
Nuostatuose atlikti kiti smulkūs pakeitimai, nekeičiantys esminių nuostatų ir finansavimo
klausimų.
Smulkiojo verslo rėmimo nuostatai parengti įgyvendinant 2015–2024 m. Šiaulių miesto strateginį
plėtros planą. Nuostatų projektui pritarta Smulkiojo verslo rėmimo komisijos 2022 m. sausio 17 d.
protokolu VT-6.
Priėmus sprendimą, galimos pasekmės (nurodomos tiek teigiamos, tiek neigiamos galimos
pasekmės).
Priėmus sprendimą, teigiamos pasekmės – teikti paraiškas dėl finansinės paramos galės ir
vidutinio verslo subjektai, ko pasėkoje sulauksime didesnio paramos gavėjų skaičiaus (2020 m. paremti 32, 2021 m. - 29 verslo subjektai). Detalizuoti paraiškų vertinimo kriterijai (iki šiol Verslo projektų
konkursų ir Įrankių bei įrangos konkursų vertinimo kriterijai buvo nustatyti tik konkursų nuostatuose).
SVV subjektai, vykdantys socialinio poveikio projektus, paraiškas galės teikti 5 metus nuo įsiregistravimo
dienos (kiti subjektai 3 metus).
Įvedus naują finansinės paramos priemonę „Inovatyvaus verslo skatinimas“, kur numatoma
paramos suma 5000 Eur, tikėtinai sulauksime paramos gavėjų paraiškų su originaliomis, inovatyviomis
verslo idėjomis, didesniu sukuriamų naujų darbo vietų skaičiumi.
Neigiamų pasekmių nenumatoma.
Priėmus sprendimą, keičiami ar pripažįstami negaliojančiais teisės aktai.
Priėmus šį sprendimą, reikės patikslinti Verslo projektų konkurso organizavimo tvarkos aprašą ir Įrangos
ir įrankių įsigijimo išlaidų dalinio dengimo konkurso organizavimo tvarkos aprašą.
Sprendimui įgyvendinti reikalingi priimti papildomi teisės aktai.
Papildomų teisės aktų sprendimo įgyvendinimui priimti nereikia.
Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos (nurodoma, kiek biudžeto lėšų pareikalaus ar leis
sutaupyti sprendimo įgyvendinimas).
Finansavimo lėšos (47 800 Eur) numatytos 2022 m. biudžete, Miesto ekonominės plėtros
programos 05.01.02.01. priemonėje. Sprendimui įgyvendinti papildomos lėšos nereikalingos.
Sprendimo projekto antikorupcinis vertinimas (jei tokį vertinimą reikia atlikti, nurodoma, kad
pridedama Antikorupcinio vertinimo pažyma).
Antikorupcinio vertinimo pažyma pridedama.
Sprendimo projektą parengė Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Ekonomikos ir
investicijų skyrius. Tiesioginis rengėjas – vyr. specialistė Ligita Balsienė, tel. (8 41) 383434.
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