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Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas

Paramos smulkiojo ir vidutiniojo verslo subjektams formos:

Mokesčių lengvatos, rinkliavų lengvatos;

Finansinė parama: lengvatinių paskolų teikimas, labai mažų paskolų teikimas,
dalinis ar visiškas palūkanų dengimas, garantijų teikimas, kreditų draudimas, rizikos
kapitalo investavimas, tam tikrų išlaidų (steigimo, tyrimų, garantijų mokesčių, kreditų
draudimo įmokų, sertifikavimo (registravimo), atitikties vertinimo ir kitų)
kompensavimas, subsidijos darbo vietoms kurti;

Viešųjų paslaugų verslui teikimas verslo inkubatoriuose, verslo informacijos
centruose, mokslo ir technologijų parkuose ir kituose juridiniuose asmenyse, kurių
steigimo dokumentuose numatytas šių paslaugų teikimas.



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas

 Mokestinės lengvatos
 Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos veiklai skatinančiai turizmą

Klaipėdos senamiestyje: specializuotos parduotuvėlės, kepyklos, ledainės, lauko
kavinės, tradicinių patiekalų užeigos, sporto ir turizmo inventoriaus pardavimas, nuoma,
remontas, kultūros projektų organizavimas

 Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto senamiesčio
teritorijoje veiklą, skatinančią turizmą, tvarkos aprašas (2007-11-29 Tarybos sprendimas Nr. T2-372)

 Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos, verslininkams tvarkantiems
fasadus ir stogus Klaipėdos senamiestyje

 Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų teikimo asmenims, vykdantiems Klaipėdos miesto senamiesčio
teritorijoje kompleksinį fasadų ar stogų tvarkymą, tvarkos aprašas (2006-11-30 Tarybos sprendimas Nr.
T2-359)

 2010 m. suteikta lengvatų: 21 įmonei už 98,4 tūkst. Lt.
 2011 m. suteikta lengvatų: 30 įmonių už 171,5 tūkst. Lt.



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas
 Fiksuotas pajamųmokesčio dydis

 Patvirtintas individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi
turint verslo liudijimą, fiksuotas pajamų mokestis 2012 m.:

 Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2012 metų
fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo (2011-11-24 Tarybos sprendimas Nr. T2-
368)

 2012 m.:
 Didžiausias fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Lt. per metus)

Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje – 1600 Lt.
 Statybinių stalių ir dailidžių, metalo dirbinių gamyba gamyba, įrankių, spynų ir vyrių

gamyba, montavimas (1500 Lt.);
 Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas,

formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse;
variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas; naminių gyvūnėlių
kirpimas (1600 Lt.).

 Mažiausias fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Lt. per metus)
Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje – 1440 Lt. (tik
2011 metais – 120 Lt.)

 Minimalus fiksuotas pajamų mokesčio dydis nustatytas vadovaujantis LR gyventojų
pajamų mokesčio įstatymo 6 str. pakeitimo įstatymu (Žin., 2010 Nr. 41-1931; Nr. 145-
7412)



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas

 Fiksuotas pajamųmokesčio dydžio lengvatos:
 Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo

liudijimą, fiksuotas pajamųmokesčio dydis 50 proc.
mažinamas:

 Neįgaliems asmenims;
 asmenims sukakusiems senatvės pensijos amžių, jei jo verslo liudijime nebus
įrašyti kiti darbingo amžiaus šeimos nariai;

 tėvams auginantiems tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų, taip pat
vyresnius, jeigu jie mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių ir
aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose;

 Motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), kuris (kuri) vaiką (įvaikį) iki 18 metų, taip
pat vyresnį, jeigu šis mokosi dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių
ir aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, augina vienas (viena);

 Bendrojo lavinimo, profesinių, aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviams
ir studentams;

 Bedarbiams, kurie nustatyta tvarka įregistruoti teritorinėse darbo biržose;
 Asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla;
 Asmenims, kurie laikotarpiui, kuriam įsigyjamas verslo liudijimas,

gauna su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių
pajamų. (2011 metais mažinama buvo tik 30 proc.)



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonės 2012 m. Lėšų poreikis

Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą
Kurti kokybišką ir efektyvią paramos SVV sistemą

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto „Virtualios verslo
paramos infrastruktūros kūrimas Baltijos šalyse (ENTERBANK)“ veiklų įgyvendinimas

SB 38 300 Lt.
ES 216 900 Lt.

1. Virtualaus verslo inkubatoriaus www.enterbank.lt sukūrimas
2. Galimybių banko (e-mokslo) sukūrimas: nuotolinio mokymo seminarų (webinarų), web

konferencijų organizavimas

Jaunimo verslumo skatinimas SB 20 000 Lt.

Jaunų verslininkų rėmimas, skiriant finansinę paramą nustatyta tvarka (amžius 18-29 metai)

Lietuvos, Lenkijos ir Kaliningrado bendradarbiavimo abipus sienos programos projekto
"Tarpregioninio bendradarbiavimo platforma SVV konkurencingumui didinti" veiklos
įgyvendinimas

SB 18 800 Lt.
ES 169 200 Lt.

1. SVV veiklos galimybių Klaipėdoje ir Kaliningrade studijos  ir rekomendacijų, kaip
padidinti SVV konkurencingumą ir paskatinti parengimas

2. SVV bendradarbiavimo renginių organizavimas
3. SVV verslo misijų organizavimas
4. Seminarų ir mokymų SVV organizavimas

VISO ŠIAM UŽDAVINIUI SB 77 100 Lt.
ES 385 200 Lt.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas



www.enterbank.lt



www.enterbank.lt paslaugos

GALIMYBIŲ BANKAS (E-
MOKSLAS)

•Kursai internetu
•Internetiniai seminarai
(webinarai)
•Virtualios konferencijos
•Verslo konsultacijos

E-INKUBATORIUS:

•Faksas internetu
•Bendradarbiavimas el. paštu ir
internetu
•Dokumentų saugojimas ir valdymas
internete
•CV valdymas internetu
•Atsarginės kopijos internete
•Aukcionai internetu
•Parodos internete
•Interneto ir programų talpinimas
•Nuotolinis talpinimas
•Nešiojamų prietaisų programinė įranga
•Kompiuterių ir serverių monitoringas
•Virtualūs asmeniniai tinklai
•Dokumentų valdymas internetu
•Atviri susitikimai



www.enterbank.lt

Galimybių banku (e-mokslu) gali naudotis visi
E - inkubatorius prieinamas atrinktiems nariams

Šiuo metu e-inkubatoriuje – 16 narių



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonės 2012 m. Lėšų poreikis

Skatinti Klaipėdos miesto gyventojų verslumą
Formuoti kūrybiniam verslui palankią aplinką

Projekto „Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo
reikmėms bei viešajam sektoriui) įgyvendinimas

SB 2 045 000 Lt.
ES 6 046 500 Lt.

Baltijos jūros regiono programos projekto „Urbanistinės traukos erdvės“ (URBAN
CREATIVE POLES) veiklų įgyvendinimas

SB 66 900 Lt.
ES 379 300 Lt.

1. Kūrybinių industrijų sektoriaus marketingo ir viešinimo renginių daugiašalė koncepcijos parengimas
2. Verslininkų praktinio ugdymo (koučingo) bei  konsultavimo paketų parengimas ir verslo ugdymo centro

Klaipėdoje įsteigimas
3. Verslo plano parengimas kūrybinių industrijų ugdymo centro steigimui
4. Koučingo ir mentorystės programos įgyvendinimas
5. Daugiašalio klasterio įkūrimas įmonių lygmenyje žinių ir technologijų perdavimui, bendrų produktų

gamybai ir marketingui
6. Vieno smulkaus pilotinio investicinio  projekto į nepasiekiamas miesto urbanistines erdves ar pastatus

įgyvendinimas
7. Tarptautinės konferencijos, skirtos urbanistinei plėtrai, organizavimas Klaipėdos mieste, organizavimas

Expo urbanistinės informacijos paviljono įrengimas Danės upėje SB 70 000 Lt.
Kt. 100 000 Lt.

Kūrybinių verslų inkubatoriaus buvusiame tabako fabrike įkūrimas SB 156 000 Lt.

VISO ŠIAM UŽDAVINIUI SB 2 267 900 Lt.
ES 6 425 800Lt.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas

 Inovatyvaus ir kūrybinio verslo
skatinimo projektas:
 Buvusio Tabako fabriko

pritaikymas smulkaus ir vidutinio
verslo reikmėms - kūrybinių
industrijų centro įkūrimas

 Kultūros fabriko projekto tikslas yra
sukurti tvarią fizinę, informacinę ir
organizacinę infrastruktūrą, kuri:

 Inicijuotų, skatintų ir sudarytų sąlygas
įgyvendinti netradicinius ir
tarpdisciplininius meno projektus,
paremtus inovatyvios kultūros vadybos
principais,

 Vykdytų menininkų ir kūrybinių verslų
inkubavimą (pagalbą pradėti ir plėtoti
tęstinę kūrybinę veiklą) bei sukurtų
efektyvią paramos jiems sistemą.



Projektas
“Urbanistinės traukos erdvės”

Projekto partneriai



Projekto veiklos
2011 m pasiekti rezultatai (KEPOS, kaip projekto partnerio):

 Sukurta ir administruojama interneto svetainė www.creativepoles.eu
 deleguoti 5 jaunieji Klaipėdos verslininkai& studentai į vasaros akademiją Kotbuse,

Vokietijoje
 4 workshopai Klaipėdoje
 Klaipėdos kūrybinių industrijos sektoriaus studija

2012-2013 m planuojama pasiekti šiuos rezultatus:

 (1) KI sektoriaus marketingo ir viešinimo renginių daugiašalė koncepcija;
 (2)  verslininkų praktinio ugdymo (koučingo) bei  konsultavimo paketai ir verslo

ugdymo centro Klaipėdoje įsteigimas;
 (3) verslo plano parengimas kūrybinių industrijų ugdymo centro steigimui;
 (4) Koučingo ir mentorystės programos įgyvendinimas (apie 150 val. 20 tikslinės grupės

dalyvių);
 (5) įkurtas 1 daugiašalis klasteris įmonių lygmenyje žinių ir technologijų perdavimui,

bendrų produktų gamybai ir marketingui;
 (6) įgyvendintas vienas smulkus pilotinis investicinis  projektas į nepasiekiamas miesto

urbanistines erdves ar pastatus;
 (7) tarptautinė konferencija Klaipėdoje skirta urbanistinei plėtrai;
 (8) baigiamoji konferencija Vokietijoje, kur miestų partnerių merų pasirašoma Charta;
 (9) KI sektoriaus viešinimas ir bendradarbiavimo skatinimas per KEPA naują sukurtą

interneto svetainę: www.creativepoles.eu.



Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos priemonės 2012 m. Lėšų poreikis

Pritraukti į Klaipėdos miestą vietos ir užsienio investicijas
Formuoti verslui ir investicijoms patrauklų miesto įvaizdį

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo tarp sienų programos projekto "INVEST TO
GROW" veiklų įgyvendinimas

SB 27 100 Lt.
ES 153 300 Lt.

Klaipėdos miesto rinkodaros programos sukūrimas
Klaipėdos miesto investicinės aplinkos pristatymo paketo suformavimas
Tarptautinės investicijų ir verslo parodos INWEST'2013 organizavimas Klaipėdos mieste
Verslo pusryčių ir forumų organizavimas
Vizitas į tarptautinę parodą "MIPIM" Kanuose (Prancūzija)

VISO ŠIAM UŽDAVINIUI SB 27 100 Lt.
ES 153 300 Lt.

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas



Apibendrinimas Numatomos
lėšos

Mokestinės lengvatos, rinkliavų lengvatos
Nekilnojamo turto mokesčio lengvatos
Fiksuoto pajamų mokesčio lekgvatos

Finansinė parama SB 20 000 Lt.

Jaunų verslininkų rėmimas, skiriant finansinę paramą nustatyta tvarka (amžius 18-29 metai)

Viešųjų paslaugų verslui teikimas SB 307 100 Lt.
ES 918  700Lt.

SVV analizes parengimas
SVV bendradarbiavimo renginių organizavimas
SVV verslo misijų organizavimas
Seminarų ir mokymų SVV organizavimas
Virtualaus verslo inkubatoriaus www.enterbank.lt sukūrimas (virtualių paslaugų verslui

teikimas)
Kūrybinių verslų plėtros skatinimas, vykdant koučingo ir mentorystės programas
Kūrybinių verslų inkubatoriaus sukūrimas
Rinkodara ir viešinimas

Verslo aplinkos kūrimas SB 2 045 000 Lt.
ES 6 046 500 Lt.

„Kultūros fabrikas“ (buvusio tabako fabriko pritaikymas kultūros ir verslo reikmėms bei
viešajam sektoriui)

Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros skatinimas



AAččiiūū uužž ddėėmesmesįį..


