2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų
investicijų veiksmų programos 3 prioriteto
„Smulkiojo ir vidutinio verslo
konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr.
03.1.1-LVPA-V-815 „Verslumas LT“
projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1
3 priedas
INFORMACIJA, REIKALINGA PROJEKTO ATITIKČIAI PROJEKTŲ ATRANKOS
KRITERIJUI „PAREIŠKĖJO PATIRTIS TEIKIANT AUKŠTOS KOKYBĖS
KONSULTACIJAS VERSLUMO KLAUSIMAIS GALUTINIAM NAUDOS GAVĖJUI – NE
ILGIAU KAIP PENKERIUS METUS IKI PARAIŠKOS PATEIKIMO VEIKIANČIAM
TIKSLINIŲ GRUPIŲ (JAUNIMO, MOTERŲ, NEĮGALIŲJŲ, VYRESNIO AMŽIAUS
ASMENŲ, EMIGRANTŲ, ŠEIMOS VERSLŲ ATSTOVŲ) SMULKIOJO IR VIDUTINIO
VERSLO SUBJEKTUI“ ĮVERTINTI
(lentelė pildoma kiekvienam konsultacijas verslumo klausimais teiksiančiam asmeniui)
Konsultacijas verslumo klausimais teikiančio asmens (toliau – asmuo) vardas ir pavardė
Asmens santykių su pareiškėju pobūdis

darbo santykiai arba jų esmę
atitinkantys santykiai

kitokie
pavaldumo
(subordinacijos) santykiai (pvz.,
ekspertas)
Asmuo turi aukštąjį universitetinį arba jam aukštasis
universitetinis
prilygintą išsilavinimą
išsilavinimas
aukštajam
universitetiniam
išsilavinimui
prilygintas
išsilavinimas
Asmuo per paskutinius trejus metus yra
Taip
konsultavęs daugiau kaip 20 veikiančių
tikslinių grupių (jaunimo, moterų, neįgaliųjų,
vyresnio amžiaus asmenų, emigrantų, šeimos
verslų atstovų) įsteigtų smulkiojo ir vidutinio
verslo (toliau – SVV) subjektų
Asmuo yra suteikęs ne mažiau kaip 600
Taip
valandų konsultacijų verslumo klausimais
Asmuo yra įgijęs arba kėlęs kvalifikaciją
šiomis temomis: verslumo skatinimo (labai
mažų,
mažų
ir
vidutinių
įmonių
bendradarbiavimo
(tinklaveikos);
bendradarbystės centrų veiklų; kultūros ir
kūrybinių industrijų verslo skatinimas);
verslo plėtros (konsultacijos socialinio verslo,
antrosios galimybės, verslo perdavimo

verslumo skatinimo (labai
mažų, mažų ir vidutinių
įmonių
bendradarbiavimo
(tinklaveikos);
bendradarbystės
centrų
veiklų; kultūros ir kūrybinių
industrijų verslo skatinimas)
temomis

Taip
Taip
Taip
Taip

Taip

verslo plėtros (konsultacijos
Taip
socialinio verslo, antrosios
galimybės, verslo perdavimo
temomis) temomis
skaitmeninio
verslo
Taip
(pradedančiųjų
inovatyvių
įmonių skatinimas) temomis
asmens
įgytas
aukštasis
Taip
universitetinis
arba
jam
prilygintas
išsilavinimas
(pildoma, kai išsilavinimas
yra tiesiogiai susijęs su
įvardytomis temomis)
Asmuo turi ne mažiau kaip dešimties SVV (Nurodomi SVV subjektų pavadinimai, kodai ir
subjektų, konsultuotų verslumo klausimais, kontaktai. Paraiškos vertinimo metu viešoji įstaiga
teigiamus atsiliepimus (vertinimus)
Lietuvos verslo paramos agentūra gali paprašyti
pareiškėjo pateikti trūkstamus atsiliepimus)
temomis)
ir
skaitmeninio
verslo
(pradedančiųjų
inovatyvių
įmonių
skatinimas) klausimais (šis reikalavimas gali
būti netaikomas, jei asmens įgytas aukštasis
universitetinis
arba
jam
prilygintas
išsilavinimas yra tiesiogiai susijęs su
įvardytomis temomis)
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