Aktyvios darbo rinkos politikos
priemonių taikymo darbdaviams
tvarkos aprašo
103 priedas

(Paraiškų dėl darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavimo atitikties Užimtumo rėmimo
priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše numatytiems reikalavimams forma)
PARAIŠKŲ DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO
ATRANKOS KOMISIJA
PARAIŠKŲ DĖL DARBO VIETŲ STEIGIMO (PRITAIKYMO) SUBSIDIJAVIMO
ATITIKTIES UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APRAŠE NUMATYTIEMS
REIKALAVIMAMS VERTINIMAS
_________
(data)
__________________________________________________________________________
(įmonės pavadinimas)

Eil.
Vertinimo kriterijus
Taip
Nr.
Kritiniai:
Projekto teikėjas atitinka Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 35
1.
straipsnio 4 dalyje nustatytas sąlygas:
nėra iškelta bankroto byla, nėra likviduojamas, dėl kurio nėra priimtas
1.1.
kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka
nėra įsiskolinęs savo darbuotojams, neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos
1.2. Respublikos valstybės biudžetui ar Valstybinio socialinio draudimo fondo
biudžetui
neturi neįvykdytų sutartinių ar šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose
1.3. nurodytų įsipareigojimų Užimtumo tarnybai prie Lietuvos Respublikos
socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)
kurių vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios baudos, paskirtos
už Užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus, ir (ar)
administracinės nuobaudos, skirtos pagal Lietuvos Respublikos
administracinių nusižengimų kodeksą už nelegalų darbą, arba turi ne daugiau
negu vieną galiojančią administracinę nuobaudą pagal šį kodeksą už darbo
1.4.
įstatymų, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų, nelaimingo
atsitikimo darbe nuslėpimą, nustatytos pranešimo ir ištyrimo tvarkos, darbo
užmokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos, darbo laiko apskaitos,
laikinųjų darbuotojų darbo sąlygų bei komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos
pažeidimus.
Darbo vietų steigimo (pritaikymo) subsidijavime dalyvaujantis buvęs
bedarbis, kuris yra pradėjęs savo verslą ne vėliau kaip per 30 mėnesių nuo
2. paskutinės registracijos Užimtumo tarnyboje nutraukimo dienos ir pirmą
kartą darbo vietą steigia Užimtumo tarnybos siųstam bedarbiui įdarbinti
(Užimtumo įstatymo 45 straipsnio 2 punktas)
3. Projekto teikėjas atitinka Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų

Ne

Eil.
Nr.

Vertinimo kriterijus

ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo
rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“,
(toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas), 49 punkto reikalavimus:
prašomos lėšos su steigiamos darbo vietos darbo funkcijų atlikimu susijusioms
darbo priemonėms ar techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems įsigyti,
montuoti, pritaikyti ir nuosavybės teise valdomoms patalpoms, reikalingoms
3.1.
darbo vietai įrengti, remontuoti ar pritaikyti, kai planuojamos išlaidos
patalpoms remontuoti ar pritaikyti neviršija 50 procentų visos subsidijos
steigiamoms darbo vietoms dydžio.
paramos darbo vietoms steigti dydis vienai darbo vietai neviršija 31,03
3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos
dydžio sumos.
3.3. darbo vieta (-os) steigiama (-os) ne laikiniems ir ne sezoniniams darbams
3.4. viena darbo vieta steigiama neskirtingų profesijų atstovams
Bendra nereikšmingos de minimis pagalbos suma 36 mėn. iki paraiškos
pateikimo ir prašomos subsidijos suma neviršija de minimis paramos
4. nustatyto maksimalaus dydžio (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.2
papunktis) (užpildytas Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo
darbdaviams tvarkos aprašo 102 priedas)
Nekritiniai:
Steigiamai darbo vietai planuojamų įsigyti darbo priemonių ar techninės
pagalbos priemonių neįgaliesiems poreikis yra pagrįstas ir susijęs su darbo
5.
pobūdžiu bei steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti pareigų aprašymu
(Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.3 papunktis)
Paraiškos teikėjo nurodyta lėšų planuojamoms įsigyti darbo priemonėms ir
(ar) techninės pagalbos priemonėms neįgaliesiems suma neviršija paraiškos
6.
teikėjo pateiktuose 3 tiekėjų pasiūlymuose nurodytų kainų vidurkio
(Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 63.4 papunktis)
Paraiškos teikėjas prie paraiškos pridėjo šių dokumentų kopijas, patvirtintas
7. juridinio asmens antspaudu, jei jis privalo turėti antspaudą ir vadovo parašu
(Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 51 punktas):
leidimų, licencijų, jeigu šios informacijos nėra Licencijų informacinėje
7.1. sistemoje, higienos pasų, reikalingų numatomai vykdyti / vykdomai veiklai,
kuriuos galima gauti prieš atliekant paraiškoje numatytus darbus;
dokumentų, patvirtinančių teisę į nuosavybės teise ar kitais pagrindais
7.2. valdomą nekilnojamąjį turtą, jeigu jis būtinas darbo vietoms įsteigti
(pritaikyti) ir jeigu šių duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;
dokumentų, pagrindžiančių lėšų darbo vietoms steigti poreikį (patalpų
remonto darbų, darbo vietos įrengimo projektai ir jų sąmatos, steigiamai
darbo vietai reikalingų darbo priemonių ar techninės pagalbos priemonių
7.3.
neįgaliesiems poreikio pagrindimas pagal darbo pobūdį (technologinis darbo
proceso aprašymas ir kt.), steigiamoje darbo vietoje numatytų vykdyti
pareigų aprašymas);
dokumentų, patvirtinančių darbdavio, siekiančio gauti subsidiją darbo
7.4. vietoms steigti, turto priskyrimą ilgalaikiam materialiajam turtui, jeigu šių
duomenų nėra Nekilnojamojo turto registre;
ne mažiau kaip 3 tiekėjų pasiūlymų dėl planuojamų įsigyti, montuoti ir
7.5.
pritaikyti darbo priemonių ir (ar) techninės pagalbos priemonių

Taip

Ne

Eil.
Nr.
7.6.
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8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Vertinimo kriterijus

Taip

Ne

neįgaliesiems;
Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 50.3 papunktyje nurodytos Vienos
įmonės deklaracijos;
patvirtintos nustatytos formos Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso
deklaracijos.
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
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Komisijos nariai
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