2014–2020 metų Europos Sąjungos
fondų
investicijų
veiksmų
programos 7 prioriteto „Kokybiško
užimtumo ir dalyvavimo darbo
rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo
priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428
„Subsidijos
verslo
pradžiai“
projektų finansavimo sąlygų aprašo
6 priedas
PRAŠYMAS
DĖL DARBUOTOJO DARBO UŽMOKESČIO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO
20 - (data)
__________
(vieta)
__________________________________ vardu
(įrašyti pareiškėjo pavadinimą)
pateikiame prašymą kompensuoti darbuotojo darbo užmokesčio išlaidų dalį pagal
priemonę Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“ (toliau – Prašymas) ir
prisiimame Prašyme nustatytus įsipareigojimus.
Prašome kompensuoti
___________________________________________________________________________
(įrašyti darbuotojo, kurio darbo užmokesčio išlaidų dalį prašoma finansuoti, vardą
ir pavardę)
(toliau – darbuotojas) darbo užmokesčio išlaidų dalį pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir
dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ priemonės Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo
pradžiai“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nustatytas darbo užmokesčio
išlaidų dalies kompensavimo sąlygas ir tvarką.
Prašome dalies darbo užmokesčio išlaidų kompensaciją pervesti į Pažymoje apie
pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (Aprašo 5 priedas) nurodytą sąskaitą.
1. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO DARBUOTOJĄ
1.1. Darbuotojo vardas, pavardė
1.2. Darbuotojo gimimo data
1.3. Darbuotojo socialinio draudimo
numeris
1.4. Darbinių santykių pagal darbo
sutartį su darbuotoju įsigaliojimo
data
2. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IR PAREIŠKĖJO ATITIKTĮ APRAŠO
67 PUNKTO REIKALAVIMAMS

(Pildant lentelę, būtina į visus klausimus atsakyti „taip“ arba „ne“. Jei atsakymai į Aprašo 6
priedo 2.1 arba 2.2 papunkčių klausimą yra „taip“, finansavimas, remiantis Aprašo 67
punktu, šiam projektui pagal priemonę Nr. 07.3.3-IVG-T-428 „Subsidijos verslo pradžiai“
negali būti skiriamas.)
Klausimo Pareiškėjo darbuotojo darbo užmokesčio finansavimo šaltiniai
Taip / Ne
Nr.
(pagal programą, priemonę, projektą ar kt.)
2.1.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas, savivaldybių biudžetai,
kitos valstybės fondų lėšos

2.2.

Europos Sąjungos (toliau – ES) finansinės paramos lėšos, kitos ES
finansinės priemonės (Europos ekonominės erdvės, Norvegijos,
Šveicarijos Konfederacijos ir kita) ar kitos tarptautinės paramos
lėšos

2.3.

Pajamos, gautos vykdant ūkinę-komercinę veiklą

2.4.

Kiti šaltiniai

Jei atsakymas į Aprašo 6 priedo 2.4 papunkčio klausimą yra „taip“, būtina nurodyti konkretų
pareiškėjo darbuotojo darbo užmokesčio finansavimo šaltinį.
3. INFORMACIJA APIE PROJEKTO IR PAREIŠKĖJO ATITIKTĮ APRAŠO
58 PUNKTO REIKALAVIMAMS
(Jei pažymimas atsakymas „taip“, pareiškėjas turi nurodyti konkrečius šaltinius (programas,
priemones, projektus), pagal kuriuos kompensuojamas (-tas) darbuotojo, dėl kurio teikiama
paraiška, darbo užmokestis ar mokymų išlaidos)
Darbo užmokesčio kompensavimo
3.1.
Pareiškėjo
darbuotojui Taip / Ne
šaltinis: programa, priemonė,
kompensacijos laikotarpiu yra (buvo arba
projektas ar kt.
bus) iš dalies ar visiškai kompensuojamas
(-tas) darbo užmokestis

4. PAREIŠKĖJO DEKLARACIJA
Prašymu patvirtiname, kad:
4.1. Prašyme nurodyto darbuotojo darbo užmokestis, kurio išlaidos bus kompensuojamos,
jų kompensacijos laikotarpiu iš dalies ar visiškai nebuvo, nėra ir nebus finansuojamas iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų, kitų valstybės fondų lėšų,
ES finansinės paramos lėšų, kitų ES finansinių priemonių (Europos ekonominės erdvės,
Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos ar kita) ar kitos tarptautinės paramos lėšų;
4.2. Prašyme nurodyto darbuotojo darbo užmokestis, kurio išlaidos bus kompensuojamos,
kompensacijos laikotarpiu nebuvo, nėra ir nebus iš dalies ar visiškai kompensuojamas pagal 2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos
Komisijos 2014 m. rugsėjo 8 d. įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–
2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant
investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros
fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo

užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvos Respublikai (apie nurodytą sprendimą
Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397), priemones ir kitas programas ar
priemones, pagal kurias teikiamos subsidijos darbo užmokesčiui iš dalies ar visiškai kompensuoti.
Pasirašydami šį Prašymą, patvirtiname, kad Prašyme pateiktus reikalavimus ir
įsipareigojimus supratome. Prašyme pateikta informacija, mūsų žiniomis ir įsitikinimu,
yra teisinga. Įsipareigojame dotacijos sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeitus
Prašyme nurodytai informacijai informuoti įgyvendinančiąją instituciją raštu.

Pareiškėjas

___________________ ____________________ ____________________
(pareigos)

(parašas)

___________________

(vardas, pavardė)

