
SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO
RĖMIMAS



Savarankiško užimtumo rėmimas 
– kas tai?

• Valstybės parama verslo pradžiai (darbo vietos
sukūrimas sau);

• Galimybė užsiimti mėgstama veikla bei užsidirbti.



• Kompensuojama maksimaliai 100 proc. projekto (reikalingų 
įrenginių) vertės, bet ne daugiau nei 18835,21 Eur; 

• Avansinis mokėjimas siekia net 85 proc. 

Kodėl verta?



• automobiliui;
• auto serviso įrangai;
• fotografijos įrangai;
• gamybos įrangai;
• statybos ar kitai įrangai bei

techninėms pagalbos priemonėms.

Gautą paramą galėsite
panaudoti reikalingai darbo
įrangai įsigyti, montuoti ar
pritaikyti, pavyzdžiui:



Parama galite pasinaudoti, jei:

• esate bedarbis (arba galite tokiu tapti) iki 29 m.;

• esate bedarbis (arba galite tokiu tapti), vyresnis kaip 45 m.

• esate darbingo amžiaus neįgalusis, kuriam nustatytas iki 55%. 
darbingumo lygis;

• Niekada nebuvote įsteigęs įmonės (juridinio asmens). 



Projekto sąlygos:

• įsteigti juridinį asmenį (įmonę);

• turėti 15% nuo prašomos subsidijos sumos (po įrangos įsigijimo
šią sumą grąžins į įmonės sąskaitą!);

• išlaikyti darbo vietą ne mažiau kaip 3 metus.



Kitos išlaidos:

• įmonės steigimo/veiklos vykdymo mokesčiai;

• įrangos draudimas;

• patalpų nuomos mokesčiai (jeigu patalpos yra būtinos veiklai vykdyti ir neturite nuosavų patalpų);

• komunaliniai mokesčiai ir t. t. 

SVARBU: gerai apsvarstykite galimas projekto išlaidas ir įvertinkite savo finansinę padėtį. 



Kodėl verta rinktis mus?

• Supažindinsime su privalomais projekto žingsniais;

• Padėsime įvertinti Jūsų galimybes kurti darbo vietą pasirinktoje 
teritorijoje;

• Padėsime įvertinti Jūsų gebėjimus bei kvalifikaciją norimai darbo 
vietai įsteigti;

• Padėsime pasirinkti juridinio asmens teisinę formą;

• Parengsime paraišką ir kitus dokumentus;

• Užtikrinsime, kad subsidiją įsisavinsite per Užimtumo įstatyme 
numatytą terminą.



padėjome daugiau nei 
380 klientų įgyvendinti 

verslo idėjas

padėjome verslui
gauti daugiau nei 23,1 

mln. eur paramos

įdarbinome daugiau nei 
3000 riboto darbingumo 

žmonių

Rinkoje esame ilgiau nei 8 metus, per šį laikotarpį:



Savo klientais rūpinamės 
kiekvieną dieną, mums rūpi Jūsų

verslo sėkmė!

Kontaktai:

Tel.: +370 642 27 057 El. p.: sur@soproconsulting.lt


