PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-82 „DĖL
PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018 m. balandžio 26 d. Nr. T-92
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir
atsižvelgdama į Panevėžio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo rėmimo komisijos
2018-04-12 posėdžio protokolą Nr. T4-13, Savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
Pakeisti Panevėžio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų, patvirtintų
Savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-82 „Dėl Panevėžio rajono savivaldybės
smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo nuostatų patvirtinimo“, 18.1, 18.3 papunkčius ir juos išdėstyti taip:
1. „18.1. kredito (-ų) palūkanoms kompensuoti, kai įsipareigojama kompensuoti priskaičiuotas ir
sumokėtas kredito, paimto iš kreditoriaus (banko, kredito unijos ar ilgalaikės nuomos kompanijos),
palūkanas. Palūkanų kompensavimas gali būti vykdomas ne ilgiau kaip trejus metus nuo sutarties (-čių)
su Savivaldybės administracija sudarymo. Maksimalus paramos dydis – 2 000 Eur. Kredito palūkanų
kompensavimas vykdomas pagal Pareiškėjo pateiktą banko (kredito įstaigos) pažymą apie
priskaičiuotas ir sumokėtas palūkanas. Pasibaigus sutarčiai su Savivaldybės administracija 2 metus ši
paramos forma negali būti taikoma;“;
2. „18.3. mugių, parodų ir kitų renginių išlaidoms padengti. Maksimalus paramos dydis
kalendoriniais metais – 5 000 Eur, iš jų – 1 000 Eur mugėms, parodoms ir kitiems renginiams,
organizuojamiems Lietuvos Respublikoje (lėšos gali būti skiriamos registracijos mokesčiui, tuščio
parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai, apgyvendinimo paslaugoms, kelionės išlaidoms
(degalų sąnaudoms), jei Pareiškėjas yra mugės, parodos ir kito renginio dalyvis), ir 4 000 Eur mugėms,
parodoms ir kitiems renginiams, organizuojamiems už Lietuvos Respublikos ribų (lėšos gali būti
skiriamos registracijos mokesčiui, tuščio parodinio ploto nuomai, stendo dizainui ir įrangai,
apgyvendinimo paslaugoms, kelionės išlaidoms (lėktuvų bilietams, degalų sąnaudoms, kelių
mokesčiams), jei Pareiškėjas yra mugės, parodos ir kito renginio dalyvis);“.
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