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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Pakruojo
verslo informacijos centro
visuotiniame dalininkų susirinkime
2015 m. balandžio 24 d. protokolo Nr.1
1 PRIEDAS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS
(viešosios įstaigos pavadinimas)

2015 m. veiklos planas
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas*

Priemonės aprašymas

Įvykdymo
terminas

Rezultatas

1.

„2015 metų viešųjų paslaugų
verslui Pakruojo rajone
programa“ (finansuojama iš
Pakruojo rajono
savivaldybės biudžeto lėšų;
pažangaus verslo ir žemės
ūkio kūrimo, švarios ir
saugios aplinkos išsaugojimo
programa)
Verslumą skatinantys
renginiai ir susitikimai

Šia programa buvo įgyvendinamas
Pakruojo rajono savivaldybės ilgalaikis
prioritetas „Progresyvi rajono pramonės,
verslo ir turizmo plėtra“ bei strateginis
tikslas – skatinti ir remti verslo įmonių
steigimąsi ir plėtrą, gerinti verslo aplinką
ir sudaryti palankesnes sąlygas verslui.

2015 metai

Įgyvendinta programa

Programos įgyvendinimo metu pagal poreikį
bus organizuojami įvairūs renginiai
verslumui ugdyti, rajono verslininkų
susitikimai su vietos valdžios atstovais,
įvairių organizacijų atstovais. Šios
priemonės tikslinės grupės bus fiziniai
asmenys ketinantys pradėti verslą bei jau
veikiantys Pakruojo rajono verslininkai.
Susitikimų metu bus supažindinama su
verslo naujovėmis Pakruojo rajone,
diskutuojama aktualiais verslui klausimais.

sausis –
gruodis

30 asmenų/
trukmė 20 val.

1.1.

Reikalingos
lėšos,
tūkst. Eur
8,60

1,2

2
1.2.

Verslo informacijos paslaugos

1.3.

Verslo konsultacijų paslaugos

Programos įgyvendinimo metu fiziniams
asmenims, ketinantiems pradėti verslą bei
jau veikiantiems SVV subjektams bus
teikiamos nemokamos išsamios
informavimo paslaugos verslo pradžios,
mokesčių, finansavimo šaltinių paieškos,
informacijos paieškos, verslo planavimo ir
kitais verslui aktualiais klausimais. Verslo
informacijos paslaugos bus teikiamos
Centro patalpose, Pergalės g. 1, Pakruojis,
taip pat telefonu bei elektroninėmis ryšio
priemonėmis.
Programos įgyvendinimo metu bus nuolat
teikiamos nemokamos konsultacijos verslo
pradžios, verslo planavimo, įmonės
valdymo, finansų analizės, kontrolės ir
valdymo, finansavimo šaltinių paieškos,
darbo teisės, personalo valdymo ir kitomis
verslui aktualiomis temomis. SVV subjektai
bus nuolat konsultuojami Europos Sąjungos,
kitų fondų ir programų projektų rengimo bei
administravimo klausimais. Konsultacijos
bus teikiamos SVV subjektams, fiziniams
asmenims ketinantiems pradėti verslą,
nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Įgyvendinat šio tikslo priemones SVV
subjektai bei fiziniai asmenys ketinantys
pradėti verslą gaus naudingos informacijos,
reikalingos verslo pradžiai ar efektyviam
verslo plėtojimui.

sausis –
gruodis

400 paklausimų/
trukmė 70 val.

2,6

sausis –
gruodis

250 asmenų,/
trukmė 400 val.

3,8

3
1.4.

Verslo informacijos sklaida
www.pakruojovic.lt

1.5.

Jaunimo verslumo ugdymas

2.

3.

Verslo planų, paraiškų,
projektų rengimas,
administravimas
(mokamos paslaugos)
Verslo konsultacijų
paslaugos
(mokamos paslaugos)

Aktualios informacijos, skirtos
pradedančiajam verslininkui ir SVV
subjektams pateikimas tinklalapyje sudarys
sąlygas asmenims ketinantiems pradėti
verslą gauti reikiamą informaciją internetu.
Tai pagerins verslo informacijos sklaidą,
padidins paslaugų prieinamumą.
Tinklalapyje bus nuolat atnaujinama
informacija apie verslo pradžią, verslo
rėmimo galimybes, mokesčių lengvatas,
verslo aktualijas Pakruojo rajone.
Programos įgyvendinimo metu tinklalapį
administruos Centro darbuotojai.
Programos įgyvendinimo metu bus
bendradarbiaujama Pakruojo „Atžalyno“
gimnazija. Šios priemonės tikslinės grupės –
moksleiviai, jaunimas, siekiantis susipažinti
su ūkio šakomis Pakruojo rajone, bei
galimybėmis pradėti verslą.

sausis –
gruodis

100 val./
1500 asmenų

0,5

sausis –
gruodis

8 val./
60 asmenų

0,5

Paraiškų, projektų, verslo planų rengimas
verslininkams, bendruomenėms, klubams,
kitoms organizacijoms

sausis –
gruodis

Parengti 2 projektai/
administruojami 2 projektai

1,5

Konsultacijos pradedantiesiems
verslininkams, SVV subjektams, fiziniams
asmenims, nevyriausybinėms
organizacijoms, šiomis temomis: verslo
pradžios, verslo planavimo, rinkodaros,
įmonės valdymo, finansų analizės, kontrolės
ir valdymo, paramos verslui formų, paramos
dydžių, finansavimo šaltinių, ES paramos
programų, projektų rengimo, darbo teisės,
kt. temomis.

sausis –
gruodis

50 asmenų,/
Trukmė 50 val.

2,0

4
5.

Biuro, nuomos ir
organizacinės paslaugos

6.

Amatų, muzikos ir alaus
festivalio organizavimas
Pakruojyje

Bus teikiamos įvairios biuro paslaugos:
kopijavimas, spausdinimas, reklamos
kūrimas, laminavimas, įrišimas ir kt. (pagal
patvirtintus įkainius).
2015 m. liepos 31– rugpjūčio1 dienomis
trečią kartą Pakruojo dvaro sodyboje
planuojamas surengti „Amatų, muzikos ir
alaus festivalis“. Centras įgyvendindamas
šią priemonę atliks festivalio organizatoriaus
funkciją. Amatų, muzikos ir alaus festivalio
darbinė grupė rengs susitikimus su
verslininkais, atliks organizacinius festivalio
darbus.
Iš viso

sausis –
gruodis

suteiktų paslaugų skaičius
apie 500 asmenų

3,0

balandis –
rugpjūtis

festivalio dalyvių skaičius
10 tūkst.

43,0

58,1
* Šioje skiltyje nurodomos numatomos vykdyti priemonės, tame tarpe ir verslininkams teikiamos mokamos paslaugos. Jeigu numatoma vykdyti priemonė yra konkretus projektas,
papildomai nurodomos visos projekto veiklos.
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