PATVIRTINTA VšĮ „Versli Lietuva“

KLAIPĖDOS RAJONO VERSLO SKATINIMO KONKURSO „VERSLUMO MANIJA“
SĄLYGOS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Klaipėdos rajono verslo skatinimo konkurso sąlygos „Verslumo manija“ (toliau –

Konkursas) nustato reikalavimus fiziniams asmenims ar asmenims, vykdantiems veiklą pagal
individualios veiklos pažymą ar verslo liudijimą, pageidaujantiems gauti prizą verslo idėjai
įgyvendinti ar plėtoti, verslo idėjų atrankos organizavimo, vykdymo ir suteikimo sąlygas.
2. Konkurso tikslas – sudaryti palankias sąlygas plėtoti naują verslą Klaipėdos rajone, skatinti
verslo idėjų kūrimą ir prisidėti prie jų įgyvendinimo Klaipėdos rajone.
3. Konkurso sąlygose vartojamos sąvokos:
3.1. Pareiškėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.
3.2. Prizas – Klaipėdos rajono savivaldybės paskirta negrąžintina finansinė parama
fiziniams asmenims, skiriama ilgalaikiam arba trumpalaikiam turtui įsigyti, prekių gamybai arba
paslaugų teikimui finansuoti.
3.5. Konkurso nugalėtojas – fizinis asmuo, kurio Verslo idėjos įgyvendinimas
pripažintas „Versli Lietuva“ sudarytos konkurso „Verslumo manija“ vertinimo komisijos (toliau –
Komisija) sprendimu kaip tinkamas subsidijuoti.
3.6. Vertinimo komisija – „Versli Lietuva“ sprendimu tvirtinama šešių asmenų
komisija, kurią sudaro vienas „Versli Lietuva“ įstaigos atstovas, du Klaipėdos rajono savivaldybės
deleguoti atstovai/verslininkai ir trys VšĮ „Versli Lietuva“ asmenys, atrinki pagal šiuos kriterijus:
-

nepriekaištinga reputacija;
sukūrę ir sėkmingai vystantys savo verslą ne trumpiau kaip 5 metus;
prioritetas teikiamas turintiems sąsajų su
(gimę/augę/dirbę/dirbantys Klaipėdos rajone).

Klaipėdos

miestu

ar

rajonu

3.7. Nugalėtojo atranka – nugalėtojas (-ai) išrenkamas „Verslumo manija. Finalas“
renginio metu.
4. Pareiškėjui keliami šie reikalavimai:
4.1. Pareiškėjas – fizinis asmuo:
4.1.1. paraiškos pateikimo dieną jis turi būti ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus;
4.1.2. paraiškos pateikimo dieną turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone ir
pateikti, esant poreikiui, VšĮ „Versli Lietuva“ tą įrodančią pažymą;
5. Prizas skiriamas Verslo idėjai vystyti (sukurti arba reikšmingai patobulinti jau sukurtą
prototipą).
6. Konkurso vykdymo organizatorė yra VšĮ „Versli Lietuva“. Verslo idėjų įgyvendinimas
finansuojamas Klaipėdos rajono Savivaldybės biudžeto lėšomis.
7. Konkurso įgyvendinimo organizacinį ir techninį darbą atlieka VšĮ „Versli Lietuva“.
8. Pateiktas Paraiškas vertina, tinkamas Verslo idėjas įgyvendinti ir dalyvauti Konkurse dėl
piniginio prizo atrenka Vertinimo komisija šių Sąlygų nustatyta tvarka.
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9. Vertinimo komisija Verslo idėjų Paraiškas įvertina per 12 darbo dienų nuo
registracijos dalyvauti Konkurse pabaigos ir paskelbia atrinktus Pareiškėjus viešai per Klaipėdos
rajono Ekonomikos forumą, savivaldybės žiniasklaidą bei tinklalapyje www.verslilietuva.lt.
II SKYRIUS
VERSLO IDĖJŲ ATRANKOS KRITERIJAI
10. Verslo idėjos vertinamos pagal šiuos kriterijus (toliau – kriterijai):
10.1. Verslo idėjos novatoriškumas. Novatoriškumas – diegimas ką nors nauja kokioje
nors veiklos srityje – gamyboje, paslaugų sektoriuje, klientų aptarnavime; nauja
idėja, metodas, priemonė ar įrenginio naujumo įvedimas.
10.2. Verslo idėjos nauda Klaipėdos rajonui;
10.3. Verslo idėjos pristatymo profesionalumas.
III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS
11. Pareiškėjas, pageidaujantis dalyvauti Konkurse, užpildo Verslo idėjos paraišką (toliau –
Paraiška) ir atsiunčia pasirašytą e-paštu, adresu: manija@verslilietuva.lt, arba užpildo paraišką
Internetu
adresu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyf92ZkNYVx60fZz95LSwZbLj8FX1aYswM8oXveUrUB9QIA/viewform
Pareiškėjai
gali
pateikti
ir

kitus

dokumentus/duomenis/brėžinius/nuotraukas/maketus, nenurodytus Paraiškoje, jei šie duomenys
Vertinimo komisijai leistų labiau suprasti Verslo idėją.
12. Informacija apie kvietimą teikti Paraiškas ir Paraiškų teikimo tvarka viešai skelbiama VšĮ
„Versli Lietuva“ tinklalapyje, Facebook paskyroje, vietinėje spaudoje, Klaipėdos rajono savivaldybės
interneto svetainėje.
13. Vienas Pareiškėjas gali pateikti daugiau nei vieną Verslo idėjos Paraišką, bet Konkurse,
Vertinimo komisijos sprendimu, gali dalyvauti tik viena Pareiškėjo Verslo idėja.
14. Paraiškas ir jose nurodytas Verslo idėjas vertina Vertinimo komisija pagal Sąlygose
nurodytus kriterijus.
15. Paraiškos renkamos iki 2018 m. spalio 31 d. 23 val 59 min. Pavėluotai pateiktos paraiškos
bus vertinamos tik visų Vertinimo komisijos narių sutikimu.
IV SKYRIUS
PAREIŠKĖJŲ MEISTRIŠKUMO UGDYMAS
16. Pareiškėjai, atrinkti dalyvauti Konkurse, pirmojo renginio metu bus supažindinti su
Konkurso Mentoriais, kurie, padėdami Pareiškėjui atpažinti tobulintinus dalykus, padės vystyti
Verslo idėją.
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17. VšĮ „Versli Lietuva“ organizuoja meistriškumo

ugdymo

(įmonės

strategijos/rinkodaros/komunikacijos/viešojo kalbėjimo) mokymus, skirtus ugdyti Pareiškėjus ir
vystyti jų Verslo idėjas. Dalyvavimas mokymuose nemokamas.
18. Apie rengiamus mokymus, jų vietą ir laiką „Versli Lietuva“ iš anksto praneša
Pareiškėjams jų nurodytu e-paštu bei www.verslilietuva.lt tinklalapyje.
V SKYRIUS
BENDROSIOS PRIZO SĄLYGOS
19. Pareiškėjai Konkurse varžosi dėl piniginio prizo verslo idėjai vystyti.
20. Nugalėtojams įteikiami šie piniginiai prizai:
I vietos – 4 400 Eur
II vietos – 2 200 Eur
III vietos – 1 100 Eur
21. Vertinimo komisijai renginio „Verslumo manija. Finalas“ metu priėmus sprendimą dėl
Konkurso Nugalėtojų sąrašo patvirtinimo, Nugalėtojai bus paskelbti viešai.
22. VšĮ „Versli Lietuva“ per 3 darbo dienas nuo Konkurso pabaigos parengia Vertinimo
Komisijos protokolą apie skirtus Prizus ir jį e-paštu išsiunčia Nugalėtojams. Protokole nurodoma,
kad Nugalėtojai privalo per 21 darbo dieną Klaipėdos rajone įregistruoti pelno siekiantį juridinį
asmenį ir pateikti „Versli Lietuva“ įrodymus apie įmonės įregistravimo faktą (elektroninį sertifikuotą
Registrų centro išrašą arba įmonės pažymėjimo kopiją) bei pateikti VšĮ „Versli Lietuva“ informaciją,
reikalingą Prizų pervedimui: skanuotą asmens tapatybės kortelę/pasą, įrodymą apie įsteigtą
pelno siekiantį juridinį asmenį bei įsteigtos įmonės banko sąskaitos numerį. Jeigu Nugalėtojas
per 21 darbo dieną nuo protokolo gavimo nepateikia reikiamos informacijos, laikoma, kad jis atsisako
Prizo.
23. Jeigu Nugalėtojas dėl motyvuotų priežasčių nespėja per 21 darbo dieną įregistruoti
juridinio asmens, šis terminas, esant Vertinimo komisijos sutikimui, gali būti pratęstas vieną kartą 5
darbo dienoms.
24. Prizas į Nugalėtojo įmonės banko sąskaitą pervedamas per 5 darbo dienas nuo pinigų
gavimo dienos iš Klaipėdos rajono savivaldybės.
25. Konkurso Nugalėtojai gauna prizus, įvertinus visas mokestines prievoles vadovaujantis
LR įstatymais bei poįstatyminiais aktais.
26. Prizas įteikiamas tik tokiu atveju, jeigu Nugalėtojas laikosi šių Konkurso sąlygų. Visos
prizo(-ų) dalys yra neperleidžiamos ir nedalomos.
VI SKYRIUS
ATLEIDIMO NUO ATSAKOMYBĖS SĄLYGOS
28. Kiekvienas Pareiškėjas, dalyvaujantis Konkurse ir priimantis Prizą, pareiškia ir
garantuoja, kad: (i) produktai/paslaugos nepažeidžia ir nepažeis trečiųjų šalių intelektinės
nuosavybės ar kitų teisių; (ii) produktai/paslaugos nepažeidžia jokių taikytinų teisės normų; (iii)
verslo plėtros kategorijos Nugalėtojai atitinka pelno siekiančios labai mažos, mažos įmonės statusą.
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Tuo atveju, jeigu Nugalėtojas nesilaiko šių reikalavimų, VšĮ “Versli Lietuva” turi teisę
atšaukti prizo įteikimą. Kiekvienas Pareiškėjas įsipareigoja apsaugoti Konkurso organizatorių nuo bet
kokių trečiųjų šalių reikalavimų, veiksmų arba bet kokio pobūdžio procedūrų ir nuo bet kokios žalos,
atsakomybės ar išlaidų, susijusių arba kylančių iš bet kokių garantijų, pareiškimų arba susitarimų
pažeidimo, sukelto Pareiškėjo didelio neatsargumo arba tyčios.
29. Kiekvienas Pareiškėjas supranta ir pripažįsta, kad VšĮ “Versli Lietuva” turi plačią prieigą
prie idėjų, informacijos apie juridinius asmenis, nuotraukų, dizaino ir kitos medžiagos. Kiekvienas
Pareiškėjas taip pat pripažįsta, kad dauguma idėjų gali panašumu arba identiškumu varžytis su
Nugalėtojo produktų/paslaugų ir/arba kitų Pareiškėjų produktų/paslaugų temomis, idėjomis, formatu
ar kitais aspektais. Kiekvienas Pareiškėjas pripažįsta ir sutinka, kad VšĮ“Versli Lietuva” neturi ir
neturės jokių tiesioginių ar netiesioginių, kompleksinių ar kitokių įsipareigojimų ar atsakomybės,
susijusios su Nugalėtojo produktų/paslaugų autorių teisių pažeidimu ir apsauga.
30. Pareiškėjai sutinka, kad VšĮ “Versli Lietuva” nebus atsakinga ir yra atleidžiama nuo visos
atsakomybės dėl bet kokios kilmės išlaidų, pažeidimų, nuostolių ar žalos, įskaitant, bet neapsiribojant,
už mirties ir kūno sužalojimą, iš dalies ar visa apimtimi, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusios su
dalyvavimu Konkurse arba bet kokiame kitame su Konkursu susijusiame užsiėmime, arba su
Nugalėtojo Prizo priėmimu, gavimu, valdymu ir/ arba netinkamu naudojimu. Dėl bet kokių kitų bet
kokios kilmės nuostolių ir išlaidų, kylančių iš Prizo priėmimo, valdymo ar naudojimo, Pareiškėjai
sutinka atleisti VšĮ “Versli Lietuva” nuo bet kokios atsakomybės, išskyrus atvejus, kai žala
Pareiškėjui padaroma dėl VšĮ “Versli Lietuva” didelio neatsargumo arba tyčios.
31. VšĮ “Versli Lietuva” turi teisę savo nuožiūra diskvalifikuoti ir atšaukti Prizo įteikimą bet
kuriam asmeniui, kuris pasinaudojo apgaule Konkurso pradžios metu arba Konkurso eigoje, kuris
pažeidė šias Sąlygas, arba nesportišku, arba pavojingu būdu, arba su ketinimu sutrikdyti, pakenkti
Konkurso teisėtumui, arba erzinti, užgaulioti, grasinti arba priekabiauti prie kito žmogaus. VšĮ“Versli
Lietuva” turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo arba kitokios kompensacijos iš aukščiau nurodyto
asmens pilna apimtimi, remiantis galiojančiais teisės aktais.
32. Tuo atveju, jeigu VšĮ “Versli Lietuva” negali įteikti Prizo arba tęsti Konkurso dėl įvykių,
kurie nuo jos nepriklauso, įskaitant, tačiau neapsiribojant, gaisrą, potvynį, natūralias ar žmonių
sukeltas ar kitokias sveikatos epidemijas, žemės drebėjimus, sprogimus, darbo ginčus arba streikus,
natūralias gamtos arba valstybės nelaimes, palydovinius arba įrangos gedimus, maištus arba
pilietinius neramumus, terorizmo grėsmes arba išpuolius, karus (paskelbtus arba nepaskelbtus) arba
bet kuriuos valstybės arba vietinės valdžios įstatymus, įsakymus arba reglamentus, visuomenės
sveikatos krizes, bet kurio teismo ar jurisdikcijos nutarimus, arba kitus įvykius, kurių VšĮ“Versli
Lietuva” negali kontroliuoti (bet kuris “Force Majeure” įvykis arba reiškinys), gavusi valstybinių
institucijų patvirtinimą, VšĮ “Versli Lietuva” turi teisę pakeisti, sustabdyti, atidėti arba nutraukti Prizo
teikimą.
_______________________

