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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS REGIONO VERSLO INKUBATORIAUS
(viešosios įstaigos pavadinimas)
2015 M. VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.
1.

Priemonės
pavadinimas*
Viešosios
informacijos
paslaugų teikimas

Priemonės aprašymas

Įvykdymo terminas

Rezultatas

Verslo informacijos sklaida - informacijos rinkimas,
sisteminimas
ir
teikimas
SVV
subjektams,
nevyriausybinėms
organizacijoms,
pradedantiesiems
verslininkams bei fiziniams asmenims jiems aktualiais
klausimais. Viešosios verslo informacijos teikimo
paslaugos apims verslo informacijos teikimą sekančiais
būdais:
•   elektroninių priemonių pagalba, t.y. elektroniniu paštu
bei
publikuojant
įstaigos
tinklapyje
www.inkubatorius.lt ir www.inppregion.lt ;
•   informacijos teikimas telefonu;
•   informacijos teikimas susitikimo su klientu metu;
•   informacijos teikimas per žiniasklaidą.
Viešosios verslo informacijos paslaugos bus teikiamos,
atsižvelgiant į klientų poreikius ir užklausymus,
analizuojant jų norus, bus orientuotos į aukštos kokybės
paslaugų teikimą panaudojant sukauptą įstaigos patirtį.

Nuolat ir pagal
poreikį

Atsakyta į 1000 verslo
informacijos
paklausimų. Parengti ir
patalpinti 24
elektroniniai
pranešimai internetinėje
svetainėje
www.inkubatorius.lt
(numatomas svetainės
lankomumas – 2000
unikalių svetainės
lankytojų).

Reikalingos
lėšos, tūkst.
Eurų
4,5
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2.

Konsultacijų
paslaugos

Teikiamos konsultacijos verslo įmonių atstovams, siekiant
padėti jiems spręsti įmonių veiklos problemas ir skatinant
juos tobulinti turimus išteklius, diegti inovacijas ar kurti
naujus produktus, paslaugas.
Asmenims, neturintiems savarankiškos veiklos patirties,
tačiau puoselėjantiems idėją, ateityje pradėti verslą ar
įgyvendinti savo sumanymą - supažindiname juos su verslo
steigimo ir jo valdymo subtilybėmis. Konsultacijų
pradedantiesiems verslininkams temos:
- verslo idėjos analizė;
- verslo pradžia nesteigiant įmonės;
- verslo pradžia ir jo planavimas;
- įmonių teisinės formos, steigimo procedūros, leidimų ir
licencijų gavimas,
- įmonių steigimo dokumentų paruošimas, JAR formų
pildymas; mokesčių ir buhalterinės apskaitos tvarkymas;
- verslo planavimas pradedant veiklą;
-- rinkodaros klausimais;
- verslo finansavimo galimybių paieška;
Konsultacijos pradedantiems verslą asmenims leidžia
nuosekliai ir kryptingai kiekvieną fizinį asmenį paruošti
verslo steigimui, suteikti jam reikalingą informaciją ir
pagalbą.
Konsultacijos veikiančioms smulkaus ir vidutinio verslo
įmonėms:
-   potencialių klientų ir verslo partnerių paieška;
-   pardavimų valdymas;
-   projekto idėjos pasirinkimas ir rašymas;
-   verslo finansavimo galimybės, jų paieška;
-   mokesčių aktualijų ir apskaitos administravimo
klausimais;
-   inovacijų, naujų technologijų diegimas versle;
-   ES struktūriniai fondų ir kitų šaltinių panaudojimas;
darbo teisės klausimais;
-   rinkodaros, personalo valdymo klausimais;
-   informacinių technologijų naudojimas versle;
-   projektų rengimo ir valdymo klausimais; klausimais ir t.t.

Gruodis

Planuojama suteikti
500 val. konsultacijų
verslininkams ir
regiono gyventojams

33,0
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3.

Mokymo paslaugos

2015 m. įgyvendinant šią priemonę bus teikiamos mokymo
paslaugos atskiriems klientų segmentams: juridiniams arba
fiziniams asmenims. Minimalus numatomas grupės dydis –
8 dalyviai. Mokymų pagalba ketinama prisidėti prie
regiono konkurencingumo, darbo vietų našumo didinimo,
produktų ir paslaugų kokybės augimo, investicijų
pritraukimo, regiono įmonių bendradarbiavimo.
Numatomos šios preliminarios mokymų kursų temos:
- su viešuoju verslo reguliavimu (reglamentavimu) susiję
klausimai (verslo pradžia nesteigiant įmonės, įmonės
steigimas, mokesčių sistema, darbo teisė, leidimai ir
licenzijos, viešieji pirkimai ir kt.);
- įmonės vidaus valdymo klausimai (mokymai įmonių
darbuotojams ir vadovams, vadyba, projektų valdymas,
kokybės vadyba, žmogiškieji ištekliai, finansų valdymas ir
kt.);
- įmonės aplinkos klausimai (rinkos analizė, vietinė ir
regioninė konkurencinė aplinka, partnerių paieška,
tarpininkavimas finansinių šaltinių paieškos ir kitais
klausimais, eksporto galimybės, bendradarbiavimo tinklai
ir kt.);
- darbo teisės klausimai. Mokymų metu dalyviams bus
parengta dalomoji medžiaga.
Temos gali keistis priklausomai nuo klientų poreikių.

Gruodis

Suorganizuoti 5
mokymai, kurie truks
40 valandų. Numatoma
mokyti 45 žmones,
kurie bus aprūpinti
dalomąja medžiaga bei
kvalifikacijos
pažymėjimais.

18,0

4.

Verslo informacijos
sklaidos renginiai

Organizacinės paslaugos - tai informacinių seminarų,
renginių, susitikimų (diskusijų) ar pristatymų
organizavimas verslininkams, fiziniams asmenims,
jaunimui ar kitoms tikslinėms grupėms, pvz., bedarbiams.
Kai kurie informaciniai seminarai, susitikimai ar sklaidos
renginiai yra organizuojami bendradarbiaujant su kitomis
asocijuotomis struktūromis, teritorine darbo birža,
mokesčių inspekcija, mokyklomis ir kitais partneriais.
Renginių metu dalyviams yra pristatoma IAE regiono
verslo aplinką, informacija apie verslo finansavimo
galimybes, ES struktūrinius fondus ir programas, apie
technologijų plėtros įtaką verslui, interneto galimybes,
naujausias mokesčių aktualijas, kvalifikacijos kėlimo
galimybes ir t. t.

Gruodis

Suorganizuoti 5
informaciniai seminarai
arba 5 sklaidos
renginiai, iš jų – 3
jaunimui ir 1 – verslo
atstovams.

4,5
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5.

Darbas su
inkubuojamomis
įmonėmis

2014 m. sieksime, kad Inkubatoriaus biuro bei rūsio
patalpos būtų 100 proc. išnuomoti.

Gruodis

6.

Projektinė veikla

Gruodis

7.

IAE regiono įmonių
reklamavimas bei
inkubuojamų
įmonių
reklamavimas,
veiklos viešinimas

Kai kuri veikla verslui ir verslumui skatinti gali būti
įgyvendinama panaudojant ES ir nacionalinių fondų
skiriamą finansavimą projektams.
−   Parengti mažiausia vieną paraišką verslumo skatinimo
konkursui,
−   Padėti mažiausiai 3 verslo subjektams gauti parama /
kreditą verslo plėtrai.
−   Vykdyti projektą „Inovatyvaus verslo receptai
„InoVerslas“ – Utenos regionas“ pagal priemonę
„Asistentas-4“,
−   Vykdyti projektą „Strategy for Investment Attraction to
Urban Areas in LV-LT Cross-border Region“ pagal
Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną
programą.
•   Atnaujinti Visagino įmonių duomenų bazę
•   Pristatinėti regiono verslo visuomenę įvairiuose
paroduose, konferencijose, renginiuose
•   Parengti investicinius pasiūlymus

Gruodis

Darbas su esamomis ir
potencialiomis
inkubuojamomis
įmonėmis
Pagal skelbiamus
kvietimus, parengti
paraiškas projektams
verslumui,
konkurencingumui
skatinti, žmogiškų
išteklių tobulinimui,
Centro veiklai plėsti bei
naujiems leidiniams
išleisti

30,0

Atnaujinta duomenų
bazės
www.inkubatorius.lt
svetainėje.
Dalyvauti mažiausiai 2
renginiuose, skirtuose
veiklos viešinimui
Parengti investicinius
pasus

1,5

36,0
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8.

Naujų darbo vietų
kūrimas ir ūkio
subjektų steigimas

9

Inkubatoriaus
darbuotojų
kvalifikacijos
kėlimas

10.
11.

Studentų
praktinės veiklos
organizavimas
Biuro ir kitos
komercinės
paslaugos

Steigiant verslą yra aktualus steigimo dokumentavimas:
steigimo įstatų, nuostatų parengimas, registro formų
užpildymas, steigimo sutarčių, aktų ir įsakymų parengimas.
Įsteigus įmonę, taip pat reikia paruošti įvairius dokumentus
– vidaus darbo tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus,
instrukcijas, parengti apskaitos politiką.
Pradedančiam verslą tai užima ne tik daug laiko, bet
reikalauja tam tikros kompetencijos, todėl dažnai
pradedantieji verslą neturėdami reikalingų dokumentų
susiduria su kontroliuojančių institucijų sankcijomis,
dalyvaujant viešųjų pirkimų konkursuose pritrūksta
atitinkamų dokumentų.
Samdyti personalą tokiam darbui arba privatų konsultantą
yra per brangu, todėl įstaiga suteikia šias paslaugas
lengvatinėmis sąlygomis.
Verslo literatūros analizavimas, domėjimasis naujovėmis
verslo, finansų, teisės, dokumentų rengimo ir kitose srityse,
dalyvavimas seminaruose ir mokymuose.

Gruodis

Parengti steigimo
dokumentai įmonėms,
viešosioms įstaigoms,
asociacijoms ir kitiems
juridiniams asmenims –
10 vnt. sukurta naujų
darbo vietų – 30 vnt.

5,0

Gruodis

6,0

Įsilieti į darbo rinką, neturint praktinių įgūdžių yra
sudėtinga, todėl Inkubatorius priima studentus praktinei
veiklai įgyvendinti ir tobulinti savo profesinius įgūdžius.
Teikti biuro, įrangos ir salių nuomos, renginių
organizavimo ir kitas paslaugas verslininkams ir fiziniams
asmenims

Gruodis

Darbuotojai tobulino
savo kvalifikaciją
analizuojant literatūrą
seminaruose ir
mokymuose pagal
galimybes.
Praktinė veikla atliko
bent vienas studentas

Iš viso
Direktorė

Gruodis

20,0
1,5

160,0

Irina Morozova
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