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1. BENDRA TNFORMACIJA APIE

TELSIU APSKRITIES VERSLO
INKUBATORIU

Vie5oji istaiga Tel5iq apskrities verslo inkubatorius (toliau
ribotos civiles atsakomybds vie5asis juridinis asmuo, kurios

- [staiga) yra pelno nesiekiantis
tikslas - tenkinti vieSuosius interesus,

vykdant visuomenei nauding4 veikl4.
VSf ,,Tel5iq apskrities verslo inkubatorius" iregistruotas 1998 m. lapkridio 9 dien4, imones
kodas 180713269, registracijos ir buveinOs adresas

-

Sedos g.34A, Tel5iai. fstaiga isteigta neribotam

laikui, turi finansini, organizacini bei teisini savaranki5kum4. Savo veikloje fstaiga vadovaujasi
Lietuvos Respublikos konstitucija, Civiliniu kodeksu, Vie5qjq istaigq istatymu, fstaigos istatais, bei
kitais teises aktais. fstaigos pagrindine veiklos sritis

- teikti informacijos,

konsultacijq, mokymq ir

nuomos paslaugas bei prakting pagalb4 smulkaus ir vidutinio verslo subjektams.

2.

ISTAIGOS PAGRINDINIAI VEIKLOS TIKSLAI:

PADETI naujai besikuriandioms miesto ir regiono smulkaus ir vidutinio verslo imonems.
UGDYTI jq sugebejimus prisitaikyti ir nepriklausomai veikti rinkoje.
FORMUOTI verslo bendradarbiavimo tinkl4 mieste ir regione.

VIENYTI
Sekduma

pastangas pritraukiant Lietuvos ir tarptautines finansavimo programas.

iio tikslo lstaiga vykdo iias veiklos rfiiis:

1.

Verslo informacijos, konsultacijq, mokymq paslaugq verslo pradZios, organizavimo
smulkaus ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) fiziniams asmenims, ketinantiems
pradeti savo versl4.

2. Patalpq, adreso, besisteigiandioms

imonems, technines ir biuro irangos nuomos

paslaugos.

3.

[nformacijos apie verslo s4lygas Lietuvoje ir Europos Sqlungoje kaupimas ir
skleidi mas, paLangi4 ekonomikos idej q vi suomendj e propagavimas.

4. Verslininkq kvalifikacijos kelimo kursq ir seminary organizavimas.
5. Tarpininkavimas uZmezgant kontaktus tarp potencialiq verslo partneriq.
6. Kitq verslum4 ir verslo pletr4 skatinandiq priemoniq rengimas.
VSf ,,Tel5iq apskrities verslo inkubatoriaus" pagrindine veikla pagal ERVK kod4
nuosavo arba nuomojamo nekilnojamo turto nuoma ir eksploatavimas.

-

6820000-

3.

ISTATGOS ORGANAT

V5[ ,,Tel5iq apskrities verslo inkubatorius" istaigos organai
vienasmenis organas

-

-

visuotinis dalininkq susirinkimas ir

fstaigos direktorius. Veiklos tikslq apibreZia istaigos istatai.

4.

ISTAIGOS DALININKAI

2020 metais V5{ ,,Tel5iq apskrities verslo inkubatoriaus" dalininkai nesikeite, ina5q pokydiq
nebuvo. Dalininkq kapitalas finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje:

Dalininkq kapitalas

Dalininkq kapitalas

Eil.
Nr.

Dalininkas

I

TelSiq rajono savivaldybe

625 101,37 Eur.

625 101.37 Eur.

2.

Lietuvos darbdaviq konfederacij a

0,29 Eur.

0,29 Eur.

2020 m. sausio

0l

d.

2020 m. gruodZio

3l

d.

Dalininkq atstovai 2020 m. gruodZio 3l d.:

L

Tel5iq rajono savivaldyb6s vardu

-

Almantas Lukavidius, l. e. administracijos

direktoriaus pareigas (lmones kodas 180787299, buveine Zemaites

2.

Lietuvos darbdaviq konfederacijos vardu

-

g

14, Tel5iai)

Danukas Arlauskas, Lietuvos

verslo darbdaviq konfederacijos generalinis direktorius (imones kodas 1249l1322,buveine Algirdo
g.31, Vilnius).

2020 metais vyko 6 visuotiniai dalininkq susirinkimai.

5.

ISTAIGOS PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

VSf ,,Tel5iq apskrities verslo inkubatoriaus" finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais. Jie prasideda sausio

I

d. ir baigiasi gruodZio 31d. fstaiga, tvarkydama buhaltering apskait4 ir

rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos vie5ojo sektoriaus atskaitomybds

istatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka. Visos operacijos ir [kiniai ivykiai apskaitoje
registruojami dvejybiniu iraSu didZiojoje knygoje, taikomi kaupimo, subjekto, veiklos tgstinumo,
periodi5kumo, pastovumo, piniginio mato, palyginimo, turinio vir5enybes prie5 form4 principai.

4

[staigos gautos li1os ir jry iultiniai per jinansinius metus:

Eil.
Nr.

2020 m.lEur.

Finansavimo Saltiniai
staigos uZdirbtos le5os

31929,50

1

f

2.

Tel5iq raj. Savivaldybes 1e5os

J.

Negr4Zintina subsidij a, skirta
mikroimoniq apyvartinems
le5oms (likvidumo i5saugoj imui)
i5 LR Ekonomikos ministerijos

Ii

38700,00

1633,39

viso:

72262,89

[staigos dalininkas Tel5iq rajono savivaldybes administracija pagal 2020 m.liepos men.
biudZeto le5q naudojimo sutartiNr.S-l748lveiklai finansuoti skyre 38700 Eur, kitos

l3

d.

- 31929,50

Eur. l05os uZdirbtos nuomojant patalpas, baldus, organizuojant renginius.
Savivaldybds biudieto ldiq panaudojimas :

Eil.
Nr.
I

2020 m. panaudota
suma Eur.

Darbo uZmokestis

2020 m. skirta
suma Eur.
24000,00

)

Socialinis draudimas

400,00

400,00

J.

Komunaliniq paslaugq isigijimo iSlaidos

8900,00

8900,00

4.

Kitq prekiq ir iSlaidq isigijimo s4naudos

5400,00

5400,00

38700,00

38700,00

ISlaidq pavadinimas

Ii

viso:

24000,00

lstaigos veiklos sqnaudos perftnansinius metus:
Eil.
Nr.

ISlaidq pavadinimas

2020 m.lEur.

1

Darbo uZmokesdio s4naudos

32699.35

)

Nusidevejimo s4naudos

41142.91

J.

Patalpq iSlaikymo s4naudos

36732.72

5.

Ryiiq s4naudos

360, 1 5

6.

Transporto i5laikymo s4naudos

841,82

7.

Kitos veiklos s4naudos (renginiq organizavimo ,
iSlaidos, kvalifikacijos k€limo, buhalteriniq, statybos
darbai s4naudos susiiusios su pa.qrindine veikla)

278t7.62

Ii

viso:

139591,57

2O2O metais fstaigos balanse susidarO

36969,86Eur. nuostolis. Tai balansinis nuostolis, susidargs

'

del ilgalaikio turto nusidevejimo normatyvll perskaidiavimo pagal TelSiq rajono savivaldybes
tarybos 2010 m. vasario

l8 d. sprendimu T1-57 patvirtint4 ilgalaikio turto nusidevejimo

(amortizacijos) ekonominius normatyvus, koreguotas pastato nusidevejimas

-

31413,18 Eur.

DidZiausi4 dali pagrindines veiklos s4naudq sudaro:

l.

Darbo uZmokesdio ir socialinio draudimo iSlaidos

- 32699,35 Eur. Darbo uZmokesdio sqnaudas

sudaro: darbuotojq darbo uZmokestis, fstaigos direktorOs i5moka uZ nepanaudotas atostogas ir
i5eitine i5moka, sukauptos darbuotojq atostoginiq sqnaudos.

2. Nusidevejimo

s4naudos

-

4l142,91Eur. ilgalaikio turto nusidevejimo ir nura5ymo s4naudos,

per 2020 metus nura5yta turto uZ 9923,91Ew. 2020 m. gruodZio

3ld. visi5kai nudevdto, tadiau

vis dar naudojamo istaigos veikloje materialaus ilgalaikio turto isigijimo ar pasigaminimo
savikaina sudaro 117973,32 Eur., i5 jq:

o
o
o
o
o
o
3.

Kiti statiniai -2465,00Eur.
Kitos ma5inos ir irengimai
Baldai

-

-

13795,16 Eur.

45668,50 Eur.

Kompiuterine iranga

Kita biuro iranga

-

-

14010,70 Eur.

14122,97 Eur.

Kitas ilgalaikis turtas -27910.99Eur.

Patalpq i5laikymo s4naudos

-

36732.72 Eur., i5 jq - patalpq komunalinds s4naudos - 25829,52

Eur.: elektros, Sildymo, vandens, SiukSliq ir kt. komunaliniq paslaugq, pastato apsaugos
s4naudos. Patalpq remonto s4naudos (medZiagos)

-

7207 ,20 Eur., Eur

-

atnaujinti 2 pasitarimq

kambariai, 7 kabinetai ,C Korpuso laiptine, koridorius, 6 patalpose irengtos pakabinamos
lubos, irengti elektr4 taupantys Sviestuvai.

4. Ry5iq s4naudos -360,15 Eur. s4naudos uZ mobilaus ir fiksuoto rySio paslaugas.
5. Transporto i5laikymo s4naudos -841,42 Eur., degalq, transporto remonto s4naudos.
6. Kitos veiklos s4naudo s - 27817 "62 Eur. - renginiq, mokymq organizavimas (IQ renginio
organizavimas, automobilio, pastatq draudimo, banko, kvalifikacijos kelimo, elektros, Silumos

[kio

prieZiDros, kilimeliq keitimo, kompiuterio, telefono isigijimo, kanceliarines iSlaidos,

statybos darbq, buhalterines paslaugos).

Informaciju apie istuigos isigytq ir perleistg ilguluiki turtq perftnansinius metus.
Per 2020 metus buvo lsigy.tas mobilus telefonas Samsung .{5
6

I .{5 l5 4G + BL

128 G (282 Eur.)

ir

ne5iojamas kompiuteris

ACER A3l5-42 + krep5ys LYON6 (597 Eur.), viso uZ 724,05 Eur.

6.

ISTATGOS DARBUOTOJU SKATCTUS

[staigos darbuotojai 2019 m. gruodZio 31 d.

Direktorius

I

Administratorius
Valyoja
Darbininkas
Viso:

[staigos darbuotojai 2020 m. gruodZio 31 d.

Direktorius

0 etato

0 etato

Administratorius

I

etatas

I

Valytoja

I

etatas

Darbininkas
Viso.'

0.25 etato

etatas

etatas

0.25 etato
2,25 etato ( 3 darbuotojai)

2,25 etato (3 darbuotojai)

Darbuotojq kaita. Nuo 2020 m. rugpj0dio 28d pagal dalininkq susirinkimo protokol4 Nr. 4,
isteigtas administratoriaus etatas.

lki 2020 m. rugsejo 30 d. fstaigai vadovavo

Vidutinis darbuotojq skaidius 2020 m. gruodZio
7

.
lki

3l

d.

-

Jolanta Norvai5iene.

2,25 etato.

TNFORMACIJA APIEJSTATGOS VADOVA. ISTATGOS ISLAIDOS VADOVO
DARBO uZurorsirur rR KrroMS IsrArcos vADovo TSLATDOMS
2O2O

m. rugsejo men. 30 d. dienos istaigos direktords pareigas ejo Jolanta Norvai5iene.

Priskaitytas darbo uZmokestis sudar6 10119,96 Eur., priskaityta i5moka uZ nepanaudotas atostogas

ir iSeitine i5moka - 7674,90 Eur. Siuo metu laikinai istaigos direktores pareigas eina administratore
JDrate Norkute, jos priskaitytas darbo uZmokestis su 30 % priedu ir darbo uZmokesdiu i5 projektines
veiklos sudare

-

5868,93 Eur.

8.

ISTATGOS VETKLA 2020 M.

Klientai. Pagrindiniais TelSiq apskrities verslo inkubatoriaus klientais i5lieka smulkaus ir
vidutinio verslo imones. |moniq skaidius nuolat kinta, palieka veikl4 ilgiau vykdZiusios imones, jq
vietoje kuriasi naujos. Per 2020 metus i Tel5iq apskrities verslo inkubatoriq buvo priimtos 3 SVV
imones, kuriose ikurtos 9 darbo vietos. [staig4 paliko -5 lmones. [moniq kaitos prieZastys ivairios

veiklos stabdymas, veiklos perkelimas i kaimo vietovg, reorganizacija.2)2} m. gruodZio
,,TelSiq apskrities verslo inkubatoriuje" veikl4 vykde 54 imones,(2019 metais

-

3l

d. V5[

52 imones), (iS jq

22 naudojasi registracijos/ virtualaus biuro paslaugomis).[moniq monitoringas neatliekamas.
Duomenys apie imoniq veiklos rezultatus nerenkami. TelSiq apskrities verslo inkubatoriuje

lsik[rusiq imoniq ,,inkubatoriaus bendruomene" pateikia viena kitai uZsakymus
bendrai veiklai.

-

arba jungiasi

Teliitl apskrities verslo inkubatoriaus klientry

pasiskirstymas pagal

imoni7 teisines

;

formas:
Eil. Nr.

[moniq teisine forma

I

UZdaroii akcine bendrove (UAB)
MaZoii Bendriia (l\B)
Individuali imon€
Individuali veikla
Vie5oii istai.ea
Ribotos atsakomybds

)
J.

4
5.
6.

Rodiklio dydis 2020 m
eruodZio
39

3l

d.

7
2

I
1

2

Teliirl apskrities verslo inkubatoriaus klientry pasiskirstymas pagal imonis amiiry/metus:

iki 1 metq

r lrnoniq amiius

3

i9 ? T.-tlt

i[i0T*l

72

4

nuo 7 metq

..

L2

lmoniry pasiskirsfimas pagal veiklos rfiilis:

Veiklos rulys
r Geodezinds,

projektavimo, statybos

jmon'6s

*

Reklamos, spaudos diza[no,

siuvimo, fotografijos paslaugos

f r-ansporto paslaugcl

lT

r

Maitinimas

r

Buhalterind apskaita
lT technologi.ios

technologijos

a Transporto paslaugos

r

Draudimo paslaugos

r

Mediena ir jos gaminiai

VSf TelSiq apskrities verslo inkubatoriuje pradedandioms versl4 imondms teikiamas paslaugq

verslui paketas, padedantis lengviau iveikti lmonds verslo pradZios sunkumus. S! paket4 sudaro.
inkubavimo paslaugos;
verslo informacijos teikimas;
konsultacij q teikimas,

verslo sklaidos renginiq organizavimas;
mokymq, seminary organizavimas;
biuro paslaugq teikimas,
patalpq nuoma.

Inkubavimo paslaugos. Verslo inkubavimas yra

SW

subjektq verslo vystymo (paramos)

procesas, kuris igalina naujai susik[rusias imones sustipreti pirmaisiais jq gyvavimo metais, teikiant

joms visokeriop4 pagalb4 ir param4, siekiant sukurti stiprias konkurencingas imones, kurios duotq
naud4 regiono ir visos Salies ekonomikai.

Verclo ir kitos informacijos teikimas
atsake

-tai

informacijos teikimas kliento pageidavimu. [staiga

i932 paklausimus el. pa5tu, telefonu, arba atvykus i Verslo inkubatoriq. Besikreipiantiems

del verslo ir kitos informacijos, stengiamasi suteikti vis4 reikiam4 ir kliento poreikius atitinkandiq

informacij4.

Konsultacijrl suteikta 155 asmenims, jiems skirtos 407 valandos. [staigoje teikiamos
finansininko konsultacijos. Teikiamq konsultacijq tikslas

-

suteikti kuo i5samesng verslo formos

parinkimo, mokesdiq, subsidijq paskelbus prastovas, ES, kitq fondq, TelSiq rajono savivaldybes
paramai gauti. Konsultacijos suteikia galimybg klientui aptarti

ir sprgsti problemas susijusias su

verslo pradLia ar jau vykdant verslq. Finansininko konsultacijos imonems, esandioms Verslo

inkubatoriuje ir i5ords klientams teikiamos nemokamai.
Suteiktrl konsultacijrl kiekis ir pasiskirctymas pagal temas:

Suteiktq konsultacijq kiekis ir pasiski

lvtoNts vrRslo
FORMOS PARINKIMAS

PARAMA VERSLO
pRnoZrnr

SUBSIDUOS
(PRASTOVO)

VIZOS, LEIDIMAI,
GYVENTI LIETUVOJE

DidZiausi4 dali konsultacijq sudaro: verslo formos parinkimas (konsultuoti 36 asmdnys),
parama verslo pradLia| bei finansavimo Saltiniq paie5ka (konsultuoti 54 asmenys) bei subsidijq
darbdaviams ekstremalios situacijos metu, klausimais (konsultuoti 45 asmenys).

Mokymry, seminarry organizavimas. Per 2020 metus suorganizuotr 25 nemokami mokymai,

seminarai

ir

renginiai. apskrito stalo diskusija ,,Darbuotojq

tobulinimas/persikvalifikavimas. Verslo bendradarbiavimas
teikiamos priemones

- pameistrystO.

kvalifikacijos

UZimtumo tarnybos

verslui", versliq motery pusrydiai ir susitikimai, verslo paZindiq

popiete

MaZeikiuose, susitikimas su Prezidento komanda Plungeje, projekto ,,Socialinio verslo kurimo ir
pletros skatinimas Tel5iq regione" pristatymas, IQ forumas ,, Tel5iai 2020. Z,emait4a

augti"

, BETA ,,Daugiabudiq namq atnaujinimas ir

-

Lemd verslui

modernizavimas", LBTA ,,Bioekonomikos

plOtros galimybes TelSiq regione: nuo Briuselio strategijq link praktinio igyvendinimo", seminaras su

Valstybines Darbo inspekcijos atstovais ir advokate, Verslo diena su lektore Sandrja Kudirkaite ir
paskaita,,Kaip savo kreipimqsi padaryti paveikq ir uZkabinanti?", renginys tarptautinei kadiq dienai

pamineti, mokymq ciklas su ,,Atsakingo Seimininko akadefrUir", dalyvauta kaledines

eglutes

puoSime egludiq alejoje Katedros aik5teje, Tel5iuose. Renginiai organizuoti kartu su TelSiq profesinio

mokymo centru, UZimtumo tarnybos Tel5iq skyriumi , darbo inspekcijos atstovais, versliq motery
klubu, LBTA, ,,Atsakingo Seimininko akademija", Tel5iq rajono savivaldybe, Siauliq pramonds ir
amatq mmq Tel5iq filialu, {staigos bendruomene. Renginiuose hibridiniu budu dalyvavo 749 dalyviai.

Verclo sklaidos renginiry organimvimas. 2020 metais stipriai i5siplete vie5inimo ir
komunikavimo veikla socialiniuose tinkluose. Inkubatoriaus facebook puslapyje informacija pasieke
7000 respondentq. Siame puslapyje teikiama verslui aktuali mokymq, seminary, verslo finansavimo

Saltiniq informacija, sdkmds istorijq

ir

sekmingq verslo pavyzdLir4 vie5inimas. Prisitaikant prie

Siandienos situacijos, visuomenei patraukliq informavimo b0dq, stengiamasi pateikti kuo aktualesng

ir teisingesng informacijq patraukliausiu ir patogiausiu budu. Verslumui skatinti vieiinti 35 renginiai.
Sie renginiai buvo skirti tenkinti lvairiq frkio subjektq poreikius verslo pl6tros, saugos, E

-

komercijos strategijos parengimo, ivairiq mokesdiq temomis. Aktualia verslui informacija dalinamasi

ir el. b[du, kontaktuojant tiek

su

tiek su imonemis tiek su fiziniais asmenimis, pagal veiklos sritis.

Apie fstaigos veikl4 galima suZinoti ir i5 spaudoje publikuotq 2 straipsniq apie fstaigos veiklq
ir jos vykdomus projektus.

(l

straipsnis vietineje 1 Ziniasklaidoje, 1 straipsnis- IQ Zurnale).

Biuro paslaugry teikimas. Dokumentq kopijavimas, skenavimas, spausdinimas, dokumentq
x.

iri5imas. Sios paslaugos nepopuliarios, per 2020 metus Siq paslaugq nesuteikta.
Paralpry nuoma. fstaigos bendras plotas 3083,02 m2,

ji

sudaro: administracinis pastatas, Sedos

9.34L Tel5iai, kuriame yra 3 korpusai, ArB ir C, - bendras plotas 2585,59 m2, bei gamybines
10

patalpos Sedos 9.348, Tel5iai, kuriq bendras plotas

plotas susideda

i5:

nuomojamas plotas

-

-

497,43m2. Bendras nuomojamas 3083,02 m2

m',

1856,54

kitas nuomojamas plotas (konferencijq,

- 315,50 m2, bendro naudojimo patalpos - 910,98 m2. 2020 metq
gruodZio 3l d. nuomojamq patalpq uZimtumas - 70 proc. (1269,91m2), neuZimta - 586,63 m2118

pasitarimq sales, istaigos biuras)

biuro ir gamybiniq patalpq). Materialine bazd gana nebloga pastato Sedos g.34A, A ir C korpusuose,

A korpuso nuomininkai vieninteliai i5 kitq korpusq, i5skyrus gamybines patalpas,

Sedos 34B., uL,

sunaudot4 elektros energij4 atsiskaito pagal kiekvienos patalpos elektros skaitiklio rodmenis, taip pat
Siame korpuse irengti oro kondicionieriai.

Verslo inkubatoriaus patalpq nuomos ikainiai:
Paslaugos pavadinimas

Kaina Eur. iki 2018 m.

Kaina Eur. po 2018 m.

balandZio 30d.

balandZio 30d.

)7)

?50

Patalpq nuoma Sildymo sezonu m'

1.45

I,50

Gamybiniq patalpq nuoma

1,01

1,50

Bendrq patalpq valymas

5,79

6,00

Siuk5liq iSveZimas

1,34

1,34

Patalpq nuoma ne Sildymo sezonu m2

Tel5iq apskrities verslo inkubatoriuje isik[rusios imonOs uZ komunalinius patarnavimus
(elektros energija, Sildym4, Siuk5liq i5veZim4) moka pilna kaina.Pastatuose irengta signalizacija,
pastatai draudZiami nuo nelaimingq ivykiq. Sa[a pastato irengta didele automobiliq stovejimo
aikStele.

|staiga teikia biuro baldq nuomos paslaug4,

ja naudojasi 90 proc., Verslo inkubatoriaus

nuomininkq, teikiamos konferencijq sal6s, pasitarimq kambariq, multimedijos, igarsinimo irangos
nuomos, kavos pertraukeliq paslaugos.
Per 2020 metus konferencijq sald nuomota 25 kartus, pasitarimq sale

trumpalaikd nuoma
suteiktos

-

-

26 kartus, biuro patalpq

46 kartai. projektorius nuomotas 18 kartq, kavos pertraukeliq

paslaugos

- 20kart4.
9.

PROJEKTINE VEIKLA

[staiga 2020 m. kartu su partneriais, Plunges verslo

ir

technologijq mokykla, MaZeikiq

turizmo ir verslo informacijos centru, Rietavo verslo ir turizmo centru vykdo Europos sqjungos
strukt[riniq fondq le5omis finansuojam4 projekt4 ,,Socialinio verslo kurimo ir pletros skatinimas
Tel5iq regione". Projektas igyvendinamas pagal 2014
11.

-

2020 mett4 Europos SEjungos fondq

investicijq veiksmq programos 8 prioriteto ,,Socialinds itraukties didinimas

ir kova su skurdu,,

-

priemong Nr.08.5.1-ESFA-K-853 ,,Parama socialiniam verslui". Projeklo tikslas

paskatinti

socialinio verslo kuris teiktq bendruomenei reikalingas paslaugas (prekes), padesiandias sprgsti
konkredi4 socialing problem4, k[rim4si ir pletr4. Siam projekto tikslui buvo suorganizuotas vienas

informacinis renginys siekiant pritraukti potencialius socialinio verslo vykdytojus

ir

susijusias

suinteresuotas Salis. Vyks 32 valandq darbinOs sesijos socialinio verslo k0rimui paskatinti, bei

socialinio verslo idejq konkursas. Po Siq veiklq

ir

renginiq paai5kes kokie verslai gales tapti

socialiniais verslais. Sukurti socialiniai verslai gaus socialinio verslo pradZios paskatas

- 15 000 Eur.

Tel5iq rajone bus ikurti 3 socialiniai verslai. Planuojama projekto pabaiga 2021 m. rugsejo men.

2020 metais inkubatorius glaudZiai bendradarbiavo su Tel5iq uZimtumo tarnyba, MaZeikiq,

Skuodo verslininkq asociacija, Versliq motery klubu, Tel5iq lop5eliais darZeliais ,,Mastis",
,,Zemaitukas", pagrindine ,,Germanto" mokykla, Zemaites gimnazija, Tel5iq Svietimo centru,

Vokiediq kalbos

ir kult[ros klubu, Asociacija ,,TelSiq turizmo klasteris", Asociacija ,,Tel5iq

uodegdl6", Siauliq pramon6s

ir

atmatq rDmq Tel5iq filialu, Tel5iq regioniniu profesinio mokymo

centru.

10. ISTATGOS TSLATDOS KOLEGTALTU

ORGANU KTEKVTENO NARrO DARBO
DARBO UZMOKESCIUI IR KITOMS ISTAIGOS KOLEGIALIU IRGANU
ISMOKOMS

Nebuvo.

Il.ISTArGOS SrnnOS TSMOKAMOS SU VTESOSTOS ISTATGOS DALTNTNKATS
SUSIJUSIEMS ASMENIMS
Nebuvo.

Administrator0. L. e. direktores pareigas

Jflrate Norkute
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