„STARTUP VISA” KOMISIJOS INFO
Siekdami sklandaus komisijos vertinimo proceso, kiekvienam komisijos nariui bus sukurtas unikalus prisijungimas.
Paraiškos bus vertinamos internetinėje platformoje http://www.startupvisalithuania.com/. Siekiant užtikrinti anonimiškumą,
komisijos nariai pasirašys konfidencialumo bei nešališkumo sutartis. Komisijos narių dalyvavimas yra patariamojo
pobūdžio, galutinį sprendimą priims Ūkio ministro įgaliotos institucijos VšĮ „Versli Lietuva” direktorius.

VšĮ „Versli Lietuva” darbuotojas kuruoja visą „Startup Visa” procesą:
o
o
o
o
o
o

Vartotojui (užsieniečiui) prisijungus prie sistemos ir užpildžius duomenis, patikrina
ar visa paraiškos informacija yra teisingai užpildyta;
Atlieka vaizdo pokalbį su startuolio savininku bei dalyviais;
Įkelia įrašytą verslo idėjos pristatymą (2-5 min.) į internetinę platformą;
Išsiunčia paraišką komisijos vertinimui;
Komisijos narių pageidavimu, teikia paraišką detaliam ekspertiniam nagrinėjimui;
Perduoda gautą komisijos įvertinimą VšĮ „Versli Lietuva” vadovui.

Komisijos nario vaidmuo
o
o

Atsiradus naujai paraiškai, komisijos narys sulauks automatizuoto pranešimo elektroniniu
paštu, kviečiant įvertinti startuolio paraišką;
Prisijungus į svetainės duomenų bazę bus prašoma peržiūrėti ir įvertinti esamą paraišką;

Vertinimo kriterijai
Komijos nariai skiria balus nuo 1 (žemiausias) iki 5 (aukščiausias), vertindami kriterijus:
o

o
o
o
o

Galimybė vykdant veiklą diegti naujus arba iš esmės patobulintus produktus
arba procesus, reikšmingus Lietuvos Respublikos ūkio ir socialinei plėtrai
biotechnologijų, nanotechnologijų, informacinių technologijų, mechatronikos,
elektronikos ar lazerių technologijų srityse;
Didelis veiklos plėtros potencialas (angl. scalability);
Kvalifikacija ir finansinės galimybės pradėti ir plėtoti veiklą;
Įmonės vienerių metų verslo plano ir dviejų metų strateginio plano įgyvendinamumas;
Būtinybė pareiškėjui būti Lietuvos Respublikoje vykdant įmonės veiklą.

Tolimesnė eiga
Startuolio paraiška bus laikoma patvirtinta tik tuo atveju, jeigu bendras visų komisijos narių
vertinimo vidurkis bus ne mažesnis nei 3.0, o vertinime dalyvaus bent 4 komisijos nariai. Vertinant neigiamai, t.y. skiriant
2 ar mažiau balų, būtina pagrįsti savo nuomonę komentaru. Galutinį sprendimą dėl startuolio atitikimo Lietuvos Respublikai
priims VšĮ „Versli Lietuva” direktorius. Komisijos narių atsakymai bus matomi svetainės administratoriui.
Komisijos narys, norėdamas gauti ekspertų nuomonę dėl startuolio veiklos teisėtumo, gali prašyti
nepriklausomų ekspertų vertinimo. Paraiška bus siunčiama nagrinėjimui jei pagalbos prašys 3 arba
daugiau komisijų narių. Gavus ekspertų išvadas paraiška bus pakartotinai siunčiama komisijos vertinimui.

Gavus komisijos narių įvertinima bei patvirtinimą iš VšĮ „Versli Lietuva" direktoriaus, bus išrašomas oficialaus sprendimo
raštas, įmonės dalyviai galės kreiptis į Migracijos departamentą prašydami leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje
suteikimo. Įmonės dalyviai turės galimybę pildyti bei teikti paraiškas įprasta arba skubos tvarka.

