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Priemonės tikslas

paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones

kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų

paieškai ir esamų rinkų plėtrai



Remiama veikla

pavienis MVĮ ir jos produkcijos pristatymas

užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose

! Dalyvavimas mugėse, konferencijose, verslo misijose, Lietuvoje

vykstančiose tarptautinėse parodose nėra tinkamas finansuoti.



Tinkamas pareiškėjas (1)

• Juridinis asmuo (partneriai negalimi).

• Atitinka labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

statusą.

• Neturi ekonominių sunkumų.



• MVĮ bendrų pardavimų struktūroje ne mažiau kaip 50 

proc. sudaro paties MVĮ pagamintos produkcijos 

(suteiktų paslaugų) pardavimai (pagal paskutinių finansinių metų 

patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus).

• Veikia ne trumpiau kaip vienerius metus.

Tinkamas pareiškėjas (2)



• Vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius 

metus yra ne mažesnės kaip 145 000 Eur.

X (Eur) =
𝐹1 + 𝐹2 + 𝐹3

3

F1 – pajamos pagal 2013 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus

F2 – pajamos pagal 2014 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus

F3 – pajamos pagal 2015 m. patvirtintos finansinės atskaitomybės dokumentus

Tinkamas pareiškėjas (3)

Pvz., jeigu įmonė 2013 m. nepatvirtino ir neteikė finansinės atskaitomybės

dokumentų juridinių asmenų registrui, tuomet Aprašo 17.2 punkto pajamų rodiklis

turėtų būti apskaičiuojamas taip: (2014+2015)/2.



• Neišnaudojęs de minimis pagalbos sumos.

• Atitinkantis kitas priemonės projektų finansavimo sąlygų 

aprašo 1 priedo 5.4 punkte išvardytas sąlygas ir reikalavimus:

• Nebankrutuojantis, nerestruktūrizuojamas, nelikviduojamas.

• Neturintis įsiskolinimo VMI arba Sodrai. 

• Jam nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų 

grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik lėšų dalis.

• Jeigu įmonei, perkėlusiai gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, 

nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra.

• Nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų 

šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo.

• Pateikęs finansinę atskaitomybę JAR.

Tinkamas pareiškėjas (4)



• Skaičiuojama MVĮ ir susijusių įmonių sukaupta 

pagalba.

• Per 3 m. MVĮ (kartu su susijusiomis)  negali 

viršyti daugiau kaip 200 000 Eur arba 100 000 

Eur transporto srities įmonei.

• Galima pasitikrinti LR Konkurencijos taryboje.

De minimis pagalba



Reikalavimai projektams

• MVĮ gali pateikti tik vieną paraišką (vieną projektą).

• Projekto trukmė ne ilgesnė kaip 24 mėnesiai nuo sutarties

pasirašymo.

• Projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti:

• ne ankščiau nei 3 mėnesiai iki paraiškos registravimo

LVPA dienos.

• ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo sutarties pasirašymo.



Stebėsenos rodikliai (1)

Produkto:

• Subsidijas gaunančių įmonių skaičius (privalomas).

• Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą

įmonėms (subsidijos) (pasirenkamas).

• Investicijas gavusios įmonės produkcijos pristatymai

tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose

(pasirenkamas).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių

reikšmių, gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis)



Stebėsenos rodikliai (2)
Rezultato:

• Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos

eksporto padidėjimas (privalomas).

! Nepasiekus įsipareigotų stebėsenos ir fizinių veiklos įgyvendinimo rodiklių

reikšmių, gali būti mažinamas projektui skirtas finansavimas (Projektų

administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyrius 22 skirsnis).

Pareiškėjo pavadinimas 

Paraiškos kodas

Paraiškos 

pateikimo metai 

(2015 m.)

N+1 N+2 N+3

(2019 m.) (2020 m.) (2021 m.)

Pareiškėjo paties pagamintos 

lietuviškos kilmės produkcijos 

eksportas, EUR 100000,00 120000,00 150000,00 200000,00

Rezultato stebėsenos rodiklis 

„Investicijas gavusios įmonės 

lietuviškos kilmės produkcijos 

eksporto padidėjimas“, kodas 

R.N.801

170,00 %



• Stendo nuomos, sukūrimo, eksploatavimo ir pervežimo išlaidos įmonei 

dalyvaujant bet kurioje konkrečioje tarptautinėje parodoje, tarptautinės 

parodos ploto nuomos, dalyvio registracijos mokesčio, kelionės ir 

pragyvenimo šalyje, kurioje vyksta tarptautinė paroda, išlaidos.

• Projekto vykdytojo vykdančiojo personalo darbo užmokesčio 

(organizuojant dalyvavimą parodoje) išlaidos.

Tinkamos išlaidos

! Lankstinukų išlaidos nėra tinkamos finansuoti. 

! Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apskaičiuojamos ir apmokamos taikant dalyvavimo tarptautinėse 

parodose fiksuotus įkainius.



Sudalyvavus užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose LVPA 

reikės pateikti:

• dalyvavimo tarptautinėje parodoje ataskaitą; 

• dalyvavimo tarptautinėje parodoje faktinius įrodymus:

• mažiausiai 3 tarptautinės parodos stendo nuotraukas; 

• dalyvių katalogo kopiją (išrašas);

• dalyvio kortelės kopiją; 

• kitus pagrindžiančius dokumentus.

Dalyvavimo tarptautinėse 

parodose įrodymai



Šalys bei fiksuoti įkainiai

Šalys* Tarptautinės 

parodos įkainis, 

(Eur, be PVM)

Tarptautinės 

parodos įkainis, 

(Eur, su PVM)

Švedija, Norvegija, Suomija, Prancūzija, 

Lenkija, Nyderlandai, Latvija, Estija, Rusija 

(Sankt Peterburgas), Ukraina, Baltarusija, 

Turkija, Italija, Turkmėnistanas

10 647,00 12 401,00

Vokietija, Jungtinė Karalystė, Belgija, Danija, 

Kazachstanas, Azerbaidžanas, Izraelis, 

Armėnija, Indonezija, Pietų Afrikos 

Respublika, Omanas, Mongolija

11 006,00 12 760,00

JAV, Kinija, Pietų Korėja, Japonija, Indija, 

Brazilija, Argentina, Kanada, Meksika, Čilė, 

Gruzija, Malaizija, Jungtiniai Arabų Emyratai, 

Vietnamas

11 718,00 13 472,00



EMBARGAS

• MVĮ, kurių gaminamai produkcijai ir (ar) 

teikiamoms paslaugoms konkreti užsienio 

valstybė taiko embargą, dalyvavimas tos šalies 

tarptautinėje parodoje nėra tinkamas finansuoti.

• www.ukmin.lt skelbiama iš Užsienio reikalų 

ministerijos gauta informacija apie užsienio 

valstybes, taikančias embargą iš Lietuvos 

Respublikos eksportuojamai produkcijai.

http://www.ukmin.lt/


Finansavimo lėšų suma

• Didžiausia projektui galima skirti finansavimo 

lėšų suma yra 45 000 Eur.

• Mažiausia projektui galima skirti finansavimo 

lėšų suma yra 5 000 Eur.

• Pareiškėjas privalo prisidėti prie projekto 

finansavimo ne mažiau kaip 50 procentų.



Finansavimo šaltiniai

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus ir

pakankamas:

• turimos piniginės lėšos (patvirtintos finansinės atskaitomybės

dokumentai);

• banko paskola (banko raštas dėl sprendimo suteikti paskolą

konkrečiam projektui);

• prognozuojami piniginiai srautai (ilgalaikiai kontraktai,

užsakymai ir kt.).



• Vertinama balais pagal projektų finansavimo 

sąlygų aprašo 2 priede pateiktą metodiką.

• Projektas nefinansuojamas, jei naudos ir 

kokybės vertinimo metu projektui suteikiama 

mažiau nei  40 balų.

• Projektai atrenkami konkurso būdu.

Projekto nauda ir kokybė



• Vertinamas pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos

eksporto augimas akumuliuotai nuo paraiškos pateikimo metų iki 3 metų po

projekto įgyvendinimo pabaigos.

Eksporto augimas (Eur) = 𝐍 + 𝟏 − 𝑷 + 𝐍 + 𝟐 − 𝑷 + 𝐍+ 𝟑 − 𝑷

N+1 eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+1 eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

N+1 eksporto vertė pirmaisiais finansiniais metais po projekto įgyvendinimo;

P eksporto vertė per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo.

• Daugiau balų suteikiama didesnį eksporto augimą numatantiems MVĮ

projektams.

1. Pareiškėjo paties pagamintos 

lietuviškos kilmės produkcijos 

eksporto augimas



2. Projekto efektyvumas

• Projekto efektyvumas skaičiuojamas kaip santykis tarp

pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės produkcijos

eksporto augimo ir prašomos finansavimo sumos.

𝐗 =
𝐍 + 𝟏 − 𝐏 + 𝐍 + 𝟐 − 𝐏 + 𝐍 + 𝟑 − 𝐏

𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐚𝐯𝐢𝐦𝐨 𝐬𝐮𝐦𝐚 (𝐄𝐮𝐫)

• Daugiau balų suteikiama didesnį santykį numatantiems MVĮ

projektams.



Pareiškėjo pavadinimas 

Paraiškos kodas

Paraiškos pateikimo metai 
(2015 m.)

N+1 N+2 N+3

(20.... m.) (20.... m.) (20.... m.)

Pareiškėjo paties pagamintos lietuviškos kilmės 
produkcijos eksportas, EUR 100000,00 120000,00 150000,00 200000,00

Projekto nauda ir kokybė 

(pavyzdys)
Eksporto 

vertė per 

paskutinius 12 

mėnesių iki 

paraiškos 

pateikimo 

momento, Eur

(P) 

N+1 N+2 N+3

(2019 m.) (2020 m.) (2021 m.)

Pareiškėjo paties pagamintos 

lietuviškos kilmės 

produkcijos eksportas, EUR 100.000,00 120.000,00 150.000,00 200.000,00

1. Akumuliuotas eksporto augimas 170 000,00 Eur

2. Projekto efektyvumas 3,78 (jei finansavimo suma 45 000,00 

Eur)



Paraiškos teikimas

• Užpildyta paraiškos forma teikiama raštu  (kartu 

pateikiama ir įrašyta į elektroninę  laikmeną).  

• Galutinis pateikimo terminas: 2016-08-02 16:00.

• Paraiška gali būti pristatyta į LVPA priimamąjį 

arba atsiųsta naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių 

teikiamomis paslaugomis (paslaugų teikėjui 

įteikta ne vėliau nei iki nustatyto termino).



Paraiškos priedai

• Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai.

• Užpildytas Projektų finansavimo sąlygų aprašo 5 priedas.

• SVV subjekto statuso deklaracija.

• „Vienos įmonės“ deklaracija.

• 2013 m., 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. I-II ketv. finansinės atskaitomybės dokumentai.

• Eksporto vertę per paskutinius 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo momento pagrindžiantys
dokumentai (reikalingi projekto naudos ir kokybės vertinimui bei Aprašo 5 priedui).

• Eksporto vertę paraiškos pateikimo metais (2015 m.) pagrindžiantys dokumentai (reikalingi
rezultato stebėsenos rodikliui „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto
padidėjimas“, kodas R.N.801 pagrįsti).

• Rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos
eksporto padidėjimas“ (kodas R.N.801) skaičiavimo lentelė.

• Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti ES fondų ir
(arba) LR biudžeto lėšomis klausimynas (jei PVM tinkamas finansuoti).



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


