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LIETUVOJE
SCHEMA (LIETUVIŲ K.) ▶ INVEGA

SCHEMA (VALSTYBINĖ KALBA) INVEGA

PASLAUGOS 

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) yra finansų institucija, kurią įsteigė Lietuvos Vyriausybė, siekdama 
palengvinti galimybę mažosioms ir vidutinėms įmonėms visoje šalyje gauti finansavimą. Iš pradžių teikusi individualias 
garantijas, INVEGA išplėtė savo verslui skirtų produktų spektrą – mikrokreditai, pasidalintos rizikos ir lengvatinės 
paskolos, portfelinės garantijos ir visuotinės subsidijos palūkanoms kompensuoti bei jaunimo užimtumo skatinimo 
priemonės. Nuo 2009 m. INVEGA siūlo įrankius, finansuojamus iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) ir Europos 
socialinio fondo (ESF).

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI –

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS NACIONALINĖ

x x x Visos MVĮ x

REGIONINĖ – 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS ERPF ir ESF

▶  SVETAINĖ LIETUVIŲ K. www.invega.lt

▶  SVETAINĖ VALSTYBINE KALBA www.invega.lt

SCHEMA (LIETUVIŲ K.) ▶ MITA

SCHEMA (VALSTYBINĖ KALBA) MITA

PASLAUGOS 

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) yra pagrindinė valstybinė institucija, atsakinga už inovacijų politikos 
įgyvendinimą Lietuvoje. 
MITA teikia nemokamas paslaugas verslo, mokslo ir viešojo sektorių klientams, kurie domisi tarptautinės partnerystės 
galimybėmis ir finansine parama mokslinių tyrimų bei inovacijų projektams.
Pagrindinė jos užduotis – koordinuoti nacionalines veiklos rūšis ir tarptautines mokslinių tyrimų, technologijų plėtros 
ir inovacijų programas („Horizontas 2020“, EUREKA, EUROSTARS) bei teikti kitas finansines schemas (inovacijų čekių 
sistemą, pramoninės nuosavybės teisių apsaugą ir kt.). MITA teikia valstybinę finansinę paramą projektų dalyviams.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 
Siekiant parengti EUREKA tinklo projektą, privaloma turėti bent du partnerius iš dviejų skirtingų EUREKA šalių. Partneriai 
gali būti MVĮ, didžiosios įmonės, tyrimų institutai ir universitetai. EUREKA programa EUROSTARS – tai pirmoji Europos 
finansavimo ir paramos programa, specialiai sukurta mokslinius tyrimus atliekančioms MVĮ.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS NACIONALINĖ

x x x Visos MVĮ x

REGIONINĖ – 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ LIETUVIŲ K. www.mita.lt

▶  SVETAINĖ VALSTYBINE KALBA www.mita.lt
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LIETUVOJE

SCHEMA (LIETUVIŲ K.) ▶ LIETUVOS VERSLO PARAMOS AGENTŪRA (LVPA)

SCHEMA (VALSTYBINĖ KALBA) Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) 

PASLAUGOS 

Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) yra pelno nesiekianti organizacija, kurią įsteigė Ūkio ministerija, 
siekiant administruoti Europos Sąjungos (ES) paramą ir bendrojo finansavimo lėšų fondus. Kaip ES finansavimo 
administravimo struktūros vykdomoji institucija Lietuvoje, LVPA administruoja ES finansavimą, skirtą Lietuvos verslo 
plėtrai, moksliniams tyrimams ir eksperimentinei plėtrai, turizmui ir energetikos sektoriui.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI –

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS NACIONALINĖ

x x x Visos MVĮ x

REGIONINĖ – 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ LIETUVIŲ K. www.lvpa.lt

▶  SVETAINĖ VALSTYBINE KALBA www.lvpa.lt

SCHEMA (LIETUVIŲ K.) ▶ LIETUVOS ENERGIJOS INOVACIJŲ FONDAS I

SCHEMA (VALSTYBINĖ KALBA) Lietuvos energijos inovacijų fondas I

PASLAUGOS 
AB „Lietuvos energija“, įgyvendindama įmonių grupės 2014–2020 m. veiklos strategiją ir skatindama inovacijas, 
įsipareigoja įsteigti į startuolius investuosiantį Inovacijų fondą bei pradedančiųjų verslų akseleratorių ir inkubatorių. 
Naujasis fondas teiks finansavimą energetikos sektoriaus startuoliams.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Fondas teiks finansavimą naujoms energetikos sektoriaus įmonėms (energetikos startuoliams).

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS NACIONALINĖ

x x x Nauja energetikos sektoriaus įmonė 
(startuolis) x

REGIONINĖ – 

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Valstybės įmonė „Lietuvos energija“

▶  SVETAINĖ LIETUVIŲ K. www.le.lt

▶  SVETAINĖ VALSTYBINE KALBA www.le.lt
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ES
SCHEMA ▶ EUROPOS INVESTAVIMO KONSULTACIJŲ CENTRAS

POLITIKA –

PASLAUGOS 
Europos investavimo konsultacijų centras yra bendradarbiavimo platforma, suteikianti įvairių galimybių gauti paramą 
projektams ir investavimui. Čia dalijamasi gerąja praktika, vedamos pamokas ir pristatomi tikri gyvenimiški projektų 
finansavimo ir valdymo atvejai. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Centro paslaugos yra nemokamos ir prieinamos internetu viešojo ir privačiojo sektorių subjektams.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ (visos įmonės)

PAGRINDINIS RĖMĖJAS EK ir EIB

▶  SVETAINĖ http://www.eib.org/eiah/about/index

SCHEMA ▶ MVĮ PRIEMONĖ 

POLITIKA –

PASLAUGOS 

„Horizontas 2020“ teikia lėšas didelį potencialą turinčioms inovacijų MVĮ, su Europos Komisija vykdydamas išskirtinius 
atrankos procesus. MVĮ priemonė skirstoma į tris etapus. 1 ir 2 etapuose ji teikia tiesioginę finansinę paramą, o 3 etape 
suteikia galimybę pasinaudoti paslaugomis, skirtomis inovacijoms remti, pvz., patarimais ir konsultacijomis. 1 ir 2 
etapus galima taikyti atskirai.
1 etapas – galimybių vertinimas (pasirenkama). MVĮ gauna standartinę 50 000 eurų sumą techninei ir rinkos galimybių 
studijai atlikti per 6 mėnesius.
2 etapas – pristatymas ir rinkos galimybių tyrimas ir (arba) žengimas į rinką. MVĮ gauna 500 000–2 500 000 eurų 
sumą, skirtą paruošti naujus produktus rinkai, paprastai daugiausia dėmesio kreipiant į pristatymą. Teikdama paraišką 
MVĮ turi turėti parengtą produktų prototipą, pristatytą tikroviškoje aplinkoje.
3 etapas – pardavimas. Šiame etape tiesioginė finansinė parama neteikiama. MVĮ priemonė palaiko produktų 
pardavimą palengvindama galimybę įgyti privatų kapitalą. Taip pat parama teikiama konsultuojant ir instruktuojant 
finansų, patentų, ryšių ir kitais klausimais.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 

Paraišką dėl finansavimo pagal MVĮ priemonę gali teikti tik pelno siekianti MVĮ arba pelno siekiančių MVĮ 
konsorciumas. Visi pareiškėjai turi būti teisėtai įsteigę įmonę vienoje iš 28 ES šalių narių arba šalyje, susijusioje 
su „Horizontas 2020“ veikla. Paraiškas teikti skatinamos naujos įmonės (startuoliai). Tačiau MVĮ priemonė nėra skirta 
įmonėms steigti. Jos paskirtis – padėti įmonėms plėsti veiklą kuriant inovatyvias idėjas su tikimybe jas parduoti 
Europoje ar pasaulyje. Visos paraiškos turi būti teikiamos internetu per EK paskelbtus kvietimus.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/sme_en.htm
https://ec.europa.eu/easme/en/horizons-2020-sme-instrument 
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ES 

SCHEMA ▶ EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDAS (ESIF), COSME, „INNOVFIN“ („HORIZONTAS 2020“), 
„EASI“ (ES UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ INOVACIJŲ PROGRAMA), „KŪRYBIŠKA EUROPA“

POLITIKA ES finansinės priemonės.

PASLAUGOS 
Europos Sąjunga teikia paramą verslui ir įmonėms pagal daugybę ES programų, finansuodama per vietines finansų 
institucijas. Galima rinktis iš plataus finansavimo galimybių asortimento: paskolos, garantijos, kapitalo finansavimas 
ir kt.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Visų dydžių ir sektorių įmonės. Sprendimą teikti ES finansavimą priims vietinės finansų institucijos, pvz., bankai, 
garantinės bendrovės ar kapitalo investuotojai.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – – Visi

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija ir Europos investicijų bankas

▶  SVETAINĖ http://europa.eu/youreurope/business/funding-grants/access-to-finance/index_lt.htm

SCHEMA ▶ „INVESTHORIZON“

POLITIKA –

PASLAUGOS 

„InvestHorizon“ – tai programa, sukurta investicijoms į inovatyvias Europos MVĮ didinti. Projektu siekiama mažinti 
MVĮ investavimo rinkos susiskaidymą, padedant MVĮ ir investuotojams sudaryti geresnius sandorius sužinant 
daugiau vieniems apie kitus. Parama teikiama vykdant nemokamus kursus ir mokymus internetu – verslininkams 
apie pasirengimą investicijoms, investuotojams apie investicijų mechanizmą ir besivystančius sektorius. MVĮ taip pat 
suteikiama galimybė naudotis akademijų, skirtų parengti verslininkus ir kiek įmanoma labiau padidinti jų galimybes 
pritraukti lėšų, paslaugomis. Organizuojami investavimo forumai, per kuriuos atrinktos įmonės gali nemokamai teikti 
verslo pasiūlymus patyrusiems investuotojams.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Parama yra nemokama. Susidomėjusios naujos ar augančiosįmonės ir MVĮ prieš įsitraukdamos turi tiesiog pasidomėti 
teikiamomis paslaugomis ir nuspręsti, kurias iš jų norėtų gauti. 

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://investhorizon.eu/

SCHEMA ▶ „EQUITY FACILITY GROWTH“ (KAPITALO PRIEMONĖ AUGIMUI SKATINTI; EFG)

POLITIKA –

PASLAUGOS Pasitelkęs COSME EFG, EIF investuoja į pasirinktus fondus, teikiančius rizikos kapitalą ir tarpinio pobūdžio lėšas MVĮ, 
ypač veikiančių tarpvalstybiniu mastu, plėtrai ir augimui..

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 

MVĮ turėtų susisiekti su nacionaliniais finansų tarpininkais. Pareiškėjai, galintys gauti finansavimą pagal COSME EFG, yra 
subjektai, prisiimantys rizikos kapitalo investicijas (įskaitant investicijų fondus, privataus kapitalo fondus ir specialiosios 
paskirties priemones) į MVĮ pagal taikomus teisės aktus, įsteigę įmonę ir vykdantys veiklą bent vienoje iš ES valstybių 
narių ir su COSME susijusiose šalyse.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – – Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija, Europos investicijų fondas

▶  SVETAINĖ http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/cosme_efg/index.htm
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ES 

SCHEMA ▶ PROGRAMA „ERASMUS“ JAUNIESIEMS VERSLININKAMS“

POLITIKA –

PASLAUGOS 

Programa „Erasmus“ jauniesiems verslininkams“ – tai Europos verslo plėtros programa. Dalyvaudami šioje programoje 
nauji ar būsimi verslininkai įgyja įgūdžių, kurių reikia mažajai ar vidutinei įmonei valdyti, o patyrę verslininkai 
sulaukia naujų idėjų ir tarptautinio bendradarbiavimo galimybių. Programa suteikia Europos įmonėms geresnių 
bendradarbiavimo galimybių visoje Europoje ir galimybę užmegzti naujų komercinių ryšių. Nauji verslininkai pasilieka 
su patyrusiais verslo žinovais ir bendradarbiauja 1–6 mėn. laikotarpį. Schemą finansuoja Europos Komisija, ji, padedant 
vietos kontaktiniams centrams, patyrusiems verslo paramos srityje (pvz., Prekybos ir pramonės rūmams, naujų įmonių 
centrams, inkubatoriams ir kt.), veikia visose dalyvaujančiose šalyse. Jų veiklą Europos lygiu koordinuoja programos 
paramos biuras.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 

Dalyvauti gali tie verslininkai, kurie yra ankstyvosiose naujos įmonės stadijose (nauji verslininkai), ir patyrę labai mažų 
bei mažųjų įmonių savininkai ar valdytojai (priimantieji verslininkai). Įmonės veikla gali būti vykdoma bet kuriame 
sektoriuje. Nauji verslininkai privalo pademonstruoti gerus kalbinius įgūdžius ir profesinius gebėjimus bei pristatyti 
perspektyvią verslo idėją. Jie privalo būti nuolatiniai dalyvaujančių šalių gyventojai ir turėti galimybę bei noro siekti 
papildomų lėšų likusioms išlaidoms, viršijančioms ES subsidijas, padengti. Priimantieji verslininkai yra patyrę verslininkai 
(t. y. veikla užsiima daugiau nei trejus metus), geriausia – labai mažų ar mažųjų įmonių (MVĮ) savininkai, veikiantys 
Europos Sąjungoje, ar asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys MVĮ veikloje valdybos lygmeniu, atitinkančiu ES labai mažų 
įmonių ar MVĮ apibrėžtį.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– x x

Visos MVĮ – visos įmonės –  
visi verslininkai (programa teikia 

individualią paramą); itin naudinga 
jauniems verslininkams ir  

naujoms įmonėms

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/

SCHEMA ▶ EUROPOS INOVACIJOS IR TECHNOLOGIJOS INSTITUTAS (EIT)

POLITIKA –

PASLAUGOS 

Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT), įsteigtas 2008 m., yra unikali ES iniciatyva, skatinanti inovacijas 
ir verslumą visoje Europoje viena paprasta idėja: stiprybė yra įvairovėje. Jis suburia pirmaujančius universitetus, 
mokslinių tyrimų laboratorijas ir įmones dinamiškai visos Europos partnerystei. Visos šios grupės, kartu vadinamos 
žinių ir inovacijų bendrijomis (ŽIB), plėtoja inovatyvius produktus ir paslaugas, steigia naujas įmones ir rengia naujus 
verslininkus. EIT bendruomenė sutelkia didelį dėmesį į verslininkus ir inovatorius. EIT suskirstė žinių ir inovacijų bendrijas 
pagal temines sritis – IRT, energetikos, klimato kaitos, sveikatos ir žaliavų, skirdama joms 25 proc. viešąjį finansavimą, 
kitą dalį sudaro privačios investicijos. EIT padeda daugeliu veiksnių: ugdo verslumo įgūdžius, kuruoja ir paspartina naujų 
įmonių (startuolių) plėtrą.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Susidomėję pareiškėjai turėtų teikti paraiškas internetu pagal ŽIB kvietimus.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ, itin naudinga 
naujoms įmonėms

PAGRINDINIS RĖMĖJAS –

▶  SVETAINĖ https://eit.europa.eu/lt/in-your-language
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SCHEMA ▶ „START UP EUROPE“ (NAUJOS EUROPOS ĮMONĖS)

POLITIKA

Bendroji skaitmeninė rinka – tai strategija, paremta trimis politikos sritimis, vadinamaisiais ramsčiais:
– gerinti skaitmeninių prekių ir paslaugų pasiekiamumą,
– kurti aplinką, kurioje gali klestėti skaitmeniniai tinklai ir paslaugos,
– išnaudoti skaitmeninę aplinką augimui.

PASLAUGOS 

Projektas „Start Up Europe“ – tai viena iš trumpalaikių stotelių naujoms Europos įmonėms (startuoliams), kur galima 
gauti visą reikiamą informaciją apie tai, kaip plėstis ir klestėti Europoje. Pagrindiniai „Start Up Europe“ tikslai: sujungti 
žmones – naujus verslininkus (startuolių įkūrėjus), investuotojus, asmenis, skatinančius naujų įmonių plėtrą, moteris 
verslininkes, įmonių tinklus, universitetus ir „#EUTechWriters“ tinklo narius į tinklą; sujungti vietos startuolių ekosistemas 
5 projektais („Digistart“, „ePlus Ecosystem“, „Startup Scaleup“, „Twist Digital“ ir WELCOME), vykdomais visos Europos 
miestuose; padėti naujoms įmonėms įsikurti kitose rinkose ir švęsti verslumo sėkmę. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Pareiškėjai turėtų teikti paraiškas pagal „Start Up Europe“ svetainėje paskelbtą konkursą.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– x x Naujos įmonės

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://startupeuropeclub.eu/

SCHEMA ▶ „DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION“ (SKAITMENINIŲ ĮGŪDŽIŲ IR DARBO KOALICIJA)

POLITIKA –

PASLAUGOS 

Koalicija – tai įvairių suinteresuotų subjektų partnerystė, parengianti daugybę talentingų skaitmeninių technologijų 
specialistų ir užtikrinanti, kad asmenys ir Europos darbo jėga turėtų tinkamų skaitmeninių įgūdžių. Koalicija 
suburia valstybes nares ir suinteresuotus subjektus (įskaitant socialinius partnerius), kad jie kartu galėtų nustatyti 
geriausias praktikas, kuriomis remiantis būtų paprasčiau augti, ir jomis pasidalyti. Ji gerina informacijos apie galimą 
ES finansavimą sklaidą (Europos struktūrinius ir investicinius fondus, jaunimo užimtumo skatinimo iniciatyvas, 
„Erasmus+“ ir kt.) ir tiria galimas finansavimo galimybes, pavyzdžiui, pagal čekių sistemą. Valstybės narės kviečiamos 
kurti visapusiškas nacionalines skaitmeninių įgūdžių strategijas iki 2017 m. vidurio.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Susidomėjusios įmonės gali teikti paraiškas internetu, patvirtindamos, kad pritaria „Digital Skills and Jobs Coalition“ 
narių chartijos tikslams ir principams.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – x Visos skaitmeninės MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://ec.europa.eu/digital-single-market/get-involved-digital-coalition
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SCHEMA ▶ „PAN-EUROPEAN VENTURE CAPITAL FUND-OF-FUNDS“ (VISOS EUROPOS RIZIKOS KAPITALO  
FONDŲ FONDAI) (STEIGIAMI)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva

PASLAUGOS 

Programa „Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds“ skirta užpildyti Europos investicijų spragas ir pritraukti 
papildomą privačių institucinių investuotojų finansavimą didelių galimybių įmonėms. Programa yra Europos investicijų 
plano, kapitalo rinkų sąjungos veiksmų plano, bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos, bendrosios rinkos strategijos 
ir atviros inovacijų programos „Horizontas 2020“ dalis. „Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds“ struktūra yra 
baigtinė. Pagal programą, EIF siekia investuoti į vieną ar daugiau „Pan-European Venture Capital Fund-of-Funds“ fondų. 
Pagal programą, EIF įsipareigos pasirinktiems fondų fondams EIF pabaigoje suteikti iki 25 proc. bendrąją fondų fondų 
paramą. Investicija kiekvienam pasirinktam fondų fondui negali būti didesnė nei 300 mln. eurų. EIF nuspręs, kokią sumą 
investuoti pagal programą, o finansavimo šaltiniai priklausys nuo EK ir EIF vertinimo rezultatų ir fondo investavimo 
strategijos. Fondų fondai investuos į investicinius fondus pagal jų investavimo strategiją. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Paraiškas buvo galima teikti iki 2017 m. sausio 31 d. Europos Komisija (EK) ir EIF, atlikę išsamų visapusį vertinimą 
ir deramą patikrinimą, atrinks tarpininkus.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – – Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://www.eif.org/what_we_do/equity/paneuropean_venture_capital_fund_of_funds/index.htm

SCHEMA ▶ „EUROPEAN IPR HELPDESK“ (EUROPOS INT PAGALBOS TARNYBA)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva; intelektinės nuosavybės teisių (INT) sistema

PASLAUGOS „European IPR Helpdesk“ siūlo nemokamą pirminę paramą dėl intelektinės nuosavybės ir intelektinės nuosavybės teisių 
ES finansuojamų tyrimų projektų naudos gavėjams ir ES MVĮ, dalyvaujančioms tarptautinės partnerystės susitarimuose.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Paramos gavėjai gali susisiekti su pagalbos tarnybos linija (el. paštu, telefonu ar faksu), naudotis internete patalpintais 
dokumentais ir gidais, dalyvauti mokymų sesijose.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– – –

Dabartiniai ar būsimi 
ES finansinės paramos mokslinių 
tyrimų projektams gavėjai ir ES 
MVĮ, dalyvaujančios tarptautinės 

partnerystės susitarimuose.

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://www.iprhelpdesk.eu 
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ES 

SCHEMA ▶ RENGIAMI TEISĖS AKTAI

POLITIKA –

PASLAUGOS 

EK neseniai parengė pagalbos paketą MVĮ ir (arba) naujoms įmonėms (startuoliams), padedantį pasiekti, naudoti 
ir tvarkyti intelektinės nuosavybės teises ir gerinti bendrą esamų intelektinės nuosavybės pagalbos priemonių 
veiksmingumą. Šios priemonės apima:
–  pritaikytų paslaugų, atitinkančių individualius MVĮ verslo poreikius, plėtrą;
–  darbą su valstybėmis narėmis, siekiant pagerinti MVĮ žinias apie intelektinę nuosavybę ir intelektinės nuosavybės 

finansavimą;
–  bendrąjį finansavimą per programą COSME suteikiant MVĮ galimybę įsigyti Europos patentų; 
–  informacijos apie patentų licencijavimą sklaidą;
–  ES intelektinės nuosavybės tarpininkavimo ir arbitražo tinklo, skirto padėti MVĮ ir (arba) naujoms įmonėms 

(startuoliams) išspręsti ginčus be teismo, plėtrą;
–  skatinimą sudaryti Europos lygio bylinėjimosi draudimo schemas, kad MVĮ ir (arba) naujos įmonės (startuoliai) turėtų 

galimybę prireikus apsiginti teises teisme;
–  skatinimą priimti bendrą intelektinės nuosavybės išteklių finansinės vertės vertinimo metodą, kad bankams būtų 

lengviau suvokti naujų įmonių (startuolių) vertę. 
Tačiau šios priemonės dar netaikomos praktiškai.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Nėra

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– – – –

PAGRINDINIS RĖMĖJAS –

▶  SVETAINĖ –

SCHEMA ▶ BENDRA KONSOLIDUOTOJI PELNO MOKESČIO BAZĖ (BKPMB) (KURIAMA)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva; Mokesčių ir muitų sąjunga

PASLAUGOS 

2016 m. spalį Komisija pasiūlė atnaujinti BKPMB. BKPMB yra sistema, subalansuota apskaičiuoti įmonių 
apmokestinamąjį pelną ES. Įmonėms vietoj kelių skirtingų nacionalinių siūlomas vienas bendras taisyklių rinkinys 
mokesčių bazei apsiskaičiuoti. Įmonės galės pildyti vieną mokesčių grąžinimo formą visų rūšių veiklai, vykdomai ES. 
Ši bazė bus privaloma tarptautinėms įmonėms, taip pat ji bus naudinga inovatyvioms naujoms ir besiplečiančioms 
įmonėms, galinčioms pasirinkti šią sistemą, nes ji suteiks puikių lengvatų moksliniams tyrimams ir eksperimentinei 
plėtrai ir užtikrins, kad kapitalo ir skolos finansavimas mokesčių atžvilgiu būtų vertinamas. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Nėra

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– x – –

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/company-tax/common-consolidated-corporate-tax-base-ccctb_en
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-3488_en.htm 
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ES 

SCHEMA ▶ „SINGLE DIGITAL GATEWAY“ (SKAITMENINĖS PRIEIGOS PLĖTRA) (KURIAMA)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva

PASLAUGOS 

Programa šiuo metu kuriama kaip viešų konsultacijų apie „Single Digital Gateway“ rezultatas. Šiais metais Komisija 
ketina pristatyti „Single Digital Gateway“ iniciatyvas, suteikiančias paprastą internetinę prieigą prie bendrosios rinkos 
informacijos, el. procedūrų, pagalbos, patarimų ir problemų sprendimo piliečiams ir įmonėms, taip pat galimybę atlikti 
tarptautinio masto procedūras internetu.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Nėra

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x –

PAGRINDINIS RĖMĖJAS –

▶  SVETAINĖ –

SCHEMA ▶ „THEMATIC SMART SPECIALISATION PLATFORMS“ (TEMINĖS PAŽANGIOS  
SPECIALIZACIJOS PLATFORMOS)

POLITIKA Klasterių politika

PASLAUGOS 

Šios platformos susieja regionus ir įmones bei palaiko ESIF investicijas besiplečiančioms įmonėms, kurias remia 
regioniniai tinklai ir Europos strateginė klasterių partnerystė. Platformose pateikiama rekomendacinė medžiaga 
ir gerosios praktikos pavyzdžiai, formuojama informacinė strategija ir rengiama politika, palengvinamas abipusis 
mokymasis, palaikoma prieiga prie reikiamų duomenų ir galimybė susisiekti su mokymo politikos kūrėjais. Kartu 
su gaunama tiksline parama, šie projektai skirti kurti galimybes besiplečiančioms įmonėms. Komisija skatins valstybes 
nares dalyvauti šiose teminėse pažangios specializacijos platformose ir naudoti „Horizontas 2020“ politikos rėmimo 
priemonę. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Šiuo metu yra tik 3 platformos: pramonės modernizavimo, žemės ūkio produktų ir energetikos. Susidomėjusios įmonės 
kviečiamos prisijungti prie platformų renginių, apie kuriuos skelbiama svetainėje.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

– x x Visos MVĮ, itin naudinga naujoms 
ir besiplečiančioms įmonėms

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija (Jungtinis tyrimų centras)

▶  SVETAINĖ http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/ 

SCHEMA ▶ EUROPOS STRUKTŪRINIS IR INVESTICIJŲ FONDAS (ESIF)

POLITIKA Sanglaudos politika

PASLAUGOS 

2014–2020 m. beveik 64 mlrd. eurų Europos struktūrinio ir investicijų fondo (ESIF) lėšų skirta MVĮ kompetencijai 
skatinti, įskaitant apie 20 mlrd. eurų finansines priemones. Tikslas – paremti daugiau nei 140 000 naujai įsteigtų įmonių 
(startuolių). Pasiekiami 5 fondai: Europos regioninės plėtros fondas (ERPF), Sanglaudos fondas (SF), Europos žemės ūkio 
fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF).

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Šie fondai skirti regionų plėtrai. MVĮ, teikianti paraišką vienam iš šių fondų, turėtų skatinti ekonominių veiklų plėtrą 
regione. Paraiškos teikiamos vykstant konkursams ir per regioninius tarpininkus, o ne ES lygiu.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – – Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/european-structural-and-investment-funds_lt
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ES 

SCHEMA ▶ NEMOKUMO ĮSTATYMAS (RENGIAMI TEISĖS AKTAI)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva; bendrovių teisės.

PASLAUGOS 

2016 m. lapkritį Komisija pasiūlė atnaujinti nemokumo įstatymą, kad jis geriau veiktų prevenciškai. Kitaip, nei 
nurodyta dabar, skolininkai galės gauti išankstinio įspėjimo priemones, aptiksiančias verslo aplinkos pablogėjimą, 
tad restruktūrizacija galės vykti itin ankstyvame etape. Vykdant restruktūrizaciją ankstesniame proceso etape 
siekiama sumažinti dėl bankroto prarandamų darbo vietų skaičių. Tai suteiks daugiau užtikrintumo tarptautiniams 
investuotojams bei padės paversti skolą veiklos kreditu, kad būtų lengviau skolintis ir verslininkai turėtų galimybę 
atnaujinti įmonės veiklą. 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI –

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – –
Verslai, nepriklausomai nuo 
veiklos rūšies, susiduriantys 
su finansiniais sunkumais

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Privatus

▶  SVETAINĖ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_lt.htm

SCHEMA ▶ „START UP EUROPEAN PARTNERSHIP“ (NAUJŲ EUROPOS ĮMONIŲ PARTNERYSTĖ)

POLITIKA Naujų ir besiplečiančių įmonių iniciatyva.

PASLAUGOS 
„Start Up European Partnership“, kurią Europos Komisija pristatė 2014 m. sausį Pasaulio ekonomikos forume Davose, 
yra visos Europos platforma, skirta padėti naujoms Europos įmonėms tapti besiplečiančiomis įmonėmis susiejant jas 
su pasaulinėmis korporacijomis.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Paraiškas galima teikti internetu arba dalyvaujant renginiuose.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Naujos įmonės

PAGRINDINIS RĖMĖJAS
„Mind the Bridge“ fondo vadovaujamas pelno nesiekiantis fondas, įsteigtas Italijoje ir Jungtinėse Valstijose, kuriam 
paramą teikia „Nesta“ (JK inovacijų fondas), „Factory“ (skatinamoji programa ir visų lygių technologijų įmonių miestelis 
Berlyne) ir „Bisite Accelerator“ (Madridas, Salamanka).

▶  SVETAINĖ http://startupeuropepartnership.eu/ 
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SCHEMA ▶ EUROPOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PORTALAS (EIPP)

POLITIKA –

PASLAUGOS 
Šis portalas suteikia galimybę projektų vykdytojams (t. y. verslininkams) ir investuotojams susitikti internete. Vykdytojui 
užregistravus projektą portale, jis tampa geriau matomas dideliam tarptautiniam investuotojų, kurie reguliariai laikosi 
svetainėje, tinklui.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 

Privatiems projektų vykdytojams, patvirtinus užpildytas jų projektų formas ir paruošus jas apdoroti, bus taikomas iki 
250 eurų mokestis už vieną pateiktą projektą. Pradiniame etape šis mokestis bus 100 eurų. Kad būtų tinkamas skelbti 
portale, projektas (ar programa, kurią sudaro keletas mažesnių projektų) privalo:
– būti ne mažesnės nei 5 mln. eurų bendrosios vertės;
– patekti į vieną iš iš anksto nustatytų didelę ekonominę pridėtinę vertę kuriančių veiklos sektorių; 
– būti įgyvendinamas Europos Sąjungoje; 
–  vykdytojas privalo būti juridinis asmuo, įsteigtas valstybėje narėje, ir jam neturi būti taikomos procedūros dėl 

nemokumo;
–  projektas turi atitikti Europos teisės aktus ir atitinkamos valstybės narės teisės aktus, jam neturi būti taikomos jokios 

teisinės pasekmės, jis neturi kelti jokios rizikos valstybei narei ar Komisijai dėl reputacijos ar nacionalinės saugos;
–  projektas turi būti pradėtas įgyvendinti arba būti planuojamas pradėti įgyvendinti per trejus metus nuo pateikimo 

EIPP datos; projektas turi būti aiškiai aprašytas projekto paraiškoje kaip investicinis projektas, pateikta informacija 
turi būti tiksli ir pagrįsta projektui įgyvendinti reikiama finansavimo suma.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ, tinkamai apibrėžti 
projektai

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://ec.europa.eu/eipp/desktop/lt/index.html

SCHEMA ▶ EUROPOS ĮMONIŲ TINKLAS

POLITIKA –

PASLAUGOS 

Europos įmonių tinklas yra didžiausias pasaulyje paramos tinklas, skirtas mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), 
turinčioms tarptautinių siekių. Jis teikia konsultacijas ir partnerystės paslaugas, kad padėtų šioms MVĮ gerinti 
kompetenciją, būti inovatyvioms ir vykdyti veiklą Europos ir tarptautinėse rinkose. Tinklą sudaro 3 000 ekspertų iš 600 
organizacijų narių daugiau nei 60 šalių. Narės organizacijos – tai regioninės plėtros agentūros, prekybos ir pramonės 
rūmai ir technologijų organizacijos.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Europos įmonių tinklo paslaugos skirtos MVĮ, vykdančioms veiklą Europos ar tarptautiniu mastu (arba turinčioms 
galimybių vykdyti veiklą tarptautiniu mastu), ir inovatyvioms MVĮ.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x

MVĮ, vykdančios veiklą Europos 
ar tarptautiniu mastu (arba 
turinčios galimybių vykdyti  
veiklą tarptautiniu mastu), 

ir inovatyvios MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://paramaverslui.eu/
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SCHEMA ▶ LIFE

POLITIKA Aplinkosauga ir klimato kaitos veikla

PASLAUGOS 

LIFE – tai ES finansinė priemonė, remianti aplinkos, gamtos išsaugojimo ir klimato srities veiksmų projektus ES. 
Ši programa siūlo iki 60 proc. bendrojo finansavimo ekologiškoms technologijoms ir sprendimams (švariosioms 
technologijoms). Ypač ieškoma su rinka susijusių projektų, t. y. projektų, kurie:
–  siūlo naujus, įtikinamus sprendimus, naudingus švariai aplinkai ir (arba) klimatui, pvz., atliekų tvarkymo, žiedinės 

ekonomikos, tausaus išteklių naudojimo, klimato kaitos švelninimo, vandens kokybės užtikrinimo srityse;
–  yra kokybiškai parengti techniškai ir verslo aspektu, kad sprendimai vykdant projektą galėtų būti įgyvendinami 

su rinka susijusiomis sąlygomis (t. y. pramoniniu arba komerciniu mastu). 

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI 

Pasiūlymą gali teikti bet kuris Europos Sąjungoje įregistruotas juridinis asmuo. Europos Komisija tikisi, kad daugiausia 
su rinka susijusių projektų paraiškų teiks privačių įmonių – nuo mažųjų iki didžiųjų pramoninių – ekspertai. 
LIFE programa yra lanksti: viskas priklauso nuo to, kokią projekto trukmę ir biudžetą nusprendžia rinktis paraiškos 
teikėjai, ir ar įmonė norėtų vykdyti projektą pati, ar kartu su partneriais iš savo ar kitos ES valstybės narės.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x – –
Visų dydžių švariųjų technologijų 
įmonės, įskaitant MVĮ ir naujas 

įmones

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ https://ec.europa.eu/easme/en/news/co-funding-available-close-market-environment-and-climate-solutions

SCHEMA ▶ JŪSŲ EUROPOS VERSLO PORTALAS 

POLITIKA –

PASLAUGOS 
Portalas padeda mažosioms ir vidutinėms įmonėms vykdyti veiklą plečiantis į kitas šalis ir pasinaudoti Europos 
bendrąja rinka. Teikiama informacija apie: verslo pradžią ir plėtrą; veiklos plėtrą užsienyje; mokesčius; pardavimą 
užsienyje; darbuotojus; produktų reikalavimus; finansavimą ir rėmimą bei viešąsias sutartis.

PARAIŠKOS REIKALAVIMAI Jūsų Europos verslo portalas yra skirtas ES MVĮ, kurios nori plėsti veiklą užsienio šalyse bei pasinaudoti bendrąja rinka.

PRIEIGA PRIE FINANSŲ PRIEIGA PRIE RINKŲ GALIMYBĖ RASTI VERSLO PARTNERIŲ PAGRINDINIS NAUDOS GAVĖJAS 

x x x Visos MVĮ

PAGRINDINIS RĖMĖJAS Europos Komisija

▶  SVETAINĖ http://europa.eu/youreurope/business/index_lt.htm


