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Priemonės tikslas

paskatinti labai mažas, mažas ir vidutines įmones (toliau –

MVĮ) kuo daugiau dėmesio skirti naujų užsienio rinkų 

paieškai ir esamų rinkų plėtrai. 



Remiama veikla

grupinis MVĮ ir jų produkcijos pristatymas užsienyje ir (ar) Lietuvoje 

vykstančiose tarptautinėse parodose, mugėse ir verslo misijose su bendru 

įmonių stendu (netaikoma dalyvaujant verslo misijose).  



Tinkamas pareiškėjas
Esantis aprašo 12 punkte nustatytame tinkamų pareiškėjų 

sąraše:

 Všį „Versli Lietuva“; 

 Všį Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra;

 Prekybos, pramonės ir amatų rūmai;

 Verslo asociacija;

 Klasterio koordinatorius.



Projekto nauda - tik galutiniam 

naudos gavėjui

Projekto veiklos finansuojamos tik, jeigu 

pareiškėjas pagrindžia, kad visa  nauda, kurią jis 

gaus projekto veiklai vykdyti, bus perduota 

galutiniam naudos gavėjui ir pareiškėjas kaip 

tarpininkas negaus jokios naudos (gautos 

pajamos padengs tik patirtas išlaidas). 



Tinkamas pareiškėjas ir galutinis naudos gavėjas
Tenkinantis aprašo 1 priedo 5 punkto reikalavimus (1):

 Juridinis asmuo;

 Turintis teisinį pagrindą vykdyti projekto veiklas;

 Nebankrutuojantis, nerestruktūrizuojamas, nelikviduojamas;

 Neturintis įsiskolinimo mokesčiams arba sodrai; 

 pateikęs finansinę atskaitomybę JAR; 

 Vadovas, buhalteris ar kitas asmuo turintis teisę pasirašyti apskaitos 

dokumentus neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo; 

 Per 5 metus dėl jo nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo nuosprendis pagal 

veikas, nustatytas Finansinės paramos, grąžinimo į LR biudžetą;



Tinkamas pareiškėjas ir galutinis naudos gavėjas
Tenkinantis aprašo 1 priedo 5 punkto reikalavimus (2):

 Jam nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, 

kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą 

lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

 Jeigu jis yra įmonė, perkėlusi gamybinę veiklą valstybėje 

narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo 

taikoma išieškojimo procedūra (netaikoma viešiesiems 

juridiniams asmenims);

 Nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES 

finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus 

įdarbinimo (netaikoma viešiesiems juridiniams asmenims).



Galutiniai naudos gavėjai

 Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės 

(MVĮ).

 Ne mažiau kaip 5 įmonės.

 Turintys teisę gauti bendrą vienai įmonei 

suteikiamą de minimis pagalbą. 

 Nepriskiriami sunkumų turinčios įmonės 

kategorijai.

 Gaminantys arba paslaugas teikiantys.



De minimis

 Pagal Aprašą teikiama de minimis pagalba 

galutiniams naudos gavėjams. 

 Priėmus sprendimą dėl projekto 

finansavimo, projekto vykdytojas turės 

informuoti galutinį naudos gavėją, kad jam 

suteikiama de minimis pagalba, ir apie ją ne 

vėliau kaip per 3 d.d. pranešti Suteiktos 

valstybės pagalbos registrui.



Projekto veikla

 Pradėta įgyvendinti po paraiškos registravimo LVPA 

(jeigu pradėta anksčiau projektas – netinkamas, 

finansavimas – neskiriamas).

 Pradėta per 6 mėnesius nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos.

 Įvykdyta per 24 mėnesius nuo projekto sutarties 

pasirašymo dienos.



Finansavimo lėšų suma

Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 

yra 500 000 Eur.

Mažiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma 

yra 100 000 Eur.



Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Penktoji kategorija - „Projekto vykdymas“

Finansuojama 

iki 

100 % (ne daugiau nei 10% nuo

projekto vertės)

50 %

Išlaidos tenka Projekto vykdytojui Galutiniam naudos gavėjui

Tinkamos 

išlaidos

Projekto veiklas vykdančio 

personalo:

• darbo užmokesčio;

• komandiruočių.

Dalyvaujant mugėje ar parodoje:

• stendo nuomos, sukūrimo, 

eksploatavimo ir pervežimo išlaidos; 

• tarptautinės parodos ploto nuomos; 

• dalyvio registracijos mokesčio.

Dalyvaujant mugėje, parodoje, ar verslo

misijoje MVĮ darbuotojų:

• kelionės;

• pragyvenimo šalyje išlaidos.



Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Šeštoji kategorija - „Informavimas apie projektą“

Finansuojama iki 100 % (ne daugiau nei 5% nuo projekto vertės)

Išlaidos tenka Projekto vykdytojui

Tinkamos išlaidos • Privalomas informavimas apie projektą;

• Papildomas informavimas apie projektą, su projekto pristatymu 

susijusios reprezentacinės išlaidos (išskyrus išlaidas alkoholiui ir 

tabakui);

• Projektą vykdančio personalo darbo užmokestis.



Tinkamos finansuoti projekto išlaidos
Septintoji kategorija - „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos 

pagal fiksuotąją normą“

Finansuojama iki 100 % (ne daugiau nei 10% nuo projekto vertės)

Išlaidos tenka Projekto vykdytojui

Tinkamos išlaidos Darbo užmokesčio išlaidos už laiką, dirbtą administruojant projektą



Tinkamų finansuoti 

projekto išlaidų dalis 



Fiksuotieji įkainiai

 Dalyvavimo tarptautinėse parodose, 

mugėse ir verslo misijose išlaidos 

apmokamos taikant fiksuotuosius 

įkainius numatytus aprašo 4 priede.

 Tai maksimalūs dydžiai, galima 

numatyti ir mažesnius.

 Nekeičiami projekto įgyvendinimo 

metu.

 Įvertinęs faktiškai padarytas išlaidas, 

projekto vykdytojas turi teisę atsisakyti 

dalies išlaidų, kurioms taikomi 

fiksuotieji įkainiai, apmokėjimo.

Įkainis 

vienam

dalyviui 

Dalyvių 

skaičiaus

Parodos, mugės, 

verslo misijos 

tinkamos finansuoti 

išlaidos



Šalys bei fiksuotieji įkainiai

Šalys Parodos ar 

mugės 

įkainis

(Eur, be 

PVM)

Padidinto 

ploto**

parodos ar 

mugės įkainis

(Eur, be PVM)

Verslo

misijos 

įkainis, 

(Eur, be 

PVM)

Lietuva 3 079,00 3 721,00 -

* Švedija, Norvegija, Suomija, Danija, Nyderlandai,

Lenkija, Latvija, Estija, Ukraina, Baltarusija

3 861,00 4 504,00 1 604,00

* Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Rusija, 

Kazachstanas, Turkija, Italija, Izraelis, Brazilija, Argentina, 

Meksika, Čilė, Moldova, Armėnija, Gruzija, Malaizija, 

Indonezija, JAE, Vietnamas, Mongolija

4 009,00 4 652,00 1 826,00

* Azerbaidžanas, JAV, Kinija, Pietų Korėja, Japonija, Indija, 

Kanada, Turkmėnistanas, PAR, Omanas

4 386,00 5 029,00 2 372,00



EMBARGAS



Dokumentiniai įrodymai
Sudalyvavus parodoje, mugėse ar verslo misijoje LVPA 

reikės pateikti: 

 Sutartis su galutiniais naudos gavėjais; 

 Suvestinę pažymą (pateikiama informacija apie 

dalyvavimą renginyje);

 Dalyvavimo renginyje faktinius įrodymus:

 mažiausiai 5 nuotraukas; 

 dalyvių katalogą (išrašą);

 dalyvių kortelių kopijas; 

 renginio programą (taikoma verslo misijai);

 informaciją internete (taikoma verslo misijai).

 Kitus pagrindžiančius dokumentus.



UAB „Zuikis“

UAB „Puikis“

UAB „Pėdutė“

UAB „Gudrutė“

UAB „Zylutė“
AB „Didelė gudri lapė“

Parodos, mugės stende ar verslo misijoje tik 

projekte dalyvaujančios Lietuvos įmonės



Stebėsenos rodikliai

Rezultato: 

 Investicijas gavusio įmonių klasterio 

lietuviškos kilmės produkcijos eksporto 

padidėjimas.

Produkto:

 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius;

 Investicijas gavusio įmonių klasterio 

eksporto iniciatyvos tarptautinėse 

parodose, mugėse ar verslo misijose;

 Privačios investicijos, atitinkančios 

viešąją paramą įmonėms (subsidijos).

Per 3 metus po 

projekto 

įgyvendinimo 

pabaigos

Įgyvendinus 

projekto 

veiklas

Pasirašius 

projekto 

sutartį

Privalomi

Neprivalomas



Projekto naudos ir kokybės vertinimas

 Minimali suma – 40 balų.

 Vertinimo kriterijai:

a) Pareiškėjo patirtis;

b) Projekto poveikis pareiškėjo 

atstovaujamų įmonių eksporto 

didėjimui;

c) Projektas prisideda prie 2014–

2020 metų nacionalinės pažangos 

programos horizontaliojo 

prioriteto „Kultūra“                 

tarp institucinio veiklos plano.
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Projekto naudos ir kokybės vertinimas
Pareiškėjo patirtis organizuojant eksporto skatinimo veiklas

Projektas – veiksmai, kuriais 

siekiama per apibrėžtą laiką ir 

su tam tikrais ištekliais 

sukurti unikalią ir 

pamatuojamą paslaugą, kuri 

skirta grupiniam įmonių ir jų 

produkcijos pristatymui 

užsienyje ir (ar) Lietuvoje 

vykstančiose tarptautinėse 

parodose, mugėse ir verslo 

misijose.

Per pastaruosius dvejus 

metus iki paraiškos 

pateikimo dienos 

įgyvendinti projektai

Kiek projektų 

sėkmingai 

įgyvendinta?

Bendra sėkmingai 

įgyvendintų 

projektų vertė.



Projekto naudos ir kokybės vertinimas
Projekto poveikis pareiškėjo atstovaujamoms projekte 

dalyvaujančioms įmonėms

 Lyginama eksporto procentinė reikšmė atitinka 

projekto rezultato rodiklį „investicijas gavusio 

įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos 

eksporto padidėjimas“.

 Vertinamas galutinių naudos gavėjų eksporto 

pajamų augimas po 3 metų įgyvendinus projektą 

santykyje su eksportu paraiškos pateikimo 

metais.

 Aukštesnis įvertinimas suteikiamas projektams, 

kurių pareiškėjai turės didesnį eksporto augimo 

potencialą. 



Projekto naudos ir kokybės vertinimas
Projektas prisideda prie 2014–2020 metų nacionalinės 

pažangos programos horizontaliojo prioriteto „Kultūra“                 

! Balai suteikiami, tik 

jeigu visi projekto 

galutiniai naudos 

gavėjai atitinka šio 

kriterijaus 

reikalavimus.

MVĮ turi vykdyti veiklą kūrybinių ir kultūrinių industrijų 

srityje 

Kitos veiklos: 

turizmas, 

švietimas

Audiovizualinė 

medija

Dizainas, 

projektavimas, 

leidyba

MVĮ veikla turi būti vykdoma kultūros ir kūrybos 

sektoriuje – vykdoma ekonominė veikla, kurianti 

materialius produktus ir nematerialias intelektines ar 

menines paslaugas, pasižyminčias kūrybiniu, kultūriniu, 

simboliniu turiniu ir ekonomine verte

1

2



Kartu su paraiška teikiami

dokumentai (1):

1. Pareiškėjo įstatų (nuostatų ir (ar) statuto) nuorašas ar kopija,

(jeigu paraiškėjas – klasterio koordinatorius, teikiama ir jungtinės 

veiklos (partnerystės) sutartis);

2. Pareiškėjo ir galutinių naudos gavėjų metinės finansinės 

atskaitomybės dokumentai; 

3. Finansavimo šaltinius pagrindžiantys dokumentai; 

4. Preliminarios sutartys su galutiniais naudos gavėjais dėl dalyvavimo 

projekte;

5. Galutinių naudos gavėjų Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso 

deklaracijos;



Kartu su paraiška teikiami

dokumentai (2):

6. Informacija dėl įmonių tarpusavio santykių, nurodytų de minimis

reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, reikalinga vienos įmonės, kaip 

nurodyta de minimis reglamente, apimčiai nustatyti („Vienos įmonės“ 

deklaracija);

7. Pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo 

finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos 

biudžeto lėšomis klausimynas;

8. Užpildytas Aprašo 5 priedas.



Paraiškos teikimas

 Užpildyta paraiškos forma teikiama raštu 

(kartu pateikiama ir įrašyta į elektroninę  

laikmeną).     

 Galutinis terminas: 2015-04-20 16:00.

 Paraiška gali būti pristatyta į LVPA 

priimamąjį arba atsiųsta naudojantis pašto ir 

(ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis 

(paslaugų teikėjui įteikta nevėliau nei iki 

nustatyto termino).



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


