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Priemonės tikslas

Paskatinti MVĮ investicijas į inovatyvios gamybos ir (ar) 

inovatyvių paslaugų verslo pradžią ir plėtrą ir taip sudaryti 

sąlygas augti įmonių darbo našumui, sparčiau vystytis Lietuvos 

regionams ir jiems ekonomiškai augti.



Remiamos veiklos:

Moderniųjų technologijų diegimas, pritaikant esamus ir kuriant naujus gamybos ir 

paslaugų teikimo pajėgumus naujiems ir esamiems produktams gaminti ir 

paslaugoms teikti. 

 naujų gamybos technologinių linijų įsigijimas ir įdiegimas;

 esamų gamybos technologinių linijų modernizavimas;

 įmonės vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms 

linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimas;

 modernių ir efektyvių technologijų diegimas paslaugų sektoriuose.

Moderni technologija – šalies arba įmonės mastu naujos technologijos, įranga ar įrenginiai, 

prisidedantys prie įmonės produktyvumo augimo.



Reikalavimai pareiškėjams

ir projektams (1):

 Pareiškėjas turi būti l. maža, maža arba vidutinė įmonė (MVĮ);

 projektų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 36 mėnesiai;

 projekto veikla turi būti pradėta įgyvendinti ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo projekto 

sutarties pasirašymo dienos. Jei apima pastatų ir kitų statinių statybą, rekonstrukciją ar 

kapitalinį remontą - per 12 mėnesių;

 projektai turi būti įgyvendinami Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus Vilniaus, Kauno ir 

Klaipėdos miestų savivaldybes;



Reikalavimai pareiškėjams

ir projektams (2):

 Pareiškėjo privačių investicijų dydis į investicijų projektą ne mažesnis kaip 0,2 mln. eurų ir 

nuo investicijų projekto pradžios pareiškėjas sukurs ne mažiau kaip 10 (dešimt) tiesiogiai su 

investicijų projektu susijusių naujų darbo vietų;

 Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei po paraiškos registravimo 

įgyvendinančioje institucijoje dienos;

 Projekto išlaidų finansavimo šaltiniai aiškiai nustatyti ir užtikrinti.



Finansavimo šaltiniai:

Vertinama, ar pareiškėjas turi stabilius ir pakankamus finansų išteklius, gali užtikrinti savo 

veiklos tęstinumą per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

Pareiškėjo įnašas turi būti aiškiai apibrėžtas, patikimas, realus, pakankamas ir tinkamai 

išdėstytas per projekto įgyvendinimo laikotarpį. 

 Nuosavos lėšos (šaltinis - finansinė atskaitomybė, verslo planas);

 Bankų, kitų kredito įstaigų kreditai (pateikiamas sprendimas suteikti paskolą konkrečiam 

projektui, o iki finansavimo sutarties pasirašymo – kredito sutartis);

 Paskolos (paskolos sutartis, taip pat gali būti prašoma pagrindimo 

norint įsitikinti paskolos davėjo pajėgumu suteikti paskolą);



Stebėsenos rodikliai:

Privalomi:

 Produkto stebėsenos rodiklis „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“;

 21.2. produkto stebėsenos rodiklis „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą 

įmonėms (subsidijos)“; 

 21.3. produkto stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos 

ilgalaikės darbo vietos“;

 21.4. rezultato stebėsenos rodiklis „Investicijas gavusios įmonės darbo našumo 

padidėjimas“;

Pasirenkamas:

 21.5. rezultato rodiklis „Investicijas gavusios

įmonės pajamų padidėjimas“.



Projekto parengtumo reikalavimai (1):

Nepateikus išvardintų dokumentų, paraiška atmetama:

 Turi nuosavybės teise valdyti projektui įgyvendinti reikalingą nekilnojamą turtą (pateikiami tai 

įrodantys dokumentai) arba turi būti sudaręs turto valdymo sutartį arba turto valdymo sutarties 

protokolą ir pasirengęs turto valdymo sutarties projektą (ne trumpiau 3 m. Po projekto 

įgyvendinimo). Turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, naudojimo paskirtis turi atitikti 

pagal projektą įgyvendinamą veiklą. Turto valdymo sutartis turi būti įregistruota Lietuvos 

Respublikos nekilnojamojo turto registre;

 Verslo planas ir verslo plano finansinė dalis pagal Apraše nurodytą formą;



Projekto parengtumo reikalavimai (2):

Nepateikus išvardintų dokumentų, paraiška atmetama:

 numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį remontą, - statinio statybos, 

rekonstravimo ar kapitalinio remonto techninį projektą, parengtą teisės aktų nustatyta tvarka;

 jei teisės aktų nustatyta tvarka privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą, turi būti parengęs 

Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos sprendimą ar atrankos išvadą 

(kopiją), kai poveikio aplinkai vertinimo atlikti neprivaloma, – išvadą, kad projektui netaikomas 

reikalavimas dėl poveikio aplinkai vertinimo.



Projekto finansavimo taisyklės:

Finansavimo dydis:
 jeigu projektas skirtas tik moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti ir 

diegti, – 900.000,00 Eur.

 jeigu projektas skirtas tiek žemės nuomai, statybai, rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, tiek 

moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti, – 2.100.000 Eur.

Finansavimo intensyvumas:
 45 proc., jeigu pareiškėjas yra labai maža ir maža įmonė;

 35 proc., jeigu pareiškėjas yra vidutinė įmonė.

Pareiškėjas arba iš nuosavų išteklių, arba iš išorės gautų lėšų, teikiamų 

be jokios viešosios paramos, turi teikti finansinį įnašą, kurį sudaro bent

25 procentai tinkamų finansuoti išlaidų.



Tinkamos finansuoti išlaidos (1):

Pagal Komisijos reglamento Nr. 651/2014 14 str.:

1. Žemės nuomos išlaidos. Žemės nuoma turi trukti ne trumpiau kaip 3 m. 

nuo numatomos investicinio projekto pabaigos.

2. Pastatų nuoma. Nuoma turi trukti ne trumpiau kaip 3 m. nuo numatomos 

investicinio projekto pabaigos.



Tinkamos finansuoti išlaidos (2):

Pagal Komisijos reglamento Nr. 651/2014 14 str.:

3. Pastato statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių 

tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar 

esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos.

4. Tiesioginėms projekto veikloms vykdyti reikalingos moderniosios 

technologijos ir kt. turtas: baldų, kompiuterinės technikos, 

reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos

įsigijimas, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą 

įmonės poreikiams, finansinės išperkamosios nuomos (lizingo) 

išlaidos.



Tinkamos finansuoti išlaidos(3):

5. Aukštesnės kompetencijos darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis 

moderniosiomis technologijomis, darbo užmokestis, t. y. numatytos darbo 

užmokesčio išlaidos, susidariusios dėl su investicija susijusių sukurtų darbo vietų, 

apskaičiuotos per dvejus metus (ne daugiau negu 35 proc. nuo investicijų, skirtų 

moderniosioms technologijoms įsigyti ir diegti).



Tinkamos finansuoti išlaidos (4):

Pagal Komisijos reglamentą Nr. 1407/2013 (de minimis):

 aukštesnės kompetencijos darbuotojų mokymas dirbti su naujai įdiegtomis 

moderniosiomis technologijomis (kryžminis finansavimas).

 projekto veikloms vykdyti reikalingų transporto priemonių nuomos išlaidos, 

susijusios su aukštesnės kompetencijos darbuotojų, dirbsiančių su 

moderniosiomis technologijomis, vežimu į darbą ir iš darbo) (kryžminis 

finansavimas).

Ne daugiau 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų



Kiti reikalavimai (1):

 Jei pagalba suteikiama gamybos procesui iš esmės pakeisti, tinkamos finansuoti 

išlaidos turi viršyti turto, susijusio su modernizuojama veikla, nusidėvėjimą per 

trejus ankstesnius finansinius metus. 

 Jei pagalba suteikiama esamos įmonės veiklai įvairinti, tinkamos finansuoti 

išlaidos turi viršyti bent 200 proc. pakartotinai naudojamo turto balansinę vertę, 

registruotą finansiniais metais prieš darbų pradžią.



Kiti reikalavimai (2):

 Projektas turi atitikti Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 17 d. 

nutarimu Nr. 986

 Turi atitikti kitus Aprašo 1 priedo reikalavimus.



Kiti reikalavimai (3):

 Pareiškėjui nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis 

tyrimas dėl ūkinės komercinės veiklos arba jis nėra likviduojamas, nėra priimtas kreditorių 

susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka;

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjas yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įmokų 

mokėjimu susijusius įsipareigojimus;

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjo vadovas, ar buhalteris (-iai), ar kitas (-i) asmuo (asmenys), 

turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba 

nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs 

apkaltinamasis teismo nuosprendis pagal veikas, nustatytas Finansinės paramos, išmokėtos ir 

(arba) panaudotos pažeidžiant teisės aktus, grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 

taisyklių, patvirtintų LRV 2005 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. 590, 3 priedo 2 punkte;



Kiti reikalavimai (3):

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjui, jei jis yra įmonė, perkėlusi gamybinę veiklą valstybėje 

narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra;

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės 

paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo;

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjui nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per 

sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų;

 paraiškos vertinimo metu pareiškėjas Juridinių asmenų registrui yra pateikęs metinių finansinių 

ataskaitų rinkinius.



Projekto loginio pagrindimo

pavyzdys (1):

Projekto tikslas (1) – padidinti  UAB „x“ darbo našumą.

Projekto uždavinys (1 ) – modernizuoti UAB „x“ gamybinę bazę.



Projekto loginio pagrindimo 

pavyzdys (2):

Projekto veiklos (maks. 5):

1) Gamybinio pastato statyba/rekonstrukcija/kapitalinis remontas arba 

inžinerinių tinklų įrengimas;

(pastatytas/rekonstruotas pastatas)

2) Modernios įrangos įsigijimas;

(įsigyta 5 įrengimai)

3) Aukštesnės kompetencijos darbuotojų įdarbinimas;

(įdarbinta 20 darbuotojų)

4) Aukštesnės kompetencijos darbuotojų mokymas;

(Apmokyta 20 darbuotojų)

5) Aukštesnės kompetencijos darbuotojų vežimo į darbą išlaidos.



Projekto veiklų įgyvendinimo 

pavyzdys:

Veiklų 

pradžia

Veiklų 

pabaiga
Diegiama moderni technologija

DU AK 

darbuotojams

DU gali būti mokamas tik aukštesnės kompetencijos darbuotojams (ne žemesnės nei 

specialisto profesijų grupė pagal LPK).

Apmokomi ir vežami į darbą taip pat gali būti tik aukštesnės kompetencijos darbuotojai.



Naudos ir kokybės vertinimas (1)

1. Tiesiogiai su investicijų projektu susijusių sukurtų naujų darbo vietų 

skaičius.

Maksimalų balą gautų projektai, pagal kuriuos būtų sukurta daugiausia darbo 

vietų:

A 30

B 30

C 30

D 29

E 29

F 28

G 27

H 26

I 25

J 25

5 balai

4 balai

3 balai

2 balai



Naudos ir kokybės vertinimas (2)

2. Tiesiogiai su investicijų projektu susijusios sukurtos darbo vietos turi būti 

kokybiškos:

Projektus numatoma vertinti pagal sukurtoje aukštesnės kompetencijos darbo vietoje numatomą mokėti 

darbo užmokestį (bruto), kuris bus lyginamas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu (bruto) (per 

paskutinį ketvirtį prieš kvietimo teikti paraiškas paskelbimą). 

Projektai, pagal kuriuos sukurtose darbo vietose numatoma mokėti vidutinį darbo užmokestį, – 1 balas.

iki 20 proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 2 balai.

nuo 20 iki 30 proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 3 balai.

nuo 30 iki 50 proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 4 balai.

50 ir daugiau proc. didesnis negu vidutinis darbo užmokestis, – 5 balai.

Imamas visų pareiškėjų kuriamų naujų darbo vietų darbo užmokesčio svertinis vidurkis, kuris ir yra 

lyginamas su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu per paskutinį ketvirtį prieš kvietimo teikti paraiškas 

paskelbimą 

Svertinis naujų darbo vietų darbo užmokesčio vidurkis apskaičiuojamas pagal formulę: 
(𝑋1+𝑋2+𝑋3+𝑋𝑛)

𝑁
, kur X – numatomos sukurti darbo vietos darbo užmokestis (bruto)

N – visų įmonėje numatomų sukurti darbo vietų skaičius



Naudos ir kokybės vertinimas (3)

3. Pareiškėjo bendras projekto investicijų dydis.

Bus skaičiuojamos pareiškėjo investicijos į ilgalaikį su projektu susijusį turtą, atėmus 

gauto finansavimo dydį. Didesnis balas bus skiriamas tiems pareiškėjams, kurių 

investicijos bus didesnės vertės.

Tinkamos finansuoti išlaidos (ilgalaikio turto) + netinkamos finansuoti išlaidos 

(ilgalaikio turto) – prašomas finansavimas = investicijų dydis

Projektai surikiuojami nuo didžiausias investicijas numatančių projektų iki mažiausiai investicijų numatančių 

projektų. 

Jeigu pirmieji projektai, numatantys vienodą investicijų dydį, sudaro daugiau nei 20 proc. projektų, tuomet 

visiems jiems suteikiami 5 balai. Tokiu atveju 4 balai suteikiami pirmiesiems 20 proc. likusių projektų, 3 balai –

kitiems 20 proc. projektų ir t. t.



Naudos ir kokybės vertinimas (4)

4. Projektas prisideda prie konkrečios integruotų teritorijų vystymo programos 

tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

Bus vertinama, ar projektas yra įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba su tiksline 

teritorija susietoje teritorijoje ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto 

rezultato rodiklio pasiekimo.

Jeigu projektas įgyvendinamas tikslinėje teritorijoje arba teritorijoje, susietoje su 

tiksline teritorija ir prisideda prie bent vieno konkrečioje ITVP nustatyto rezultato 

rodiklio pasiekimo, skiriama 5 balai, priešingu atveju skiriama 0 balų.



Naudos ir kokybės vertinimas (5)

5. Projektas prisideda prie įmonės darbo našumo augimo

Didesnis balas bus suteikiamas tiems pareiškėjams, kurių darbo našumas, įdiegus 

modernias technologijas, trečiais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos 

bus didesnis.

Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumą numatančių projektų iki 

mažiausią darbo našumą numatančių projektų. 5 balai suteikiami pirmiesiems 20 

proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines taisykles) projektų, 4 balai –

kitiems 20 proc. (apvalinant gautą skaičių pagal aritmetines taisykles) projektų ir t. 

t. 1 balas suteikiamas paskutiniams 20 proc. projektų.



Naudos ir kokybės vertinimas (6)

Minimalus balas – 40

Balai skaičiuojami pagal formulę (balai pagal konkretų kriterijų dauginami iš daugiklio ir 
sudedami): 1*5+2*4+3*5+4*1+5*5



AČIŪ UŽ DĖMESĮ!


