
2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonės 

„Regio Invest LT+“ aktualūs klausimai ir atsakymai 

 

 

1. Priemonės „Regio Invest LT+“ aprašo 2 priedo „Projekto naudos ir kokybės vertinimo 

lentelė“ 5 punkte nurodyto kriterijaus „Projektas prisideda prie įmonės darbo našumo 

augimo“ vertinimo aspektuose nurodyta, kad „Projektu siekiama padidinti įmonės darbo 

našumą“. Bus vertinama, ar ir kiek išauga darbo našumas, įdiegus modernias (inovatyvias) 

technologijos“. Tačiau toliau to paties kriterijaus vertinimo aspektuose jau nurodoma, kad 

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

technologijas, trečiais metais po projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos bus didesnis 

(Remiamasi verslo planu). Projektai surikiuojami nuo didžiausią darbo našumą numatančių 

projektų iki mažiausią darbo našumą numatančių projektų.  

Pagal aukščiau minėto kriterijaus vertinimo aspektuose pateiktą aprašymą aukščiausi 

vertinimo balai turėtų būti suteikti ne didžiausią augimą (lyginant paraiškos teikimo metus su 

trečiais metais po projekto įgyvendinimo), o didžiausią darbo našumą (Eur/val/) trečiais 

metais po projekto veiklų įgyvendinimo numatantiems pareiškėjams.  

Prašome pateikti išaiškinimą, ar pagal aukščiau minėtą kriterijų aukščiausi balai turi būti 

suteikiami didžiausią darbo našumą (Eur/val) trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo 

pasieksiantiems pareiškėjams, ar didžiausią darbo našumo augimą (Eur/val) (lyginant 

paraiškos teikimo metus su trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo) pasieksiantiems 

pareiškėjams, ar didžiausią darbo našumo augimą procentais (lyginant paraiškos teikimo 

metus su trečiaisiais metais po projekto įgyvendinimo) pasieksiantiems pareiškėjams? 

 

Vadovaujantis Ūkio ministerijos raštu pateiktu paaiškinimu, vertinant priemonės Aprašo 2 priedo 

„Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ 5 punkte nurodytą kriterijų „Projektas prisideda prie 

įmonės darbo našumo augimo“, aukščiausi balai turėtų būti suteikiami didžiausią darbo našumo 

augimą Eur/val. (lyginant paraiškos teikimo metus su trečiaisiais  metais po projekto įgyvendinimo) 

pasieksiantys pareiškėjai.  

 

2. Priemonės „Regio Invest LT+“ aprašo 38.1.3 punkte numatyta trečioji išlaidų kategorija 

„Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai“ – naujo pastato statybos arba esamo pastato 

rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos 

technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos“.  



Prašoma paaiškinti, ar pagal priemonės „Regio Invest LT+“ aprašą galėtų būti finansuojamos 

naujų statybos ir (ar) rekonstrukcijos išlaidos, susijusios su paslaugų teikimu?  

 

Paslaugų sektoriaus investicijos, susijusius su priemonės „Regio Invest LT+“ „ aprašo 38.1.3 punktu 

būtų galimos finansuoti tik tuo atveju, jeigu projekte būtų numatyti statybos, rekonstrukcijos, 

kapitalinio remonto darbai.  

 

3. Kaip apskaičiuojamos Aprašo 38.1 punkte nurodytos tinkamos finansuoti išlaidos:  

 

Tinkamos finansuoti išlaidos, nurodytos Aprašo 38.1 papunktyje, apskaičiuojamos trimis būdais: 

31.1. pagal investicines išlaidas (1-4 biudžeto kategorijos), susijusias su materialiuoju ir 

nematerialiuoju turtu, arba 

31.2. pagal numatytas darbo užmokesčio išlaidas (5 biudžeto kategorija), susidariusias dėl 

su investicija susijusių sukurtų darbo vietų, apskaičiuotas per dvejus metus, arba 

31.3. išlaidų derinys, nurodytas Aprašo 31.1 ir 31.2 papunkčiuose, neviršijant Aprašo 31.1 

arba  

31.2 papunkčiuose nurodytų išlaidų sumos, atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė.  

Svarbu įsidėmėti tai, kad tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti 1-4 biudžeto išlaidų 

kategorijose (Aprašo 38.1.1-38.1.4 punktai) nurodytos sumos + kryžminis finansavimas arba 5 

išlaidų kategorijoje (darbo užmokesčio išlaidos) (Aprašo 38.1.5 punktas) nurodytos sumos + 

kryžminis finansavimas (būtina atsižvelgti į Aprašo 38.1.5 punkte nustatytą reikalavimą, kad darbo 

užmokesčio išlaidos gali sudaryti ne daugiau negu 35 procentus nuo investicijų, skirtų 

moderniosioms technologijoms įsigyti ir diegti. 

 

Pavyzdys. Pareiškėjas planuoja įsigyti gamybinę įrangą už 1.500.000 Eur (prašomas finansavimas 

675.000 Eur) ir kompensuotis naujai įdarbintų darbuotojų darbo užmokestį  100.000 Eur (prašomas 

finansavimas 45.000 Eur). Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytus Aprašo 31 punkto reikalavimus bendras 

tinkamų finansuoti išlaidų dydis šiuo atveju negali viršyti 1.500.000 Eur, o prašomas finansavimas 

675.000 Eur. Tai yra pareiškėjas tokiu atveju gali prašyti finansuoti: 

 675.000 Eur už įrangą; 

 arba   630.000 Eur už įrangą bei 45.000 Eur už darbo užmokestį, tačiau bet kokiu atveju 

bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma negali viršyti 1.500.000 Eur, finansavimo suma 

675.000 Eur. 

 



4. Kokios apimties techninis projektas turėtų būti pateiktas kartu su paraiška.  

 

Aprašo 52.4 punktas nurodo, kad numatant projekte naują statybą, rekonstrukciją ar kapitalinį 

remontą, kartu su paraiška privalu pateikti statinio statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto 

techninį projektą (kartu pateikiant ir elektroninę laikmeną), parengtą teisės aktų nustatyta tvarka. 

Dokumentai, kuriais reikia vadovautis rengiant techninį projektą yra Lietuvos Respublikos statybos 

įstatymu ir statybų techniniai reglamentais (http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=313). 

Vadovaujantis teisės aktais kartu su paraiška turi būti pateiktas techninis projektas su ekspertize 

(teisės aktų nustatytais atvejais) arba užsakovo pasirašytas techninis projektas. Statybos leidimo 

kartu su paraiška pateikti nereikia.  

 

5. Kokiu atveju reikia pildyti Klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės 

mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos 

Respublikos biudžeto lėšų. 

 

Šį klausimyną reikia pildyti, jeigu pareiškėjas nesusigrąžina PVM ir tokiu atveju turi galimybę 

gauti finansavimą su PVM suma.  

 

6. Jei įmonė yra registruota Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje, tačiau projektą planuoja įgyvendinti 

šių miestų rajonuose, ar ji gali pretenduoti į finansavimą? 

 

Taip, svarbu, kad projekto veikla būtų vykdoma ne Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje.  

 

7. Ar įmonė, veikianti transporto sektoriuje, yra tinkama pareiškėja?  

 

Ne, kadangi Aprašo 14 punkte, taip pat Europos Komisijos reglamento Nr. 651/2014 13 straipsnyje 

šis sektorius nurodytas kaip nefinansuotinas.  

 

8. Kaip atitikti Aprašo 36 punktą?  

 

Pagal Aprašo 36 punktą, įmonės turi užtikrinti, kad bent 25 procentai nuo tinkamų išlaidų būtų be 

viešųjų lėšų prisidėjimo (pavyzdžiui banko paskola su UAB ‚Investicijų ir verslo garantijos“ 

teikiamomis priemonėmis,). 

 

http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=313


9. Kokia forma pateikti paraišką? 

 

Iki gegužės 21 d. 16 val. VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūrai reikia pateikti popierinę paraiškos ir 

papildomų dokumentų versiją (kopijos nereikia), taip pat į CD ar kitą el. laikmeną įrašyti paraišką ir 

techninį projektą.  

 

10. Ką pateikti kartu su paraiška, kai nereikia atlikti poveikio aplinkai vertinimo? 

 

Tokiu atveju pakanka laisvos formos rašto, pasirašyti įmonės vadovo, kad poveikio aplinkai 

vertinimas nereikalingas.  

 

11. Ar apraše įvardijamos modernios technologijos turi būti naujos iš įmonės, ir šalies mastu> 

 

Ne, pakanka, kad modernios technologijos būtų naujos įmonės mastu.  

 

12. Ar Apraše yra reikalavimas, kad įmonė prie paraiškos pateikimą būtų tam tikra dalimi 

vykdžiusi paslaugų ir (ar) gamybos veiklą? 

 

Ne, tačiau įmonė projekte turi investuoti į gamybos ir (ar) paslaugų veiklą.  

 

 


