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VERSLAS

Rizikos kapitalo 
investicijos

Lengvatinės 
paskolos

Garantijos

Negrąžinamosios 
subsidijos

PASLAUGOS



FINANSAVIMAS SKIRTINGOMIS VERSLO 

STADIJOMIS

Parengiamasis 
verslo etapas

Verslo pradžia Verslo plėtra
Verslo 

augimas

Verslumo skatinimo fondo 2014-2020 m. 
paskolos

Atviro kreditų fondo 2 paskolos

Pasidalytos rizikos paskolos

Negrąžinamosios subsidijos

Rizikos kapitalo investicijos

Garantijos



GARANTIJOS

VERSLAS
KREDITO 
ĮSTAIGA



Portfelinės garantijos

Šiaulių 
bankas

Paskoloms Swedbank

„Citadele“ 
bankas

Medicinos 
bankas

„UniCredit
Leasing
Lietuvos 
filialas“ 

Šiaulių 
bankas

Lizingui

Šiaulių 
bankas

Faktoringui

PORTFELINĖS 
GARANTIJOS



GARANTIJOS NETEIKIAMOS UŽ:

• turto pirkimą, kuris gali būti naudojamas 
asmeniniams tikslams;

• mokesčiams (išskyrus perkamo turto PVM) 
mokėti;

• paskolas, skirtas esamiems finansiniams 
įsipareigojimams padengti;

• kai turtas perkamas iš susijusių asmenų ar 
įmonių.



Verslo paskolų individualios garantijos.

Minimalus paskolos gavėjo indėlis į projektą

20 proc. be PVM 
(PVM  paskolos gavėjas 

apmoka nuosavomis 

lėšomis)

Investicinės paskolos su 
INVEGOS garantija atveju

ne mažiau kaip

20 proc. 

(po paskolos 

panaudojimo!)

Apyvartinės paskolos atveju 
paskolos gavėjo nuosavo 
kapitalo ir turto santykis

Už paskolos lėšas įsigytas įkeičiamas turtas nelaikomas dalyvavimu 

projekte

Įmonė turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos

panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų

panaudojimu



EKSPORTO GARANTIJOS



EKSPORTO KREDITO GARANTIJŲ SĄLYGOS

Eksportuojamos lietuviškos kilmės prekės
(Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų
išduotas prekių kilmės sertifikatas)

Garantuojamos rizikos: komercinė ir politinė

Atidėtųjų mokėjimų terminas - ne ilgesnis kaip 
2 metai

Garantijos dydis iki 90%

Galimybė pasinaudoti faktoringu



EKSPORTO KREDITO GARANTIJŲ GAVĖJAI

Lietuvos Respublikoje įregistruotos labai mažos, mažos ir 
vidutinės įmonės, veiklą vykdančios ilgiau kaip 1 metus, kurių 
metinės pajamos viršija 100 000 Eur

Pareiškėjas negali būti sunkumų patirianti įmonė

Pareiškėjas ir pirkėjas negali būti susijusios įmonės ir 
(ar) partnerinės įmonės

Pareiškėjas negali turėti neįvykdytų įsipareigojimų 
valstybei (ne daugiau nei 50 Eur suma)

Pareiškėjo veikla neturi prieštarauti EBPO Tarybos 
rekomendacijai dėl kyšininkavimo ir oficialiai remiamų 
eksporto kreditų



MAKSIMALI EKSPORTO KREDITO 

GARANTIJOS SUMA :

• Maksimali garantijų suma vienam 
eksportuotojui negali būti didesnė 
kaip

• Maksimali garantijos suma vienam 
eksportuotojo pasirinktam pirkėjui 
negali būti didesnė kaip

• Garantijų suma vienam pirkėjui visų 
eksportuotojų atžvilgiu negali būti 
didesnė kaip

1 000 000 Eur

500 000 Eur 

2 000 000 Eur



KIEK KAINUOJA GARANTIJA?

Individuali – 1-1,5%
Portfelinė – 0,5-1%

Didelėms įmonėms – 3,6 
%



VERSLAS

Atviras 
kreditų 

fondas 2

PASKOLOS 

Verslumo 
skatinimo 

fondas

2014-2020 

Pasidalytos 
rizikos 

paskolos



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020,
finansuojamas iš Europos socialinio fondo

120 mėn.

Investicijos, 
apyvarta

3 mėn. Euribor
x 0,1 + marža

(iki 3%)

Iki 25 tūkst. 
Eur

LCKU



VERSLUMO SKATINIMO FONDAS 2014-2020,
finansuojamas iš Europos socialinio fondo

Paskolos teikiamos iki 2023.09.30

• l. mažos, mažos įmonės, fiziniai asmenys, dirbantys pagal 
verslo liudijimą arba užsiimantys individ. veikla

• ketinantys pradėti verslą ir (arba) veikiantys iki 1 metų 

• veikla ar jos dalis vykdoma Lietuvoje arba Europos Sąjungos 
valstybėse narėse

Tinkami 
paskolų 
gavėjai 

•Bedarbiai Vyresni negu 54 metų asmenys

•Neįgalieji Asmenys iki 29 m.
•Moterys Tie, kurie kuria ir (ar) kurs „žaliąsias“ 
darbo vietas

Prioritetinės 
grupės

•INVEGOS individuali garantija

•nemokamos konsultacijos
Papildomos 

paskatos



ATVIRO KREDITŲ FONDO 2 PASKOLOS

36/120 
mėn.

Investicijos, 
kredito linijos, 

apyvarta, 
lizingas

3 mėn. Euribor
+ 0,1% + marža

(iki3%)

„Citadele“,
Medicinos

bankas

Iki 600 tūkst. 
Eur



PASIDALYTOS RIZIKOS PASKOLOS, 
finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo

SVV 
subjektai

Paskolos

Rizikos 
pasidalijimas

45/55

36/120 mėn.

Iki 4 mln. Eur

Šiaulių bankas,

„Swedbank“

Iš viso skirta – 84,07m EUR (ESIF)



BŪSIMA PASKOLŲ PRIEMONĖ

Sutelktinės paskolos 
„Avietė“
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KOMPENSAVIMO PRIEMONĖS

Verslui

EUR 136m

Subsidijos verslo 
pradžiai

EUR 16m

Palūkanų 
kompensavimas

EUR 32,3m

Konsultacijų 
kompensavimas EUR 

13,29m

Kompetencijų 
vaučeris EUR 

33,84 m



SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI

Kas

•L. mažos, mažos įmonės bei fiziniai 
asmenys, dirbantys pagal verslo 
liudijimą arba užsiimantys individualia 
veikla, kurie yra VSF2 paskolų gavėjai.

Kam

• VSF2 paskolų gavėjams 
kompensuojama dalis darbo 
užmokesčio išlaidų

Kiek
• Iš viso skirta 16 mln. Eur

Europos socialinio fondo lėšų



SUBSIDIJOS VERSLO PRADŽIAI

VSF 2 paskolos 
gavėjas

Kompensuojama fiksuotojo 
įkainio dalis

Fiksuotasis 
įkainis, 1 mėn.

Kompensacijos 
laikotarpis

Prioritetinė grupė 75%

498,48 Eur 12 mėn. 

Kiti 50%



PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

Vilnius, Kaunas, 
Klaipėda

Kitos savivaldybės

SVV iki 5 m. 80 % 95 %

SVV per 5 m. 50 % 95 %

Pramonės įmonės 
(SVV ir didelės) 100 % (iki 60 mėn.)



PALŪKANŲ KOMPENSAVIMAS

• Garantuota INVEGOS individualia garantija paskola ir
lizingas iš finansų įstaigos nuosavų lėšų;

• Negarantuota INVEGOS individualia garantija
investicinė paskola ir lizingas iš finansų įstaigos
nuosavų lėšų ar sutelktinio finansavimo platformos
operatoriaus lėšų;

• Garantuota ir negarantuota INVEGOS individualia
garantija paskola ir lizingas iš valstybės biudžeto lėšų
(AKF2, AKF, FRSP).

• Portfeline garantija garantuota paskola ir lizingas
pagal finansų inžinerijos priemonę „Portfelinės
garantijos“ (FLPG)

• Portfeline garantija garantuota paskola, lizingas ir
kredito linija pagal finansines priemones „Portfelinės
garantijos paskoloms“ (PGP) ir „Portfelinės garantijos
lizingui“ (PGL)

• Pagal finansinę priemonę „Pasidalytos rizikos
paskolos“ (PRP) garantuota ir negarantuota INVEGOS
individualia garantija investicinė paskola tiems SVV
subjektams, kurie veikia prekybos sektoriuje, ir
apyvartinė paskola ir kredito linija SVV, veikiantiems
visuose ūkio sektoriuose.



VERSLO KONSULTANTAS LT

Kas
• INVEGA + VKT

Kam
•SVV subjektams iki 5 metų

•Verslo konsultacijoms

Kiek

•Iš viso skirta 6 mln. Eur

•2000 Eur vienai dotacijos sutarčiai 6 mėn. 
laikotarpiu

• Iki 2020-11-30



Galimas 

pareiškėjas

Projekto 

vykdytojo 

registravimo 

vieta

Kompensavimo 

dydis

Fiksuotasis 

valandinis 

konsultacijų 

įkainis

Konsultacijų 

temos

SVV, veikiantis iki 

1 m.

Vilniaus, Kauno ar 

Klaipėdos miestų 

savivaldybės
75 proc.

53,21 Eur/val. 

be PVM 

63,71 Eur/val. 

su PVM

Verslo planavimas, 

mokesčiai ir 

buhalterinė apskaita, 

parama verslui, 

verslo finansavimo 

šaltiniai, produkto, 

paslaugos 

tobulinimas, 

pardavimas, 

rinkodara, sutarčių 

sudarymas ir 

valdymas, 

dokumentų 

rengimas ir 

valdymas, personalo 

valdymas, darbo 

teisė ir sauga

Visos kitos 

savivaldybės
85 proc.

VERSLO KONSULTANTAS LT.

KOMPENSAVIMO INTENSYVUMAS



Galimas 

pareiškėjas

Projekto 

vykdytojo 

registravimo 

vieta

Kompensavimo 

dydis

Fiksuotasis 

valandinis 

konsultacijų 

įkainis

Konsultacijų 

temos

SVV, veikiantis 

nuo 1 (imtinai) m. 

iki 3 m.

Vilniaus, Kauno ar 

Klaipėdos miestų 

savivaldybės
65 proc.

63,21 Eur/val. 

be PVM 

75,81 Eur/val. 

su PVM

Įmonės strategija, 
įmonės veiklos 
procesai ir veiklos 
efektyvumas, 
rinkodara, įmonės 
įvaizdžio 
formavimas, 
įmonės finansų 
valdymas, 
pardavimas ir 
derybos, 
investicijos ir 
finansavimo 
šaltiniai, teisiniai 
aspektai, projektų 
valdymas

Visos kitos 

savivaldybės
75 proc.

VERSLO KONSULTANTAS LT.

KOMPENSAVIMO INTENSYVUMAS



EXPO KONSULTANTAS

Kas
• INVEGA + VKT

Kam

• Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms kompensuojamos eksporto 
konsultacijų išlaidos

Kiek

• 1 projektų vykdytojui iki 4 000 Eur
kompensacijos 6 mėn. laikotarpiu

• Iš viso projektams įgyvendinti skiriama iki 5 
584 801 Eur Europos regioninės plėtros fondo 
lėšų



EXPO KONSULTANTAS

Pareiškėjų
amžius

MVĮ iki 3 m.
MVĮ daugiau 
kaip 3 m. 
(imtinai)

Kompensacijos 
dydis

85 proc. 50 proc.

Fiksuotasis 
valandinis 
konsultacijų 
įkainis

83,21 Eur/val. be PVM 
100,01 Eur/val. su PVM



EXPO KONSULTANTAS

Pareiškėjų
amžius

MVĮ iki 3 m.
MVĮ daugiau kaip 3 
m. (imtinai)

Konsultacijų 
temos

Pasirengimo eksportui 
veiksmų planas

•Eksporto strategija
•Tikslinių eksporto rinkų 
pasirinkimas ir išorinė 
komunikacija
•Tarptautinės prekybos teisiniai 
aspektai ir sertifikavimas užsienio 
rinkose
•Techniniai ir gamybiniai eksporto 
aspektai
•Eksporto rizikos valdymas



ECO KONSULTANTAS

Kas
• INVEGA + VKT

Kam

• Labai mažoms, mažoms ir vidutinėms 
įmonėms kompensuojamos  efektyvesnio 
išteklių naudojinmo, gamtinių resursų 
tausojimo konsultacijų išlaidos

Kiek

• 1 projektų vykdytojui 4 000 Eur
kompensacijos 6 mėn. laikotarpiu

• Iš viso projektams įgyvendinti skiriama iki 1 
448 100 Eur Europos regioninės plėtros fondo 
lėšų



ECO KONSULTANTAS

Pareiškėjai Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Kompensacijos dydis 85 proc.

Fiksuotasis valandinis 
konsultacijų įkainis

54,70 Eur/val. be PVM* 
65,52 Eur/val. su PVM*

Konsultacijų temos: „Atliekų 
perdirbimas ir antrinis 
panaudojimas gamyboje“, 
„Ekologinis gaminių 
projektavimas“, „Eko-inovacijų 
diegimas“.

44,48 Eur/val. be PVM* 
53,15 Eur/val. su PVM*

Konsultacijų temos: „Taršos 
prevencija“, „Aplinkosaugos 
vadybos sistemų diegimas“.



KOMPETENCIJŲ VAUČERIS 

Kas

• Privatūs juridiniai asmenys, 
veikiantys ne trumpiau kaip 1 metus

• Valstybės arba savivaldybės įmonės, 
veikiančios ne trumpiau kaip 1 metus

Kam

• MVĮ ir didelėms įmonėms 
kompensuojama dalis darbuotojų 
mokymų išlaidų

Kiek

• Pirmu kvietimu skirta 10 mln. Eur
Europos socialinio fondo lėšų

• 1 įmonei iki 4 500 Eur kompensacijos 
12 mėn. laikotarpiu



KOMPETENCIJŲ VAUČERIS

Pareiškėjų
dydis

Labai maža, maža 
arba vidutinė įmonė

Didelė įmonė

Kompensacijos 
dydis

80 proc. 70 proc.

Fiksuotasis 
valandinis 
konsultacijų 
įkainis

7,81 EUR



RIZIKOS KAPITALO INVESTICIJOS



35

Veikiantys fondai

Open Circle Capital

13,8 mln. EUR

Koinvesticinis fondas

24 mln. EUR

Baltijos inovacijų 

fondas

BaltCap Growth Fund, 

BaltCap Private Equity 

Fund II, 

BPM Mezzanine Fund, 

Livonia Partners Fund ir

Karma Ventures Fund I

26 mln. EUR
(130 mln. EUR)

Planuojami fondai

Bendrai su VA 

investuojantis fondas

Strata ir META S.r.l 

14,51 mln. EUR

Plėtros fondas II

LitCapital Asset

Management

16,18 mln. EUR

Plėtros fondas I

Practica Capital

14,51 mln. EUR

ASIPF II

Iron Wolf Capital

13,76 mln. EUR

Vyksta valdytojų atranka

Akceleravimo fondas

13,47 mln. EUR

(2 fondai

po 6,735 mln. EUR)MTEPI

MTEPI



NORIU PRADĖTI VERSLĄ



NORIU AUGINTI VERSLĄ



NORIU LENGVATŲ VERSLUI



UAB „Investicijų ir verslo 

garantijos“ 

Konstitucijos pr. 7, Vilnius

Tel. 8 5 210 7510

El. paštas info@invega.lt 

http://www.linkedin.com/company/investment-and-guarantee-company-ltd
http://www.linkedin.com/company/investment-and-guarantee-company-ltd
https://www.youtube.com/user/VersloVinis
https://www.youtube.com/user/VersloVinis
https://plus.google.com/u/0/107038552114804913589/about
https://plus.google.com/u/0/107038552114804913589/about

