
Eil. Nr. Klausimo tema Klausimas Atsakymas

1 Pareiškėjo tinkamumas Ar virtualios realybės kūriniui gali 

prašyti VšĮ, kuri yra švietimo centras?

Galima, jeigu VšĮ ir projektas atitiktų Apraše nustatytus reikalavimus. Reikėtų atkreipti 

dėmesį į:

1. siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji turi būti laikoma įmone. Įmonė – bet 

kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kai ekonominė veikla apima prekių pirkimą 

ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir 

kurią vykdant siekiama gauti pajamų. Kadangi, lemiamas veiksnys yra vykdoma 

ekonominė veikla, įmonėmis gali būti laikomos viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, 

kurios vykdo ekonominę veiklą. 

2. VšĮ dalininkų struktūrą - jeigu VšĮ dalininkų struktūroje 25 proc. ir daugiau balsų turi 

valstybė ar savivaldybė - tai tokia VšĮ būtų netinkama, nes atitiktų didelės įmonės 

kategoriją, kurioms finansavimas neteikiamas.

PFSA

Priemonių „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ ir „Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti konkurencingus kultūros produktus“ 

seminaro, vykusio 2022 m. sausio 20 d., klausimai ir atsakymai

BBIR 

De minimis

Produktų Aprašas 

Infrastruktūros Aprašas 

Aprašo 5 priedas (produktų)

Aprašo 5 priedas (infrastruktūros)

Naudojami sutrumpinimai

MVĮ

KKI

KKI EVRK

EVRK 

JAR 

Nuorodos į dokumentus

Labai maža, maža ir vidutinė įmonė

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045

Kūrybinės ir kultūrinės industrijos

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html

https://www.registrucentras.lt/jar/

https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos%20gerinti%20KKI%20%C4%AFmoni%C5%B3%20infrastrukt%C5%ABr%C4%85%2

0309/309_Infrastruktura_Apraso_5_priedas_01-20.xlsx
Projektų finansavimo sąlygų aprašas

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0972&from=LT

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/9e0ba4a268e711ecb2fe9975f8a9e52e?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=6c57b6

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/81840d4068bf11eca9ac839120d251c4

https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos%20KKI%20kurti%20konk%20kult%C5%ABros%20produktus%20310/Apraso_5_pr

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos KKI kurti konk kult%C5%ABros produktus 310/Apraso_5_priedas_pildymui_PO-KM.xlsx
https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos gerinti KKI %C4%AFmoni%C5%B3 infrastrukt%C5%ABr%C4%85 309/309_Infrastruktura_Apraso_5_priedas_01-20.xlsx
https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos gerinti KKI %C4%AFmoni%C5%B3 infrastrukt%C5%ABr%C4%85 309/309_Infrastruktura_Apraso_5_priedas_01-20.xlsx
https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos gerinti KKI %C4%AFmoni%C5%B3 infrastrukt%C5%ABr%C4%85 309/309_Infrastruktura_Apraso_5_priedas_01-20.xlsx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
https://lvpa.lt/upload/files/Paskatos KKI kurti konk kult%C5%ABros produktus 310/Apraso_5_priedas_pildymui_PO-KM.xlsx


2 Pareiškėjo tinkamumas Kokie juridiniai vienatai gali teikti 

paraiškas. Ar Viešosios įstaigos tinka?

Galima, jeigu VšĮ ir projektas atitiktų Apraše nustatytus reikalavimus. Reikėtų atkreipti 

dėmesį į:

1. Siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji turi būti laikoma įmone. Įmonė – bet 

kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kai ekonominė veikla apima prekių pirkimą 

ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir 

kurią vykdant siekiama gauti pajamų. Kadangi, lemiamas veiksnys yra vykdoma 

ekonominė veikla, įmonėmis gali būti laikomos viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, 

kurios vykdo ekonominę veiklą. 

2. VšĮ dalininkų struktūrą - jeigu VšĮ dalininkų struktūroje 25 proc. ir daugiau balsų turi 

valstybė ar savivaldybė - tai tokia VšĮ būtų netinkama, nes atitiktų didelės įmonės 

kategoriją, kurioms finansavimas neteikiamas.

3 Pareiškėjo tinkamumas Ar biudžetinė įstaiga, veikianti KKI 

sektoriuje yra tinkamas pareiškėjas? Ar 

pajamomis gali būti laikoma 

biudžetinis finansavimas?

Galima, jeigu įstaiga ir projektas atitiktų Apraše nustatytus reikalavimus. Reikėtų atkreipti 

dėmesį į:

1. Siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji turi būti laikoma įmone. Įmonė – bet 

kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kai ekonominė veikla apima prekių pirkimą 

ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems asmenims ir 

kurią vykdant siekiama gauti pajamų. Kadangi, lemiamas veiksnys yra vykdoma 

ekonominė veikla, įmonėmis gali būti laikomos viešosios įstaigos, biudžetinės įstaigos, 

kurios vykdo ekonominę veiklą. 

2. Įstaigos struktūrą - jeigu dalininkų struktūroje 25 proc. ir daugiau balsų turi valstybė ar 

savivaldybė - tai tokia VšĮ būtų netinkama, nes atitiktų didelės įmonės kategoriją, kurioms 

finansavimas neteikiamas.

Taip pat įmonės pajamomis nėra laikomos dotacijos, subsidijos ar kitomis paramos 

formomis gautos pajamos. Visos pajamos turi būti gaunamos iš ekonominės veiklos



4 Pareiškėjo tinkamumas Biudžetinė įstaiga muziejus nebūtų 

tinkama nei kaip pareiškėjas, nei kaip 

partneris? Ar teisingai suprantu?

Atsižvelgiant į tai, kad įprastai biudžetinės įstaigos 100 proc. akcijų valdo valstybė ar 

savivaldybė, tai toks pareiškėjas nebūtų tinkamas. 

Remiantis Lietuvos respublikos Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 11 

dalimi,  

„Imonė nepriskiriama vidutinei, mažai ar labai mažai įmonei, jeigu 25 procentus ir 

daugiau įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo 

dalių arba 25 procentus ir daugiau įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal 

balsavimo sutartį, balsavimo teisės perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) atskirai arba 

kartu turi valstybė ir (ar) savivaldybė, išskyrus atvejus, kai ne mažiau kaip 25 ir ne 

daugiau kaip 50 procentų įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale 

žyminčių kapitalo dalių arba ne mažiau kaip 25 ir ne daugiau kaip 50 procentų visų 

įmonės dalyvių balsų tiesiogiai ar netiesiogiai (pagal balsavimo sutartį, balsavimo teisės 

perleidimo sutartį, įgaliojimą ir pan.) turi šio straipsnio 15 dalies 1–4 punktuose nurodyti 

investuotojai.“ T.y. jeigu biudžetinės įmonės dalininkų struktūroje 25 proc. ir daugiau 

balsų turi valstybė ar savivaldybė - tai tokia įmonė būtų netinkama, nes atitiktų didelės 

įmonės kategoriją, kurioms finansavimas neteikiamas.

Taip pat siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji turi būti laikoma įmone. Įmonė 

– bet kuris ekonominę veiklą vykdantis subjektas, kai ekonominė veikla apima prekių 

pirkimą ar pardavimą, prekių gamybą, darbų atlikimą ar paslaugų teikimą kitiems 

asmenims ir kurią vykdant siekiama gauti pajamų. Kadangi, lemiamas veiksnys yra 

vykdoma ekonominė veikla, įmonėmis gali būti laikomos viešosios įstaigos, biudžetinės 

įstaigos, kurios vykdo ekonominę veiklą. 

5 Pareiškėjo tinkamumas Ar dalyvauti gali tik KKI įmonės, 

kurios turi įmonės statusą? Ar gali 

dalyvauti ir viešasis sektorius (Všį 

dirbanti KKI sektoriuje)?

Įmonių atitikimas KKI sektoriui vertinamas pagal įmonės pagrindinės veiklos kodą, 

nurodytą Lietuvos statistikos departamente ir pareiškėjo pagrindinės veiklos kodas turėtų 

atikti vieną iš veiklos kodų nurodytų šio dokumento 4 priede: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045

Taip pat VŠĮ turėtų tenkinti šias sąlygas: vykdyti ekonominę veiklą, turėti ne mažesnes nei 

30 000 Eur pajamas iš KKI veiklos ir reiktų dar įsivertinti VšĮ dalininkų struktūrą. Jeigu 

VšĮ 25 proc. balsų turi valstybė ar savivaldybė, tai tokia VšĮ būtų netinkama, nes būtų 

priskiriama didelės įmonės kategorijai, kurioms finansavimas neteikiamas.

6 Pareiškėjo tinkamumas Jei įmonė labai maža? 1-3 darbuotojai? 

Ar ji yra tinkamas pareiškėjas.

Projekte gali dalyvauti ir labai mažos įmonės, kurios atitinka Aprašų 24.2 reikalavimus.

7 Pareiškėjo tinkamumas 

(pajamų skaičiavimas)

Ar skaičiuojant įmonės pajamas 

paskutiniai metai yra žiūrimi 2020 m. 

ar 2021 m., nes 5 priede yra nurodyti 

metai - 2018, 2019, 2020 m., bet jūsų 

skaidrėse per brūkšnelį buvo nurodyti 

ir 2021 m?

Skaičiuojant pareiškėjo pajamas iš KKI veiklos, vertinsime pagal paskutinius Registrų 

centrui pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus. Jeigu Registrų centrui bus pateikti 

paskutiniai 2020 m. finansinės atskaitomybės dokumentai - tai vertinsime 2018-2020 m. 

Jeigu Registrų centrui bus pateikti paskutiniai 2021 m. - tuomet vertinsime 2019-2021 m.



8 Pareiškėjo tinkamumas 

(pajamų skaičiavimas)

Jeigu 2021 m. finansinė atskaitomybė 

bus patvirtinta tik paraiškų vertinimo 

metu, ar tokiu atveju pajamų rodikliai 

bus vertinami pagal 2020 m. 

duomenis, ar visgi bus tikslinama į 

2021 m. duomenis?

Naudos ir kokybės kriterijai skaičiuojami pagal 2018 m., 2019 m. ir 2020 m. duomenis. 

Pajamų rodiklio vertinimui bus naudojami 2021 m., 2020 m., ir 2019 m. duomenys, jei 

vertinimo metu bus patvirtinta 2021 m. finansinės atskaitomybė.

9 Pareiškėjo tinkamumas 

(pajamų skaičiavimas)

Patikslinkite prašau kurių metų 

pajamos bus vertinamos, nes rodomoje 

lentelėje nurodyta 2018/2019/2020, 

tačiau pranešėja mini 2021.

Vertinant pareiškėjo pajamas iš KKI veiklos bus naudojami paskutiniai Registrų centrui 

pateikti dokumentai. Jeigu Registrų centrui paskutiniai pateikti yra 2020 m. finansinės 

atskaitomybės dokumentai - tai vertinsime 2018-2020 m. Jeigu Registrų centrui 

paskutiniai pateikti yra 2021 m. finansinės atskaitomybės dokumentai - tai 2019-2021 m.

10 Pareiškėjo tinkamumas 

(pajamų skaičiavimas)

Jeigu dar nėra suformuota 2021 metų 

finansinė įmonės ataskaita, ar tai reikia 

padaryti? Ar pildant paraišką ir 

priedus tai turi reikšmės neturi?

Pagal kokius duomenis bus vertinami 

naudos ir kokybės kriterijai.

Apraše nurodyta, kad vertinimas dėl atitikimo specialiajam kriterijui turi būti atliekamas 

pagal paskutinių 3 finansinių metų duomenis.

Jei iki paraiškos pateikimo 2021 m. finansinė ataskaita bus patvirtinta, tuomet įmonės 

pajamų vidurkis bus skaičiuojamas remiantis 2019-2020-2021 m. duomenimis, jei 2021 m. 

finansinė ataskaita nebus patvirtinta - tai įmonės pajamų vidurkis iš KKI veiklos bus 

skaičiuojamas remiantis 2018-2019-2020 m. finansinių ataskaitų duomenimis.

Naudos ir kokybės vertinimui visais atvejais bus vertinami 2018-2019-2020 m. metų 

duomenys. 

11 Pareiškėjo tinkamumas Dėl pajamų skaičiavimo pagal EVRK 

kodus, kurie priklauso KKI sektoriui: 

dažnai įmonės juridinio vieneto 

registravimo metu nusimato vienus 

EVRK kodus, o veiklą vykdo pagal 

kitus EVRK kodus. Kaip reikės įrodyti, 

kad įmonės gavo pajamas iš KKI 

sektoriaus veiklos, jeigu EVRK kodai 

bus pakeisti tik prieš paraiškos 

teikimą?

Šio kriterijaus vertinimas bus vykdomas pagal Aprašo 5 priedo 1 lentelę, todėl turėtumėte 

toje lentelėje tiksliai detalizuoti, kokias veiklas vykdėte per pastaruosius 3 metus ir kiek iš 

kurios veiklos gavote pajamų. Jeigu vertinimo metu kils klausimų - paprašysime pateikti 

papildomus dokumentus, pagrindžiančius gautų pajamų dydį iš KKI veiklos (sąskaitas 

faktūras, buhalterines pažymas, išrašus iš buhalterinės programos ar pan.).



12 Pareiškėjo tinkamumas Įmonė teikia plačiaformatės spaudos 

paslaugas-gamina - spausdina, 

laminuoja lipdukus, drobes, plakatus, 

tentus ir t.t Taip pat marginama 

tekstilė ir t.t Pardavinėjama pagaminta 

produkcija, perkamos žaliavos ir iš jų 

gaminamas naujas galutinis produktas. 

Taip, sąskaitos išrašomos ir kaip prekė 

ir kaip paslauga, priklausomai kas 

užsakoma, tačiau absoliučiai visos 

uždirbtos pajamos keliauja į pardavimo 

pajamas dél suminés apskaitos, nes ji 

vedama ne prekémis Ar paslaugomis 

kaip prekiniu vienetu, o vienu įrašu 

apskaitoje, kuris keliauja tiesiai į 

pardavimo pajamas. Todél ir kyla 

klausimas kaip jūs tikrinate tokiu 

atveju, nes neįmanoma išskirti pirktų 

prekių , skirtų perparduoti, nebent 

ištraukti poros tiekėjű , iš kurių buvo 

pirktos prekės ,  kurios buvo tiesiogiai 

naudotos perpardavimui. Bet jos taip 

pat yra bendrame sraute. Pardavimų 

apyvarta yra vien 2019 -95tūkst.

Tokiais atvejas vertintume papildomus dokumentus: išrašytas sąskaitas-faktūras, sudarytas 

sutartis, turimą įrangą ir pan. Jeigu kiltų neaiškumų - skaičiuotume visas išrašytas 

sąskaitas-faktūras už suteiktas paslaugas.

13 Pareiškėjo tinkamumas Ar gali įmonė dirbanti Kino srityje 

kurti produktą/paslaugą ne kino srityje, 

o tiesiog KKI? Į kurią finansavimo 

kategoriją tada tokia įmonė patektų. Į 

kino ar į bendrą KKI?

Taip, galėtų kino sektoriuje veikianti įmonė kurti produktą/paslaugą kitoje KKI veikloje. 

Finansavimo prasme įmonė patektų į tą kategoriją, kurioje planuoja kurti naują 

produktą/paslaugą. Naudos ir kokybės vertinimo prasme - įmonės bus ranguojamos pagal 

pagrindinės veiklos EVRK kodus pagal Statistikos departamento duombazę. Jeigu įmonės 

pagrindinės veiklos EVRK kodas priklauso kino sektoriui - tai tokia įmonė bus 

ranguojama kartu su kitomis kino sektoriaus įmonėmis.

14 Pareiškėjo tinkamumas Ar bus vertinama pareiškėjo bendra 

apyvarta ar tik pardavimo pajamos? 

Kitaip tariant ar į apyavrtą gali būti 

įtrauktas gautas finansavimas iš, pvz, 

kultūros tarybos ar kino centro?

Vertinant pareiškėjo atitiktį Aprašo 24.2 p. bus vertinamos tik pačios pagamintos 

produkcijos / suteiktų paslaugų iš KKI veiklos pardavimo pajamos. Kitos viešosios 

pajamos nėra įtraukiamos į skaičiavimą. 



15 Pareiškėjo tinkamumas Jei įmonė registruota 2020 m. lapkričio 

mėn. FA už 2021 m. pateikti ir 

registruoti RC. Pajamų vidurkis iš 14 

veiklos mėnesių atitinka reikalavimus. 

Ar tinkamas pareiškėjas? (įmonės 

jaunumas)

Taip, pareiškėjui taikomas reikalavimas yra veikti ne mažiau nei 1 metus iki paraiškos 

pateikimo - Jūsų įmonė veikia jau ilgiau nei 1 metus ir jei jos pajamos gautos per 

laikotarpį atitinka reikalavimus, tuomet įmonė būtų tinkamas pareiškėjas

16 Pareiškėjo tinkamumas Kas suteikia KKI projekto statusą? 

Mes patys galime priskirti anksčiau 

vykdytą projektą kaip KKI jei projektas 

yra meno, kultūros srityje?

Pareiškėjas turi veikti KKI sektoriuje,  priskyrimas KKI sektoriui yra vertinamas 

atsižvelgiant į pareiškėjo pagrindinės veiklos kodą, kuris turi atitikti vieną iš KKI 

veikloms priskirtų kodų, kurie numatyti šio dokumento 4 priede https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4a213850378411e5aee6f3ae4a9cfa2d/asr

Taip pat ne mažiau nei 50 proc. įmonės pajamų turi sudaryti pajamos iš KKI veiklų ir 

jeigu pareikškėjas veikia KKI sektoriuje, tuomet jo vykdomi projektai priskiriami KKI 

produktams

17 Pareiškėjo tinkamumas Ar gali būti skaičiuojamos pajamos 

(dėl specialaus kriterijaus) gaunamos 

suteikiant (nuomuojant) patalpas KKI 

veiklų įgyvendinimui.

Pagal Aprašo 24.2 p. KKI veikla laikoma veikla, kuri atitinka 2015 m. liepos 31 d. 

Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-524 priede Nr. 4 nurodytus 

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (toliau – EVRK) kodus: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045. 

Minėto dokumento 4 priede patalpų nuoma nėra priskirta prie KKI veiklų, todėl patalpų 

nuomos pajamos nebūtų tinkamos. 

18 Pareiškėjo tinkamumas Jeigu įmonė veiklą KKI sektoriuje 

pradėjo vykdyti tik nuo 2020 m., tačiau 

ji prieš tai vykdė kito tipo veiklas, ir 

jos pajamos vien iš 2020 m. veiklos 

rezultato atitiks 30 000 Eur  per 3 

metus ir 50 proc. per paskutinis 1 

finansinius metus (pvz. bendros 

pajamos 2020 m. sudarė 500K, iš kurių 

400K - iš KKI veiklos). Ar tokia įmonė 

gali teikti paraišką?

Taip (Produktų priemonėje), reikalavimas Apraše yra, kad pajamos iš KKI veiklos 

sudarytų ne mažiau nei 50 proc. gaunamų MVĮ pagrindinės veiklos pajamų per 

paskutinius vienerius finansinius metus.

Papildomai atkreipiame dėmesį, jog Infrstruktūros priemonėje pajamos iš KKI veiklos turi 

sudaryti mažiau nei 50 proc. gaunamų MVĮ pagrindinės veiklos vidutinių pajamų per 

paskutinius dvejus finansinius metus gaunama iš KKI veiklos (-ų)

19 Pareiškėjo tinkamumas Ar gali teikti paraišką asmuo veikiantis 

ir gaunantis pajamas pagal IDV 

Fizinis asmuo nebūtų tinkamas pareiškėjas. Pareiškai turi būti Juridinių asmenų registre 

įregistruotos įmonės.



20 Pareiškėjo tinkamumas Ar gerai supratau, kad jeigu 

finansinėse ataskaitose buvo nurodytas 

vienas EVRK kodas, bet faktiskai 

pajamos gautos iš KKI veiklos, šias 

pajamas iš KKI veiklos bus galima 

deatalizuoti ir jei Aprašo 5 priedo 1 

lentelėje? ir senesnių laikotarpių 

finansinių ataskaitų VMI neverta 

koreguoti vien dėl EVRK kodų 

papildymo?

Finansinių atskaitomybių tikslinti tikrai nereikia, kriterijaus vertinimas bus vykdomas 

pagal Aprašo 5 priedo 1 lentelę, todėl turėtumėte toje lentelėje tiksliai detalizuoti, kokias 

veiklas vykdėte per pastaruosius 3 metus ir kiek iš kurios veiklos gavote pajamų. Jeigu 

vertinimo metu kils klausimų - paprašysime pateikti papildomus dokumentus, 

pagrindžiančius gautų pajamų dydį iš KKI veiklos (sąskaitas faktūras, buhalterines 

pažymas, išrašus iš buhalterinės programos ar pan.).

21 Pareiškėjo tinkamumas Matome pavyzdžių iš gamybos srities, 

kaip gali baldus gaminanti įmonė 

dalyvauti šiame kvietime, jei jos 

pagrindinė veikla nėra KKI sektoriaus 

pagal savo EVRK kodą?

Jeigu įmonės EVRK kodas nėra iš KKI sektoriaus - tokia įmonė nebūtų tinkamas 

pareiškėjas. Yra numatytų EVRK kodų KKI sektoriaus ir gamybai, pvz. 18.11, 31, 32.12, 

23.41, 23.49 ir pan.

Baldų gamyba yra priskiriama KKI sektoriui, kadangi jos kodas yra 31.00, kuris yra 

numatytas tarp KKI veiklų čia - https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4a213850378411e5aee6f3ae4a9cfa2d/asr

22 Pareikškėjo tinkamumas Dauguma mūsų parduotų paslaugų iš 

KKI veiklos, tačiau nesu tikras ar 

pagrindinis EVRK kodas atitinka 

ministro įsakymą ir priskiriamas KKI 

veikloms. Ar įmonė gali prieš 

teikdama paraišką pakeisti kodą (jei jis 

vis dėl to neatitiktų) ? ar yra kažkoks 

reikalavimas kiek laiko kodas turėjo 

būti susijęs su KKI veiklomis ? Ar 

Jums svarbu, kad paraiškos teikimo 

metu pagrindinė įmonės veikla būtų 

susijusi su KKI ?

Įmonė savo veiklos kodą gali pasitikrinti Statistikos departamento puslapyje - 

http://www2.stat.gov.lt:8777/imones/sektor.html

Ir jeigu jis neatitinka KKI veiklų, kurios nurodytos čia - https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/4a213850378411e5aee6f3ae4a9cfa2d/asr 

Rekomenduojame kuo greičiau pasikoreguoti kodą į tinkamą, kad galėtumėte teikti 

paraišką. Jeigu paraiškos teikimo metu įmonės kodas neatitiks KKI sektoriaus, toks 

pareikškėjas bus netinkamas ir paraiška bus atmetama. 

23 Partnerio dalyvavimas Ar prisidėjimas prie projekto iš 

savivaldybės biudžeto (vienas iš 

projekto partnerių būtų muziejus, 

savivaldybės biudžetinė įstaiga) būtų 

priskiriamas prie valstybės paramos 

(iki 80%), ar tai gali būti vertinama 

kaip savas indėlis?

Savivaldybės/valstybės biudžetinė įstaiga nebūtų tinkamas partneris. Partneris turi atitikti 

MVĮ statusą. Jeigu muziejaus 25 proc. ir daugiau balsų turi valstybė ar savivaldybė, tai jis 

būtų priskiriamas didelės įmonės kategorijai, kuri nėra tinkama pagal Aprašą.



24 Partnerio dalyvavimas Ar skaičiuosite pajamas ir atitiktį KKI 

tik pareiškėjo ar ir partnerio? Ar 

galima sumuoti pareiškėjo ir partnerio 

rodiklius?

Pajamos iš KKI veiklos bus vertinamos tik pareiškėjo atžvilgiu. Partneriui taikomi 

paprastesni reikalavimai - jiems tiesiog užtenka būti KKI sektoriuje veikiančia MVĮ. 

Galimybės sumuoti pareikėjo ir partnerio pajamas iš KKI veiklos nėra galimybės. 

Pareiškėjo (ir partnerio, jeigu numatoma jį pasitelkti) duomenys vertinami kartu norint 

apskaičiuoti pajamų augimo potencialą (vertinant projekto atitiktį Aprašo 2 priedo 1 

punkto nuostatoms).

25 Partnerio dalyvavimas Jei partneriui finansavimas 

neteikiamas, kodėl yra vertinamas 

partnerio de minis likutis? Ar atsakant 

turėjote omenyje, kad finansavimą 

gauną pareiškėjas, o pagal partnerio 

patirtas išlaidas, gavęs paramą 

pareiškėjęs perveda partneriui?

Jeigu projekte bus numatytas partneris, tai projekto paraiškoje ir biudžeto pasiskirstyme 

turės būti detalizuota, už kokias veiklas bus atsakingas pareiškėjas ir partneris, kaip 

pasiskirstys biudžetas tarp pareiškėjo ir partnerio. Taip pat pareiškėjas su partneriu turės 

būti sudaręs jungtinės veiklos sutartį, kurioje turės būti įvardintos jų teisės ir 

įsipareigojimai, įgyvendinant projektą. Nors finansavimo lėšos bus išmokamos pareiškėjui, 

tačiau jungtinės veiklos pagrindu finansavimas bus teikiamas ir partneriui.

26 Partnerio dalyvavimas Ar yra kokia proporcija, kiek išlaidų 

gali patirti pareiškėjas, kiek partneris 

projekte? Ar partneriui nėra keliamas 

reikavimas dėl apyvartos iš KKI 

veiklos ir dėl to, kiek metų vykdo 

veiklą?

Ribojimų dėl išlaidų proporcijos nėra. Partneriui taikomi paprastesni reikalavimai - jis turi 

būti KKI sektoriuje veikianti MVĮ. Tačiau partnerystė projekte turi būti pagrįsta, ir 

atsakomybės pasiskirstymas numatytas Jungtinės veiklos sutartyje, kuri turi būti pateikta 

su paraiška. 

27 Partnerio dalyvavimas Pristatymuose kalbama apie galimą 

pareiškėjo "partnerį". Ar gali projekte 

būti keli partneriai, atitinkantys 

reikalavimus?

Partnerių skaičius nėra ribojamas, tačiau jie visi turi teikti naudą bei, kaip minite, atitikti 

Aprašo reikalavimus. Partnerio dalyvavimas galimas tik viename projekte.

28 Projekto veiklos Pagal kurią finansavimo formą BBIR 

ar de minimis būtų finansuojamas 

žaidimų kūrimas?

Žaidimų kūrimas yra galimas pagal De minimis reglamentą, jei žaidimas tenkina 

skaitmeninės (yra kuriamas labiau skaitmeninėmis priemonėmis, ar plečiamas jo 

prieinamumas ir pritaikomumas kaip edukacinės ar pažintinės priemonės kitose, nei tik 

kompiuterinių žaidimų srityse pvz. mokymosi procesuose, muziejų ekspozicijose, istorinių 

vietų pažinimui, virtualiam lankymui ir pan.) ar žiedinės ekonomikos principus (žaidimo 

turinys yra skirtas edukuoti apie tvarumą, žaliąja ekonomiką).

Pagal BBIR finansavimas galimas, jei pareiškėjo pagrindinė veikla atitinka BBIR 53 str. ir 

54 str. nurodytas veiklas ir yra skirtas tiesiogiai minėtoms veikloms vykdyti ir tuo pačiu 

atitinkantis žiedinės ir skaitmeninės ekonomikos principus.

29 Projekto veiklos Tai ar žaidimo kūrimas atitinka BBIR 

53 ar 54 str. nuostatas?

Žaidimų kūrimas atitiktų BBIR 53 str. ir 54 str. jei pareiškėjo pagrindinė vykdoma veikla 

atitinka minėtuose straipsniuose nurodytas veiklas ir jei žaidimas yra skirtas tiesiogiai 

minėtoms veikloms (kultūros edukacijai ar pan.) vykdyti bei atitinka skaitmeninės ir 

žiedinės ekonomikos principus. Jeigu žaidimą kurti ketintų ne BBIR 53 str. ir 54 str. 

nurodyti pareiškėjai (įmonės), tai finansavimas galėtų būti teikiamas tik pagal de minimis 

reglamentą.



30 Projekto veiklos Pakomentuokite plačiau veiklų 

tinkamumą pagal BBIR: ar teisingai 

suprantame, kad įmonė turi veikti KKI 

sektoriuje (t.y. veikla pagal EVRK 2 

red. iš patvirtinto sąrašo ir kt. spec. 

kriterijai), tačiau projektu kurti 

kultūrinių veiklų iš BBIR 53 str. 2. 

dalies produktus? Pavyzdžiui, įmonės 

veikla 15.00.00, tačiau projektas 

skirtas pvz. parodoms organizuoti?

Įmonės veikla turi atitikti BBIR 53 str. ir 54 str. nurodytas veiklas, o projekto metu 

kuriamas gaminys ar paslauga turi būti skirtas toms veikloms vykdyti ir atitikti 

skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos principus.

31 Projekto veiklos Perskaiciau dokumentus ir nesuprantu, 

kodel 54 straipsnio isimtis taikoma 

tiktai kino sektoriui, ir netinkama pvz 

zaidimams?

Žaidimų kūrimas atitiktų BBIR 53 str. ir 54 str. jei pareiškėjo pagrindinė vykdoma veikla 

atitinka minėtuose straipsniuose nurodytas veiklas ir jei žaidimas yra tiesiogiai skirtas 

minėtoms veikloms (kultūros edukacijai ar pan.) vykdyti bei atitinka skaitmeninės ir 

žiedinės ekonomikos principus.

32 Projekto veiklos Ar visi projektai turi atitikti kultūros 

produkto apibrėžtį? Ar tik jeigu eini 

pagal BBIR finansavimą?

Nebūtinai. 

1. Kultūros produktą gali kurti visi KKI MVĮ. Tuomet reikia atitikti BBIR 53 str. 2 dalį 

arba jei kultūros produktą kuria MVĮ iš kino sektoriaus, tai ji papildomai turėtų atitikti 54 

str. nuostatas ir nemažiau nei 2 kultūrinius kriterijus.

2. Jei finansavimo būtų prašoma pagal de minimis reglamentą, nekuriant kultūros 

produkto, tuomet užtenka atitikti KKI veiklą pagal priskirtus EVRK kodus, nurodytus šio 

dokumento 4 priede: https://www.e-

33 Projekto veiklos Tai pat, klausimas dėl pjaustymo 

įrangos, būtų reikalinga skaitmeninė 

pjaustymo įranga, ko pasekoje tikrai 

mažėtų nuopjovos ir transportavimo 

kaštai.

Taip, tokia pjaustymo įranga būtų tinkama. Svarbiausia būtų pagrįsti, kad su planuojama 

įsigyti įranga, gaminant produktus, bus prisidedama bent prie vieno žiedinės ekonomikos 

principo - t.y. bus sumažintas gamybos procese susidarančių atliekų kiekis, užtikrintas 

atliekų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) 

išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminti patvaresnius 

produktus, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminamą gaminį, naudoti pakartotinai, 

atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį.

34 Projekto veiklos Kaip su renginių organizavimo 

įmonėmis, ar tiktų jų atveju kurti 

virtualių renginių platformą? Ar tie 

renginiai turėtų būti susiję irgi su 

menine veikla?

Jei įmonės pagrindinė veikla atitinka KKI veiklos sektorių, nurodytą šio dokumento 4 

priede: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f966f4c0def511eb9f09e7df20500045, įmonė 

gali kurti paslaugą renginiui transliuoti ir pačią renginių platformą. 

35 Projekto veiklos Ar tinkama veikla - programinės 

įrangos sukūrimas, kuri būtų 

parduodama/nuomuojama klientams ir 

prisidėtų prie klientų tvarumo?

Reiktų platesnės informacijos kokiems procesams programinė įranga bus kuriama, kaip ji 

prisidės prie skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos principų, taip pat kuo kuriama 

programinė įranga bus konkurencingesnė ir kitokia nuo rinkoje esančių analogų. 

Rekomenduojame kreiptis el. p. kkiproduktai@lvpa.lt ir pateikti detalesnę informaciją. 



36 Projekto veiklos Ar teikiant paraiškas galime daryti 

prielaidą, kad vertintojai bus 

susipažinę su blokchain / NFT / 

metaverse koncepcijomis, kurios dar 

gana naujos ? ar su paraiška reikia 

pateikti labai daug papildomos 

informacijos ir konteksto?

Su paraiška reikia pateikti tiek papildomos informacijos, kad būtų aišku koks produktas 

bus kuriamas projekte. Pildant Aprašo 5 priedą detaliai aprašykite projekto veiklas. 

37 Projekto veiklos Kaip suprasti kurioje vietoje 

"platforma kaip alternatyva Netlfix" 

yra tinkama veikla, o kur - jau 

e.komercijos produktas?

Kalbant apie E-komercijos produktus turima omenyje elektronines parduotuves (e.shop), 

t.y. interneto parduotuvė, interneto svetainė, kurioje įmonė pardavinėja savo produktus, 

paslaugas. Platforma, kaip alternatyva Netflix, turima omenyje plačiąja prasme - Netflix 

yra "streaming service", ne elektroninė parduotuvė. Tokio tipo platformos, jeigu atitiktų 

kitus Aprašo reikalavimus, būtų tinkamos.

38 Projekto veiklos kuo E-komercijos platforma skiriasi 

nuo 	skaitmeninių ir (arba) elektroninių 

platformų ar panašaus pobūdžio kanalų 

kūrimas kultūros ir kūrybinių produktų 

ir (arba) paslaugų sklaidai (kino, 

muzikos, leidybos, žaidimų ir kituose 

subsektoriuose), kai platinami būtent 

tie kitų įmonių pagaminti produktai, 

kai už jų publimavimą atsakingi patys 

gamintojai?

Pagal Aprašą būtų netinkamos finansuoti elektroninės parduotuvės (e-shop). Ar ji būtų 

interneto svetainės, Facebook ar kitokiu pavidalu. Tinkamos būtų skaitmeninių ir (arba) 

elektroninių platformų ar panašaus pobūdžio kanalų kūrimas kultūros ir kūrybinių 

produktų ir (arba) paslaugų sklaidai. 

39 Projekto veiklos Ar teisingai suprantu, kad elektroninės 

parduotuvės kūrimas yra tinkamos 

finansuoti išlaidos jeigu įmonė jos dar 

neturi?

Elektroninės parduotuvės kūrimo išlaidos yra netinkamos finansuoti. 

40 Projekto veiklos Ar teisingai suprantame, kad platforma 

nuo parduotuvės skiriasi tuo, kad 

parduotuvėje pardavinėjami pačios 

įmonės pagaminti produktai, o 

platformoje - patys gamintojai įkelia 

produktus?

Ne. Platforma yra daug platesnė sąvoka negu elektroninė parduotuvė, kuri turi kelis 

funkcionalumus (užsakymas, krepšelis, atsiskaitymas ar pan.). Platforma apima ir sąvoką  

elektroninė parduotuvė, tačiau, kaip jau minėta elektroninės parduotuvės nėra tinkamos 

finansuoti. 

41 Projekto veiklos Ar naujo soc. tinklo (susijusio su spec. 

turinio segmentu) sukūrimas būtų 

tinkama veikla?

Taip, jeigu tai būtų paslauga (pagal Aprašą, paslauga - atlygintina veikla arba (ir) jos 

rezultatas, kuriais siūloma tenkinti ar yra tenkinamas konkretus vartotojo poreikis) ir jeigu 

atitiktų kitus Apraše numatytus reikalavimus. 



42 Projekto veiklos Ar būtų tinkamas projektas tekstilės 

arba drabužių gamybos įmonėje, 

kuomet perkama įranga, kuria gamins 

naujo dizaino produktus, o gaminant 

nauja gamybine įranga bus naudojama 

mažiau elektros energijos?

Iš esmės taip, tačiau reikėtų pagrįsti suvartojamos energijos pokytį, t.y. paskaičiuoti kiek 

šiuo metu sunaudojate elektros energijos ir koks planuojamas sunaudoti elektros energijos 

kiekis pasikeitus įrenginius. Taip pat atkreipiame dėmesį, jog bet kuri nauja įranga 

suvartos mažiau energijos, todėl projekto veiklų atitikimas žiedinės ekonomikos 

principams turėtų būti pagrįstas ir per kitus žiedinės ekonomikos kriterijus (-ų).

43 Projekto veiklos O ar pačius papuošalus galima gaminti 

ar tai būtų remiama?

Taip, tokia projekto veikla būtų tinkama. 

44 Projekto veiklos Scenos menų atvejis. Ar tinkami 

projektai, jeigu kuriant spektaklį yra 

taikomos įvairios skaitmeninės 

technologijos: projekcijos, papildytos 

realybės sprendimai ir pan.?

Tipinio spektaklio kūrimo išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti. Jos būtų tinkamos 

finansuoti tik tuo atveju, jei atitiktų žiedinės  ar skaitmeninės ekonomikos principus. 

Spektaklis turėtų būti kuriamas kitaip, tvariau, naudojant naujas pažangias technologijas, 

bendradarbiaujant su kitų industrijų atstovais, tokiais kaip virtualios realybės, 

skaitmeninių žaidimų kūrėjais ar pan., siekiant plėsti spektaklio prieinamumo formas.  

Taip pat spektaklio gamybos ir kūrimo išlaidos būtų tinkamos finansuoti,  jei tai būtų 

spektaklis (turinio prasme)apie žiedinę ekonomiką, tvarumą. 

45 Projekto veiklos Norėčiau pasitikslinti, ar pagal šią 

priemonę : Paskatos gerinti kultūros ir 

kūrybinių industrijų įmonių 

infrastruktūrą. Ar galimas 

konteinerinių ar modulinių patalpų 

įsigyjimas, kurioms nereikalingas 

Statybos leidimas. O mūsų numatytai 

veiklai, kad ir modulinės ar 

konteinerinės patalpos yra būtinos

Taip, konteinerių ar modulinių patalpų įsigyjimas galėtų būti tinkamas, jeigu jos būtinos 

projekte numatytoms paslaugoms teikti ar produktams kurti.

46 Projekto veiklos ar tokiu atveju nereikėtų atitikti 

skaitmeninimo ar žiedinės ekonomikos 

reikalavimo?

Visais  atvejais reikia atitikti skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos principus. 

47 Projekto veiklos Ar teisingai suprantu, kad kultūros 

produktus kuria kultūros industrijai 

priskiriamos įmonės, o kūrybinius 

produktus kūrybinėms industrijoms?

Pagal Aprašą Kultūros produktas – kultūrinės veiklos metu, kaip ji apibrėžta Bendrojo 

bendrosios išimties reglamento 53 straipsnio 2 dalyje, sukuriamas(-i) kultūros produktas(-

ai).

48 Projekto veiklos Ką turite omenyje kūrybinis produktas? Tokios sąvokos kaip kūrybinis produktas nėra. Aprašas numato sąvoką Kultūros produktas 

– kultūrinės veiklos metu, kaip ji apibrėžta Bendrojo bendrosios išimties reglamento 53 

straipsnio 2 dalyje, sukuriamas(-i) kultūros produktas(-ai).



49 Projekto veiklos Ar kurti softą (interaktyvaus žemėlapio 

pagrindu) atliepiant žiedinės 

ekonomikos principus kurį naudotų per 

apss KKI sektoriaus klientams būtų 

laikomos tinkamomis išlaidomis?

Programinės įrangos kūrimas, kuris atitinka žiedinės ekonomikos principus, būtų 

tinkamas produktas. 

Žiedinės ekonomikos principas nurodo, turi būti bent vienas šių pokyčių:

sumažintas susidarančių atliekų kiekis; užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, 

sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar 

pagerintos galimybės  MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos 

galimybės MVĮ gaminamą gaminį, naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar 

pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį. Detalūs žiedinės ekonomikos 

pricipai pateikiami 2020 m. kovo 11 d. Europos Komisijos priimtame komunikate COM 

(2020) 98 „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir 

konkurencingesnės Europos“, prieiga internetu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN

50 Projekto veiklos Gal galite tiksliau paaaiškinti, kaip 

įvertinti, kurie žaidimų projektai yra 

pakankamai skatinantys žiedinę 

ekonomiką, jei yra ne skatinantys 

žiedinę ekonomiką savo įgyvendinimo 

būdu, bet yra apie žiedinę ekonomiką 

(pvz. klimatosaugą)?

Ne iki galo aiškus klausimas, bet jei žaidimo turinys yra apie tvarumą ar žiedinę 

ekonomiką, tai jis būtų tinkamas ir pagrįstų žiedinės ekonomikos reikalavimus.

51 Projekto veiklos gal galite pakomentuoti,kaip papuošalų 

gamyba galėtų atitikti skaitmeninės ar 

žiedinės ek.reikalvimą?

Reiktų įsivertinti, ar kuriami produktai atliepia šiuo žiedinės ekonomikos principus:

sumažintas susidarančių atliekų kiekis; užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, 

sumažintas teršalų kiekis, sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar 

pagerintos galimybės  MVĮ gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos 

galimybės MVĮ gaminamą gaminį, naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar 

pagerintos galimybės perdirbti MVĮ gaminamą gaminį. Detalūs žiedinės ekonomikos 

pricipai pateikiami 2020 m. kovo 11 d. Europos Komisijos priimtame komunikate COM 

(2020) 98 „Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas, kuriuo siekiama švaresnės ir 

konkurencingesnės Europos“, prieiga internetu: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/DOC/?uri=CELEX:52020DC0098&from=EN



52 Projekto veiklos Gal galite patikslinti kokios projektų 

idėjos būtų finansuojamos ? Jeigu 

įmonė norėtų kurti naują produktą, tai 

kiek supratome iš pristatymo, vien 

naujo produkto kūrimas nebūtų 

tinkamas finansuoti ? Pvz. įmonė kuria 

naują drabužių liniją.

Visi projekto metu kuriami produktai ar paslaugos turi atitikti žiedinės ar skaitmeninės 

ekonomikos principus. Vien tik kuriamas naujas produktas, kuris nekuria jokio pokyčio 

nei skaitmeninei, nei žiedinei ekonomikai, nebūtų tinkamas.

53 Projekto veiklos Ar tinkamas finansuoti kino, 

dokumentikos, teatro, muzikos kūrinys 

pritaikytas žiūrėti virtualios realybės 

platformose ir laisvai prieinamas 

visiems tame tarpe ir žmonėms su 

negalia (ar jis turi būti būtinai 

apmokestinamas)?

Tiek paslauga, tiek gaminys vadovaujantis Aprašo nuostatomis turi būti atlygintinas.

Minėti kūriniai būtų tinkami jei jų pats kūrimo procesas prisidėtų prie žiedinės 

ekonomikos arba jie būtų kuriami naujomis pažangiomis technologijomis, 

bendradarbiaujant su kitų industrijų atstovais, tokiais kaip VR, žaidimų kūrimo ar pan., 

siekiant plėsti minėtų kūrinių prieinamumo formas, taip pat kūrinių išlaidos būtų tinkamos 

finansuoti,  jei jie būtų apie žiedinę ekonomiką, tvarumą. 

Projekto paraiškoje turėtų būti pagrįsta, kokią įtaką minėti kūriniai turės skaitmeninės ir/ 

arba žiedinės ekonomikos plėtrai, pvz. labiau skaitmeninei ar tvaresnei gamybai ateityje ar 

skaitmeniniam, nuotoliniam teatro, kino ar pan. prieinamumui ar sklaidai.

54 Projekto veiklos Jei įmone jau buvo sukūrusi 

skaitmeninius (kūrybinių gabumų 

ugdymui skirtus) mokymus ir 

pardavinėjo juos el. parduotuvėje. 

Dabar kurtų kitą kursą ir diegtų naują 

el. platformą mokymams, kuri būtų 

klientui patrauklesnė patogesnė, ar 

tinkama?

Taip, būtų tinkama, jei būtų pagrįstas atitikimas skaitmeninės ekonomikos principams.

55 Projekto veiklos Ar paslaugų teikimo platforma 

internetu būtų tinkama, jei anksčiau 

jau buvo sukurta platforma, nors ir 

nebuvo sėkmingai įveiklinta? Kokiais 

požymiais turi skirtis naujai kuriama, 

ar turi keistis kleintui teikiamos 

paslaugos kelias?

Pagal Aprašą finansuojami nauji, aukštos pridėtinės vertės, konkurencingi kultūros ir 

kūrybinio turinio ir formos produktai, todėl platforma, kuri jau egzistuoja, nebūtų tinkama. 

Būtų tinkamas nebent platformos atnaujininims, kuris iš esmės pakeistų paslaugos teikimo 

schemą ir atitiktų skaitmeninės ar žiedinės ekonomikos principus.

56 Projekto veiklos Ar tokios platformos kaip paveikslai.Lt 

sukūrimas - būtų tinkama veikla?

Toks pavyzdys būtų tinkamas (nevertinant kitų Aprašo reikalavimų). Svarbu, kad tai būtų 

platforma paslaugai teikti, o ne elektroninės parduotuvės sprendimas.



57 Projekto veiklos Jei pareiškėjas gavo ES paramą pagal 

priemonę "Kūrybiniai čekiai COVID-

19", ar jis gali teikti paraiškas, ES 

finansinei paramai gauti, pagal 

šiandienos pranešimų metu pristatytas 

dvi primones, jei pateiktuose 

pareiškėjo projektuose bus 

finansuojamos kitos projekto veiklos 

nei "Kūrybiniai čekiai COVID-19" 

paraiškoje, gavusioje ES finansinę 

paramą?

Galima, jeigu pagal priemonę "Kūrybiniai čekiai COVID-19" finansavimas buvo skirtas 

kitoms veikloms įgyvendinti.

58 Projekto veiklos Jeigu įmonė dalyvavo Kūrybiniuose 

čekiuose, bet finansavimo negavo ir 

yra įtraukta į laukiančiųjų sąrašą, ar ji 

gali dalyvauti šioje programoje?

Taip teikti paraišką gali, tačiau negali prašyti finansavimo toms pačioms veikloms 

finansuoti. Priemonės paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti 

konkurencingus produktus" finansavimo sąlygų aprašo 13 p.  nurodo, kad  

"<..>finansavimas skiriamas tik tokioms veikloms, kurioms nebuvo skirtas finansavimas 

pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-861 „Kūrybiniai čekiai COVID-19“.

59 Projekto veiklos Ar projekto pobūdis turi atitikti 

pagrindinį įmonės EVRK?

Nebūtinai. Projektas gali atitikti kitą veiklą, nei pagrindinis įmonės EVRK.

60 Projekto veiklos Ar gali tas pats pareiškėjas teikti 

paraišką ir pagal infrastruktūros 

priemonę, ir pagal produktų priemonę?

Taip, galima teikti paraiškas į abi priemones, tik jeigu finansavimo prašysite pagal de 

minimis reglamentą - įsivertinkite savo de minimis pagalbos likutį. Jeigu likutis ribotas ir 

jo užtenka tik vienam projektui - tai rekomenduojame išsirinkti vieną priemonę ir pagal ją 

teikti finansavimą. Taip pat teikiant paraišką pagal abi priemonės reiktų aiškiai atskirti 

veiklas ir tinkamas finansuoti išlaidas tam, kad būtų aišku ar nėra prašoma finansavimo 

tai pačiai įrangai ar veikloms.

61 Projekto veiklos Skaitmeninių knygų gamyba ir 

platformos joms platinti (stream 

principu) ar /ir programėlės kūrimas - 

kuri paraiška - infrastuktūros ar 

produkto kūrimo turėtų būti tiekiama?

Pagal Jūsų nurodytą aprašymą labiau tiktų produktų kūrimo priemonė.



62 Projekto veiklos Ar gali VšĮ galerija, kaip vizualaus 

meno sklaidos ir platinimo platforma 

dalyvauti konkurse jei atitinka 

formalius kriterijus. Būtų siekiama 

sukurti kompleksinę online meno 

sklaidos ir platinimo paslaugą - meno 

kūrinių skaitmenininmas, 3 D meno 

kūrinių sklaida, autorių ir pristatomų 

meno žanrų pristatymas, vartotojų 

paieška, sklaidos ir platinimo 

paslaugos teikimas, stebėsena ir kt?

Būtų tinkama, jei kuriamas sprendimas teiktų ekonominę naudą galerijai ir klientams 

teiktų paslaugas už kurias jie turėtų susimokėti.

63 Projekto veiklos Ar būtinai turi būti įsigijama tik nauja 

įranga? Ar netinka turimos įrangos 

antnaujinimas, skaitmeninimas? Nes 

būtent tai skatina tvarumą ir žiedinę 

ekonomiką.

Projekto įgyvendinimo metu turi būti įsigyjama tik nauja įranga.

64 Projekto veiklos Įmonė vykdo komunikacijos veiklą, 

komunikacijos renginiams 

organizuoti/renginių veiklų ir dalyvių 

valdymui planuoja įsigyti renginių 

valdymo su kvietimų/bilietų įsigijimo 

funkcija, ar tokia sistema tinkama 

finansuoti?

Taip, jei sistema būtų skirta paslaugoms teikti ir jei vykdomos veiklos atitiktų 

skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus

65 Projekto veiklos Projektavimo veiklą vykdanti įmonė 

planuoja vykdyti medinių pastatų 

projektavimo veiklą ir tam planuoja 

įsigyti projektavimui skirtą programinę 

įrangą, ar tai tinkamos išlaidos?

Tam, kad galėtume atsakyti, reiktų daugiau informacijos, tad prašome susisiekti el. paštu: 

kkiproduktai@lvpa.lt

66 Projekto veiklos Ar pagalba pagal de minimis 

reglamentą gali būti teikiama el. knygų 

platinimo platformos kūrimui? 

Pagal de minimis reglamentą parama gali būti teikiama el. knygų platinimo platformos 

kūrimui, jeigu vykdomos veiklos atitiks skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos 

principus.

67 Projekto veiklos Dizainą kurianti įmonė planuoja 

sukurti tvaraus produkto dizainą. Ar 

pačio produkto dizaino kūrimas ir 

prototipo gamyba yra tinkamos 

Taip, jei produktas atitinka žiedinės ar skaitmeninės ekonomikos principus



68 Projekto veiklos Ar gali būti finansuojamas tiesiog 

televizijos transliavimo 

skaitmeninimas perkeliant į HD 

formatą?

Tipinės laidos kūrimo išlaidos nebūtų tinkamos finansuoti. Televizijos programų kūrimo 

išlaidos būtų tinkamos finansuoti tik tuo atveju, jei būtų išpildytos žiedinės ekonomikos ar 

skaitmeninės ekonomikos sąlygos. Laida turėtų būti kuriama tvariau, naudojant naujas 

pažangias technologijas, bendradarbiaujant su kitų industrijų atstovais, tokiais kaip VR, 

žaidimų kūrimo ar pan., taip pat laidos kūrimo išlaidos būtų tinkamos finansuoti,  jei tai 

būtų laida apie žiedinę ekonomiką, tvarumą. 

Projekto paraiškoje turėtų būti pagrįsta, kokią įtaką pareiškėjo kuriama TV laida turės 

skaitmeninės ir/ arba žiedinės ekonomikos plėtrai, pvz. labiau skaitmeninei ar tvaresnei 

gamybai ateityje ar skaitmeniniam, nuotoliniam  TV laidų prieinamumui ar sklaidai.

69 Projekto veiklos Kaip galima pateikti rangos sutartį 

kartu su paraiškos dokumentais, kai 

pagal BBIR reikalavimą negalima 

pradėti veiklų iki paraiškos pateikimo? 

Pagal tokią reikalavimų struktūrą, ar 

nėra taip, kad pagal BBIR neįmanoma 

teikti paraiškų su parengtumui būtinais 

dokumentais? (t.y. aprašo reikalavimai 

nurodo, kad veiklos turi būti pradėtos, 

t.y. sudaryta rangos sutartis, o iš kitos 

pusės - BBIR neleidžia pradėti veiklų 

iki paraiškos pateikimo).

Rekomenduojate pasirengti visus statybos dokumentus, o rangos darbų sutartį pasirašyti 

paraiškos pateikimo dieną, tokiu atveju galėsite pretenduoti į finansavimą pagal BBIR.

70 Projekto veiklos Ar projekte būtinai iš paslaugų, 

kurioms bus skiriamas projektas, turi 

būti generuojamos pajamos? T.y. ar 

gali būti finansuojamos veiklos, 

susijusios su socialinėmis paslaugomis, 

už kurias tiesiogiai nėra generuojamos 

pajamos.

Parama skirta ekonominei veiklai vykdyti ir visi kuriami produktai ar paslaugos turi būti 

skirti ekonominei veiklai ir didinti įmonės pajamas.

71 Projekto veiklos Ar projekto partneris gali teikti 

komercinius pasiūlymus, projekto 

vykdytojui? Kaip. pvz.: įrangos 

įsigijimui.

Ne, paslaugos turi būti įsigijamos iš nešališkų , nesusijusių su projekto veiklomis, šalių.



72 Projekto veiklos Viena iš projekto veiklų -  įmonė kuria 

platformą, kur klientas galėtų pats 

susikomplektuoti kūrybinio sektoriaus 

(meno) užsakymą ir jį apmokėti. Ar tai 

būtų traktuojama kaip rinkodara (kuri 

negali sudaryti daugiau 30% išlaidų), 

ar kaip projekto išlaidos?

Ne, tai nebūtų traktuojama kaip rinkodara, rinkodara yra viešinimo priemonės (straipsniai, 

baneriai, reklama internetu ir pan.). 

Pagal Jūsų nurodytą aprašymą -  planuojate susikurti  elektroninę parduotuvę (užsakymo 

krepšelis, apmokėjimas), tačiau tokia veikla pagal Aprašą nebūtų tinkama. 

73 Projekto veiklos Kadangi gamybinės įrangos įsigijimas 

finansuojamas per abi priemones - ar 

įmonė gali teikti abi paraiškas tai 

pačiai įrangai, o vėliau įgyvendinti tik 

vieną projektą?

Teoriškai gali, jeigu ta įranga pagrįstų skirtingus projektus ir jų veiklas. Tačiau baigiantis 

produktų priemonės vertinimui turėtumėte pasirinkti, kurį projektą planuojate vykdyti. 

LVPA rekomenduoja teikti vieną paraišką pagal vieną iš pasirinktų priemonių.

74 Projekto veiklos Avalynės restauravimo studija 

prikelianti batus antram gyvenimui, 

nori sukurti el. platforma dėvėtų batų 

prekybai, kurie būtų tuo pačiu 

atnaujinami prieš parduodant. Ar 

tinkama tokia veikla finansavimui?

E-komercijos platformų kūrimo veiklos nėra tinkamos finansuoti.

75 Projekto veiklos Jei įmonė vykdo dvi veiklas (viena 

KKI, kita ne KKI) ir gauna 

finansavimą projekto vykdymui, tačiau 

projekto eigoje įmonėje prasideda 

reorganizacijos procesas. Ar agentūra 

leistų projektą pabaigti įgyvendinti, ar 

reikėtų visą finansavimą grąžinti?

Viskas priklausytų nuo reorganizacijos sąlygų, bet kuriuo atveju pasirašant projekto sutartį 

įsipareigojate neprarasti projekto metu sukurtos vertės. T.y. projekto veiklos ir 

įsipareigojimai turėtų būti perduodami ir neprarasti.

76 Projekto veiklos Kas atitinka paprasto remonto sąvoką? Pagal LR Statybos įstatymą: Statinio paprastasis remontas (atitinka Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso sąvoką „einamasis remontas“) – statyba, kurios tikslas – atnaujinti statinį 

jo nerekonstruojant ar kapitališkai neremontuojant.

77 Projekto veiklos Ar visas projekto biudžetas gali būti 

sudarytas tik iš darbo užmokesčio, kai 

projekto tikslas ir esmė būtų kurti pvz. 

skaitmeninį produktą?

Taip, projekto biudžetas galėtų būti sudarytas vien iš darbo užmokesčio. Ribojimų dėl to 

jokių nėra.

78 Projekto veiklos Ar kino studijos garso įrašų 

technologijos atnaujinimas į naujausias 

technologijas būtų tinkamos išlaidos?

Taip, jeigu tai atititikų skaitmeninės ir (arba) žiedinės ekonomikos principus. 



79 Projekto veiklos Patikslinkite, kas būtų dar "labiau 

tvarios ar labiau skaitmeninės 

priemonės", kai žaidimai jau kuriami 

100% skaitmeninėmis ir tvariomis 

priemonėmis?

Žaidimas (ar bet koks kitas skaitmeninis produktas) galėtų būti kuriamas naujai, kitokiais 

skaitmeniniais sprendimais veikiančiai platformai. Žaidimas galėtų būti kuriamas 

bendradarbiaujant su partneriais (cross-media), žaidimo turinys galėtų būti apie žaliają 

ekonomiką.

80 Projekto veiklos Žaidimai, kurie būtų kuriami ir 

tarkime perkeliami į muziejų erdves, 

švietimo įstaigų pamokas įmonei daug 

pajamų nesugeneruos, tai kaip tuomet 

pagrįsti pajamų augimo pokytį?

Reiktų įsivertinti projekto metu kuriamo produkto naudą ir pasverti, ar kuriamas 

sprendimas būtų naudingas ir atitiktų priemonės tikslą kurti konkurencingus aukštos 

pridėtinės vertės produktus.

81 Projekto veiklos Kaip su mokymais, ar būtų tinkama 

veikla, jeigu gyvi mokymai būtų 

perkeliami į virtualią erdvę, tai yra 

būtų mokymai vykdomi nuotoliniu 

būdu. Ar to užtektų? Mokymai būtų 

susiję su meniniu švietimu.

Taip, tokio pobūdžio projekto veikla galėtų atitikti skaitmeninės ekonomikos principus

82 Projekto veiklos Ar tinkami finansuoti įrenginiai, kurie 

veikloje eleminuotų nešančią medžiagą 

(lipduką), kuri tiesiog iškelia gamybos 

kaina ir galutiniame variante tampa 

papildoma šiukšle? Kaip pavizdys 

dabar spausdiname lipdukus ir juos 

klijuojame ant reklaminių stendų. O 

įsigijus nauja įranga ir lipduko 

nebereikės ir spausdinsime tiesiai ant 

gaminio?

Iš Jūsų pateiktos informacijos panašu, kad toks projektas būtų tinkamas. Svarbiausia būtų 

pagrįsti, kad su planuojama įsigyti įranga, gaminant produktus, bus prisidedama bent prie 

vieno žiedinės ekonomikos principo - t.y. bus sumažintas gamybos procese susidarančių 

atliekų kiekis, užtikrintas atliekų pakartotinis naudojimas, sumažintas teršalų kiekis, 

sumažintas energijos ir (arba) išteklių naudojimas, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ 

gaminti patvaresnius produktus, sukurtos ar pagerintos galimybės MVĮ gaminamą gaminį, 

naudoti pakartotinai, atnaujinti ir pataisyti, sukurtos ar pagerintos galimybės perdirbti 

MVĮ gaminamą gaminį.

83 Projekto veiklos Teoriškai nėra jokių galimybių gauti 

statybų leidimo iki kovo 27 d. Ar bus 

priimta paraiška jei bus aplikuojama be 

statybų leidimo?

Jeigu kartu su paraiška nepateiksite visų su statybomis susijusių dokumentų (tame tarpe ir 

statybos leidimo), nurodytų apraše, statybos darbų išlaidos nebus finansuojamos.

84 Projekto veiklos Ar būtų finansuojami skaitmeniniai 

produktai, kurie būtų kuriami projekto 

įgyvendinimo metu pagal išorinį 

užsakymą kaip vienetiniai produktai 

skirti tik pavieniams užsakovams? 

Pavyzdžiui, KKI įmonė kurtų 3D 

vizualizacijas išoriniams klientams ir 

parduotų jas kaip vienetinį produktą.

Reiktų daugiau informacijos kokie klientai gautų minimas paslaugas. Tačiau norime 

pabrėžti, kad reklamos priemonių, paslaugų užsakymas nebūtų tinkamas finansuoti, nes 

siūlomus produktus (3D vizualizacijas, klipus ir pan.) užsako klientai, kurie už tai ir 

susimoka. 

Taip pat remiantis tinkamų finansuoti išlaidų lentele rinkodaros sprendimų sukūrimo ir 

įgyvendinimo išlaidos turi būti skirtos  projekto veiklomis sukuriamų ar patobulinamų 

gaminių, paslaugų, veiklos procesų  viešinimui. 



85 Projekto veiklos Dizainą kurianti įmonė planuoja 

sukurti produktą, kurį perkels į 

skaitmeninę erdvę.  Ar pačio produkto 

dizaino kūrimas ir prototipo gamyba 

yra tinkamos išlaidos?

Taip, jei produktas atitinka žiedinės ar skaitmeninės ekonomikos principus

86 Projekto veiklos (pirkimai) Jeigu projektas pradėtas iki paraiškos 

pateikimo, ar tai reiškia, kad jo 

maksimali finansavimo suma būtų iki 

100K? Jeigu finansavimas galimas iki 

200K, kaip tada su pirkimo 

procedūromis (t.y. teoriškai galėtų būti 

situacija, kai finansavimo suma 

vienarūšiams objektams viršija 60K)?

Projektai, kurie pradėti iki paraiškos pateikimo dienos, finansuojami pagal de minimis 

reglamentą, kuris numato, kad maksimali galima gauti de minimis suma yra iki 200 000 

Eur. 

Jeigu Jūsų projekto finansavimo suma bus iki 100.000 Eur, tuomet bus taikomas 

supaprastintas išlaidų apmokėjimas (3 komerciniai pasiūlymai kiekvienai projekto 

veiklai), jeigu projekto finansavimo suma viršija 100.000 Eur ir biudžete bus numatyta 

pirkimo objektų, kurių finansavimo suma viršys 60 000 Eur, tuomet tokiems pirkimo 

objektams bus taikomos pirkimų procedūros, kaip numatyta Projektų administravimo ir 

finansavimo taisyklių 459 p.

87 Projekto veiklos (pirkimai) Jeigu pradėtiems projektams pagal de 

minimis reglamentą galima 

finansavimo suma virš 200K ir 

nurodote, kad taikomi pirkimai, ar tai 

reiškia, kad teikiant, kaip išlaidų 

pagrindimo dokumentus, pasirašytas 

sutartis su konkrečiu tiekėju, kartu 

reikia teikti ir atliktos pirkimo 

procedūros dokumentus ir projekto 

pirkimų planą?

Pradėtiems projekto iki paraiškos pateikimo galima maksimali de minimis pagalbos suma 

yra iki 200.000 Eur. Projektams, kurių prašoma finansavimo suma pagal de minimis 

viršys 100.000 Eur bus taikomos pirkimų procedūros (bus tikrinamos pirkimų procedūros, 

pirkimų planas, pasirašytos sutartys su tiekėjais ir pan.).

88 Projekto veiklos (pirkimai) Ar teisingai supratau, kad sutartims, 

kurios viršijo 100.000 Eur jau turėjo 

būti atliktos ES projektams taikomos 

pirkimo procedūros.

Jeigu pirkimas buvo įvykdytas nesilaikant pirkimo procedūrų - bus atliekamas pažeidimo 

tyrimas ir pritaikyta finansinė korekcija.

89 Projekto veiklos (Pirkimai) Kokia yra suma įrangai, nuo kurios jau 

turi būti taikomos pirkimo procedūros.

Kai pirkimo finansavimo suma viršija 60 000 Eur, pirkimas turi būti vykdomas konkurso 

būdu. 

Pirkimai, kurių finansavimo suma neviršija 60 000 Eur, gali būti perkami iš vieno tiekėjo. 

90 De minimis O jei paramos suma viršytų de minimis 

sumą?

Tokiu atveju paramos (finansavimo) suma būtų skiriama tokia, koks yra įmonės suteiktos 

de minimis pagalbos likutis. Atitinkamai pareiškėjas prie projekto turėtų prisidėti didesne 

dalimi. 



91 De minimis Jei partneris turi finansinių sunkumų, 

o pagrindinis pareiškėjas - ne, bet 

teikiama paraiška pagal de minimis 

reglamentą, ar atitiktų tokia 

partnerystė reikalavimus?

Taip, atitiktų. Jeigu finansavimo prašoma pagal De minimis reglamentą - sunkumų 

vertinimas netaikomas. Sunkumai vertinami tik tada, kai finansavimo prašoma pagal 

Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (BBIR). 

92 De minimis Ar pagal de minimis reglamentą 

paraišką gali teikti įmonė, patirianti 

finansinių sunkumų?

Taip, jeigu finansavimo prašoma pagal De minimis reglamentą, tai sunkumų vertinimas 

netaikomas.

93 De minimis Kurie metai bus vertinami skaičiuojant 

panaudotą de minimis sumą?

De minimis pagalba vertinama už 3 finansinius metus, t.y. bus vertinama 2020, 2021 ir 

2022 m. gauta de minimis pagalba.

94 De minimis Ar teisingai suprantame, kad 2019 m. 

gauta pagalba nebus skaičiuojama kaip 

de minimis pagalba?

Taip, teisingai. Vertinami bus 2020 m., 2021 m. ir 2022 m. duomenys.

95 De minimis Kaip paskaičiuoti savo de minimis 

likutį 2020-2022m.?

Pasitikrinti kiek įmonė yra panaudojusi de minimis pagalbos galite čia -> 

https://kotis.kt.gov.lt/

Už De minimis pagalbos registrą yra atsakinga Konkurencijos taryba. Jeigu kyla klausimų 

dėl de minimis likučio, rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į juos.

96 De minimis Jei projektas yra teikiamas su 

partneriu, kurio veikla atitinka KKI 

reikalavimus ar de minimis sumuojasi 

paraiškovo ir partnerio? Gali būti iki 

400 000 Eur?

De minimis pagalbos atveju maksimali pagalbos suma projektui yra 200 000 Eur. 

Finansavimas būtų skiriamas ir pareiškėjui ir partneriui kaip tai bus numatyta jungtintės 

veiklos sutartyje

97 De minimis KKI infrastruktūrai gerinti minimali 

paraiškos suma yra 100 000 Eur? Jei 

de minimis reikalinga pagalba yra 

mažesnė, tuomet paraiška tiesiog 

neatitinka reikalavimų?

Taip, privaloma, kad projekto finansavimo lėšų suma būtų ne mažesnė nei 100 000 Eur. 

Jeigu būtų prašoma mažiau, tai tokia paraiška būtų atmetama kaip neatitinkanti 

reikalavimų.

98 De minimis / BBIR Įmonė vykdo kompiuterių 

programavimo veiklą ir įgyvendins 

KKI projektą, kurio metu vykdys 

vaizdo kūrinio gamybą, kuri bus skirta 

muziejui ir kitų kultūros įstaigų rinkai.  

Klausimas: jei projektas 

įgyvendinamas pagal PFSA 40.2 

punktą, koks paramos intensyvumas 

bus taikomas: ar pagal tai, kam skirtas 

produktas (40.2.1 PFSA), ar pagal 

produkto pobūdį (40.2.2 PFSA).

Reiktų platesnės informacijos apie ką bus kuriamas vaizdo kūrinys, kaip jis atitiks 

skaitmeninės ir žiedinės ekonomikos principus ir kodėl jis būtų tinkamas tik muziejų ir 

kultūros įstaigų rinkai. Rekomenduojame kreiptis el. p. kkiproduktai@lvpa.lt ir pateikti 

detalesnę informaciją. 



99 De minimis / BBIR Ar tuo atveju, kai projekto veiklos yra 

pradėtos iki paraiškos pateikimo LVPA 

momento, pagal de minimis 

reglamentą privalo būti finansuojamas 

visas projektas, ar tik ta projekto veiklų 

dalis, kuri yra įvykdyta iki pateikiant 

paraišką LVPA vertinimui, o likusios 

veiklos gali būti finansuojamos pagal 

BBIR?

Finansavimo gali būti prašoma tik pagal vieną Reglamentą. Aprašo 14.3 papunktis: 14.3. 

užtikrinant dvigubo finansavimo prevenciją, projektui teikiamas finansavimas gali būti tik 

pagal vieną iš nurodytų reglamentų: de minimis reglamentą arba Bendrąjį bendrosios 

išimties reglamentą.

Jeigu projekto veiklos jau yra pradėtos - tai visas projektas turi būti finansuojamas pagal 

De minimis reglamentą.

100 BBIR Teikiant paraišką pagal BBIR, kaip 

teisingai įvertinti, ar įmonės veikla 

atitinka BBIR 53 str 2 dalį? Minimoje 

straipsnio dalyje išvardintos veiklos 

skiriasi nuo lietuviškų EVRK 2 red. 

klasifikatoriaus ir jo formuluočių.

Lietuviškų kodų klasifikatorius apibrėžia įmonės priklausymą KKI sektoriui, BBIR 53 str. 

apibrėžia veiklas, kurioms turėtų būti projekto metu kuriamas produktas ar paslauga

101 BBIR Ar įmone, atitinkanti BBRI 54 str. 

automatiškai atitinka BBRI 53 str.?

Kultūros produktai gali būti kuriami tiek pagal BBIR 53 str., tiek ir pagal 54 str., tik jei 

kuriamas produktas tenkina BBIR 54 str., tai papildomai dar turi atitikti ne mažiau kaip 2 

kultūros kriterijus.

102 BBIR Kultūros produktai gali būti kuriami 

tiek pagal BBIR 53 str., tiek ir pagal 

54 str., tik jei kuriamas produktas 

tenkina BBIR 54 str., tai papildomai 

dar turi atitikti ne mažiau kaip 2 

kultūros kriterijus, nustatytus kino 

sektoriui - tai pareiškėjui reikia atitikti 

abu straipsnius, ir 53, ir 54, ar užtenka 

atitikti 54? 53 straipsnyje gan 

konkrečiai išvardintos pagalbai 

tinkamos įmonės.

Jei finansavimas yra grindžiamas atitikimu BBIR 54 str., tai užtenka atitikti BBIR 54 str 

nurodytas veiklas ir 2 kultūrinius kriterijus.

Jei finansavimas yra grindžiamas BBIR 53 str., tuomet užtenkta atitikti tik 53 str. 

nurodytas veiklas



103 BBIR Jeigu įmonė veikia tekstilės gamybos 

srityje, įsigyja įrangą, kuri lekalus 

padeda išdėlioti ir išskirsti, sumažinant 

susidarančių atliekų kiekį. Įrangos 

įsigijimui reiktų 300 000 Eur paramos, 

vadinasi reikėtų kreiptis pagal BBIR. 

Ar tokia įranga būtų tinkama tiek 

pagal infrastruktūros tiek pagal 

produktų priemonę? Ar abiejose 

priemonėse projektų turi būti 

pradedamas gaminti naujas gaminys 

(perkama įranga iš esmės leistų 

gaminti tuos pačius gaminius, tik 

tvaresniu būdu)? Ir jeigu finansavimo 

būtų prašoma pagal BBIR, tai reiktų 

pagrįsti dar kultūrinį produkto pobūdį 

BBIR 53 str.2 dalies atitikčiai ar 

užtektų, kad produktas skirtas pvz. 

Infrastruktūros priemonėje įmonės kuriami produktai ar paslaugos turi atitikti BBIR 53 

str. nurodytas veiklas.

Produktų primonėje įmonės kuriami produktai ar paslaugos turėtų atitikti BBIR 53 str. 

nurodytas veiklas arba 54 str. 

Jei kuriami produktai ar veiklos neatitinka veiklų nurodytų minėtuose straipsniuose, 

tuomet finansavimo galima prašyti tik pagal de minimis reglamentą iki 200 000 Eur. 

Jei kuriami produktai kuriami remiantis žiedinės ekonomikos principais, tuomet produktai 

pagal savo prigimtį gali būti ir atnaujinami, tobulinami, tam, kad prisidėtų prie žiedinės 

ekonomikos, t.y. liktų mažiau atliekų, būtų tvaresnis jų naudojimas ir pan. 

104 BBIR/Sunkumų vertinimas Kaip vertinamas VšĮ statusas dėl 

sunkumų patyrimo, kai jose nėra 

įstatinio kapitalo?

Kai MVĮ neturi įstatinio kapitalo, tuomet vertinami įmonės veiklos rezultatai - sukauptas 

pelnas/nuostolis.

105 SVV Ar SVV deklaracija turi būti pildoma 

2019-2021 m. duomenimis, jeigu 2021 

m. finansinė atskaitomybė dar nėra 

patvirtinta dokumentų rengimo metu?

Siūlome pildyti SVV deklaraciją už 2019-2021 m. laikotarpį.

106 Susijusios įmonės Kokiu momentu matuojama ar įmonės 

yra susijusios? Jei pernai įmonės buvo 

susijusios, o prieš paraiškos pateikimą 

vienas akcininkas pardavė akcijas (ar 

nutraukė individualią veiklą) ir įmonės 

jau neatitinka partnerinės įmonės 

apibrėžimo, ar de minimis požiūriu jos 

jau nebebus laikomos susijusiomis?

Susijusioms įmonėms taikomas 2 metų atšalimo laikotarpis, tačiau kiekvienu atveju yra 

analizuojama individualiai, atsižvelgiant į santykių nutraukimo aplinkybių visumą.



107 Susijusios įmonės Jeigu įmonės akcininkas, vienu atveju 

turintis >25proc akcijų, vykdo 

individualią veiklą, ar tai skaitosi kaip 

parnerinė įmonė ir reikia traukti į SVV 

deklaraciją. Ir jeigu įmonės akcininkas, 

turintis >50proc akcijų vykdo 

individualią veiklą, ar tai bus susijusi 

įmonė. Akcininkai su indvidualia 

veikla veikia toje pačioje rinkoje.

Jeigu akcinininkas fizinis asmuo vykdo individualią veiklą, tai jis SVV įstatymo prasme 

yra prilyginamas verslininkui (įmonei). Tokiu atveju susietumas per tokį akcininką 

(verslininką) formuojasi automatiškai, kaip ir per įmones. Verslininką reikia traukti į SVV 

deklaraciją kaip partnerinę/susijusią įmonę ir atitinkamai visas kitas įmones, kuriose jis 

turi akcijų/balsų. Atkreipiame dėmesį, kad vertinant susietumą per verslininkus nėra 

vertinamos rinkos. Siejama automatiškai pagal SVV įstatymo 3 straipsnio 16 dalies 1 

punktą.

108 Susijusios įmonės jeigu paraišką KKI produktą kurti (pvz 

programėlė skaitmeniniam turiniui 

platinti) teikia dvi atskiros įmonės,nes 

abeims tokio daikto reikia, tačiau jos 

abi turi tą patį akcininką, ar gali tokias 

paraišksa teikti, ar traktuojama, kad tai 

susijusios įmonės ir tokiu atveju toks 

teikimas negalimas?

Negalime atsakyti, nes nematome įmonių akcininkų struktūros, tačiau jei įmonės tikrai yra 

susijusios, tai tuomet yra  sumuojama įmonių galima gauti de minimis pagalba, tačiau 

ribojimo, kad susijusi įmonė negali teikti paraiškos nėra.

109 Valstybės pagalba Ar teisingai supratau, jei taikoma 

Invegos pagalba, nesvarbu kokio ji 

dydžio, vadinasi negalima pretenduoti 

į daugiau nei 75% projekto 

finansavimą?

75 proc. buvo pateiktas kaip pvz. Kiekvienu atveju bus reikalinga individualiai įvertinti, 

kokią pagalbą įmonė gavo/gaus už paskolą su Invega garantija ir tos pagalbos dalimi 

sumažinti prašomo finansavimo sumą.

110 Tinkamos finansuoti 

išlaidos (PVM)

Klausimas dėl įrangos pirkimo, jei ji 

perkama iš užsienio su 0 PVM ar tai 

nekelia problemų?

Visos projekto tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos be PVM, PVM nėra 

kompensuojamas, tad įrangos įsigijimas be PVM yra tinkamas.

111 Tinkamos finansuoti 

išlaidos (PVM)

Klausimas ar PVM yra finansuojamas 

ar skaičiuojant pirkimus reikėtų 

įsivertinti įrangos kainą be PVM?

PVM yra netinkamos finansuoti išlaidos, nebent esate ne PVM mokėtojai.

112 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Kuriant skaitmeninį spektaklį ar 

miuziklą, apart visų skaitmeninių 

sprendimų, ar finasuojams pačių 

veikiančių aktorių, režisierių išlaidos. 

Kūrinys atitiktų žiedinės ekonomikos 

principus. 

Taip, tokios išlaidos būtų tinkamamos finansuoti, kadangi jos būtinos produktui sukurti.

113 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Baldų gamybos įmonės gamybinės 

įrangos įsigijimas tinkama finansuoti 

veikla? 

Taip, tai būtų tinkamos veiklos, jei baldams kurti būtų pasitelkiama nauja įranga, kuri 

atitiktų žiedinės ekonomikos principus.



114 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Norėjau pasiteirauti, ar pagal priemonę 

“Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių 

industrijų įmonių infrastruktūrą” 

tinkamos išlaidos yra pastato, jo tam 

tikrų dalių restauravimas?

Tinkamos finansuoti išlaidos gali būti kultūros paveldo statinio tvarkomieji statybos 

darbai. Restauravimo darbai gali būti  priskirti prie paprastojo remonto darbų arba, jei 

keičiamos/stiprinamo konstrukcijos, prie kapitalinio remonto darbų.

115 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Ar teisingai suprantame, kad pagal abi 

priemones skiriamas finansavimas 

įrangai, skirtai gaminti produktus 

tvariau?

Taip, abiejuose priemonių finansavimo aprašuose yra numatytos tinkamos finansuoti 

išlaidos įrangai įsigyti, kuri būtų orientuota į tvaresnį gamybos procesą bei tvaresnius 

produktus.

116 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Dėl infrastruktūros kvietimo: prašoma 

pateikti visus statybos dokumentus, 

įskaitant rangos sutartį, kaip dalį 

parengtumo reikalavimų. Kaip šiuo 

atveju su pirkimo procedūromis pagal 

projektų finansavimo ir 

administravimo taisyklių 

Pirkimai atlikti iki paraiškos pateikimo bus vertinami paraiškos vertinimo metu.

117 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Ar veiklai naudojamos patalpos pagal 

ilgalaikės nuomos sutartį yra tinkamos 

renovuoti arba remontuoti?

Nuomojamose patalpose galimi tik paprastojo remonto darbai

118 Tinkamos finansuoti 

išlaidos

Gamybinės įrangos įsigijimas juk 

finansuojamas ne tik per 

infrastruktūros priemonę, bet ir per 

KKI produktų priemonę, tiesa?

Taip, įranga, įrenginiai ir kitas ilgalaikis turtas finansuojamas abejose priemonėse.

119 Fiksuotieji įkainiai / 

fiksuotosios sumos

Ar atlyginimo už dizaino sukūrimą 

vertė 9,03 valanda kuris yra fiksuotas, 

atitinka rinkos dydzius? Musu 

ziniomis sie atlyginimai yra 2gubai 

didesni 2022 sausio men."

Atkreipiame dėmesį, kad fiksuotas įkainis darbo užmokesčiui taikomas tik projektams, 

kurių finansavimo suma nesiekia 100 000 Eur finansavimo ir tik de minimis pagalbos 

atveju. 

Jeigu projekto tinkamos finansuoti išlaidos bus didesnės nei 100 000 Eur, tai darbo 

užmokesčio dydis bus nustatomas pagal darbuotojo pastarųjų 6 mėn. darbo užmokesčio 

vidurkį, o jeigu bus samdomas naujas darbuotojas - tai pagal rinkos dydžius (tokiu atveju 

turėsite pateikti nuorodas į rinkoje esančius panašių pozicijų siūlomus arba gaunamus 

darbo užmokesčio dydžius).



120 Fiksuotieji įkainiai / 

fiksuotosios sumos

Jei prasoma finansavimo suma virs 

100K, pagal de Minimis, tai tinkamos 

islaidos bus pagal faktines ar pagal 

numatytus ikainius? pvz darbo 

uzmokesciui?

Jei finansavimo bus prašoma pagal De minimis reglamentą, ir finansavimo suma viršys 

100.000,00 Eur, tuomet išlaidos, pvz. darbo užmokesčiui finansuoti bus apmokamos pagal 

faktiškai patirtas išlaidas. Kartu su paraiška turėsite pateikti 61.5 p. numatytus 

dokumentus (pateikiamas  įmonės buhalterio pasirašytas 6 mėn. išrašas apie darbuotojo 

gautas pajamas  ir kiekvieno darbuotojo darbo valandų, priskirtų projektui, skaičius ir jo 

kiekio pagrindimas; kai projektų veiklų vykdymui bus įdarbinamas naujas darbuotojas, 

pateikiamos nuorodos į rinkoje esančius panašių pozicijų siūlomus arba gaunamus darbo 

užmokesčius). Tokiu atveju fiksuotieji įkainiai yra taikomi komandiruočių išlaidoms 

apskaičiuoti, eksperto iš užsienio atvykimo, apgyvendinimo išlaidoms apskaičiuoti (Aprašo 

49 p.). 

121 Komerciniai pasiūlymai Patikslinkite prašau kuriais atvejais 

užtenka vieno komercinio pasiūlymo?

Jeigu projektas finansuojamas pagal De minimis reglamentą ir jo finansavimo suma yra 

iki 100.000 Eur - taikomas supaprastintų išlaidų apmokėjimas, todėl turi būti pateikiami 3 

komerciniai pasiūlymai kiekvienai projekto veiklai. Kitais atvejais, jeigu finansavimo 

suma virš 100.000 eur (BBIR) - teikiamas vienas komercinis pasiūlymas.

122 Naudos ir kokybės 

vertinimas (Pareiškėjo 

planuojamo pardavimo 

pajamų augimo ir prašomo 

finansavimo santykis)

Jeigu įmonė įkurta 2021 m. pvz. sausio 

mėn. Teikimo metu jai bus 12 mėn. 

veikimo ir ji bus patvirtinusi 2021 m. 

finansinę atskaitomybę. Ar tokiu atveju 

naudos ir kokybės skaičiavime ir 

stebėsenos rodikliui reikės naudoti 0 

Eur pajamų sumą 2020 m. ?

Taip, bus visais atvejais fiksuojamos 0 Eur pajamos 2020 m.

123 Naudos ir kokybės 

vertinimas (darbo našumas)

Kaip bus vertinamos mažosios 

bendrijos vadovo dirbančio ne pagal 

darbo santykius darbo valandos 

skaičiuojant darbo našumą?

MB narių/vadovų, dirbančių pagal civilines paslaugų sutartis, darbo užmokestis ir dirbtos 

valandos gali būti traukiamos į darbo našumo skaičiavimą, jeigu MB savo apskaitoje 

minėtas išlaidas apskaito darbo užmokesčio kategorijoje ir yra galimybė atskirti dirbtų 

valandų skaičių. Jeigu darbo užmokesčio išlaidos apskaitomos kaip paslaugos, tuomet 

minėtos išlaidos į darbo našumo skaičiavimą neturėtų būti traukiamos.

124 Naudos ir kokybės 

vertinimas (darbo našumas)

Jeigu imoneje del karantino ribojimo 

buvo paskelbta prastova, kaip tai turetu 

buti vertinama skaiciuojant darbo 

nasumo rodikli: a) darbdavys mokejo 

prastovos laikotarpiu min DU

Tuo atveju, jei įmonė gavo subsidijas už prastovas, į dirbtų valandų skaičių netraukiamos 

darbo valandos, susidariusios prastovų metu, taip pat į išlaidas personalui nėra traukiamas 

darbo užmokestis, kuriam buvo gauta subsidija. Jei už prastovas nebuvo gautos subsidijos, 

tuo atveju darbo valandos ir darbo užmokestis yra traukiamas į rodiklį

125 Naudos ir kokybės 

vertinimas (darbo našumas)

Jei įmonėje nėra darbuotojų, o 

akcininkas yra kartu ir automatiškai 

paskirtas direktoriumi, tačiau 

neįdarbintas, kaip apskaičiuoti jo 

išdirbtų valandų skaičių?

Jei įmonėje nėra darbuotojų, tai darbo našumas bus 0 Eur/val., nes nebus patirtų išlaidų 

personalui ir apskaitytų dirbtų valandų skaičiaus.



126 Naudos ir kokybės 

vertinimas (darbo našumas)

Kaip skaičiuojasi darbo našumas, jei 

įmonė yra MB, turi tik narius, neturi 

samdomų darbuotojų?

MB narių/vadovų, dirbančių pagal civilines paslaugų sutartis, darbo užmokestis ir dirbtos 

valandos gali būti traukiamos į darbo našumo skaičiavimą, jeigu MB savo apskaitoje 

minėtas išlaidas apskaito darbo užmokesčio kategorijoje ir yra galimybė atskirti dirbtų 

valandų skaičių. Jeigu darbo užmokesčio išlaidos apskaitomos kaip paslaugos, tuomet 

minėtos išlaidos į darbo našumo skaičiavimą neturėtų būti traukiamos.

127 Stebėsenos rodikliai Pareiškėjo pajamų augimo pokytis - tai 

klausimas ar žiūrėsite bendrą įmonės 

augimą? Ar tik tos krypties kuriai buvo 

prašomas fianansavimas? Nes 

reklamos-spaudos sritis pagal įranga 

yra labai susipynusi ir viskas jungiasi 

kaip lego, tai klausimas kaip bus 

vertinama?

Vertinamas bus bendras įmonės pardavimo pajamų augimas, neišskiriant atskirų veiklų

128 Stebėsenos rodiklių 

nepasiekimas

Kokios sankcijos ar bus taikomos, jei 

nebus pasiektas numatytas pajamų 

augimas? Pvz. 5 priede bus nurodyta, 

kad pajamos augs 200 000 Eur, o 

pasibaigus 2023 metams paaiškejo, kad 

pasiekta puse tik tos sumos? Projektų 

finansavimo ir administravimo 

taisyklėse 22 skirsnyje aprašyta tik 

abstrakčiai.

Gali būti taikomos tokios sankcijos - iki 25 proc. finansinė korekcija nuo skirto 

finansavimo arba blogiausiu atveju - visų išmokėtų finansavimo lėšų susigrąžinimas. 

Sankcija priklauso nuo kiekvieno individualaus atvejo.

Informacija dėl nepasiektų rodiklių pateikiama Projekto administravimo ir finansavimo 

taisyklių 22 skirsnyje: https://www.e-

tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/asr

129 Paraiška Pagal sąlygų aprašą, 5 priedą galima 

pateikti Word arba Excel formatu. 

Dabar buvo paminėtas tik Excel 

formatas. Kaip galima pateikti 5 

priedą?

Nors apraše numatyta galimybė pateikti aprašo 5 priedą word arba excel formatu, tačiau 

mes prašome pildyti ir teikti tik excel formatą, kadangi jame yra automatinės formulės, 

patogesnis pildymas ir pan. Aprašo 5 priedo excel versiją rasite lvpa.lt puslapyje prie 

priemonės kvietimo dokumentų:

https://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskatos-kulturos-ir-kurybiniu-industriju-sektoriui-kurti-

konkurencingus-kulturos-produktus-1706

https://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskatos-gerinti-kulturos-ir-kurybiniu-industriju-imoniu-

infrastruktura-1707

130 Paraiška pavyzdinė forma neatsidaro, acrobat 

adobe atnaujinau, gal kur kitur galima 

atsisiųsti?

Pabandykite atsidaryti per Internet Explorer naršyklę. Jeigu nepavyks - parašykite mums 

el. paštu ir atsiųsime.

131 Paraiška Kur rasti pavyzdinę paraiškos formą? Visi dokumentai yra įkelti LVPA puslapyje. Žiūrėkite prie priemonės kvietimo 

dokumentų: https://lvpa.lt/lt/paraiskos/paskatos-kulturos-ir-kurybiniu-industriju-sektoriui-

kurti-konkurencingus-kulturos-produktus-1706.



132 Kartu su paraiška teikiami 

dokumentai

Norime dalyvauti projekte - Paskatos 

gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų 

įmonių 

infrastruktūrą.Planuotumėme statyti 

pastatą įmonei priklausančiame sklype, 

ir jį įveiklinti, pagal numatytus 

reikalavimus ir mūsų idėjas, taip kaip 

ir numato taisyklės. Bet mums aktualu, 

ar paraiškai pateikti užtenka pateikti 

visus dokumentus, ko reikalaujate, o su 

pastato statybomis susijusius 

dokumentus pateikti Statinio projektinį 

pasiūlymą ir statybos leidimą ir 

statybininkų komercinius 

pasiūlymus. Nes jeigu reiktų  turėti ir 

kartu su paraiška pateikti statinio 

projekto ekspertizės akto kopiją ir 

skaičiuojamosios kainos nustatymo 

dalies ekspertizę, tai mes niekaip 

nespėtumėme, nes tokios procedūros 

trunka apie 8 mėnesius. O ir tokios 

paslaugos kainuoja tokio tipo 

pastatams apie 20 tūkst. eur. Tad kol 

nežinome ar turėsime galimybę gauti 

finansavimo, nenorėtumėme aklai 

investuoti į dokumentaciją, kuri 

neaišku ar bus reikalinga, jei kartais 

projektas nebūtų patvirtintas. 

Jeigu projekte yra numatyti statybos darbai, tai kartu su paraiška turite pateikti visus 

Aprašo  33 p., 61 p. nustatytus dokumentus - pasirašytą rangos sutartį, techninį projektą, 

statybos leidimą, ekspertizę ir pan. Jeigu to nespėjate padaryti iki paraiškos teikimo 

dienos, tai statybos darbų išlaidų numatyti negalite.

133 Ne PVM mokėtojas jei esi ne PVM mokėtojas - ar kainos 

paraiškoje turi būti nurodomas su 

PVM?

Jeigu įmonė yra ne PVM mokėtoja ir negali susigrąžinti PVM, tai tokiu atveju PVM galės 

būti įtrauktas į tinkamas finansuoti išlaidas ir bus finansuojamos.

134 Nuosavo indėlio 

finansavimo šaltiniai

Ar nuosavo indėlio dalis gali būti 

gridžiama ne tik pinigine išraiška, bet 

ir pvz. DU dalimi?

Ne, nuosavas indėlis turėtų būti grindžiamas apyvartinėmis lėšomis arba paskola (bankas, 

fizinis / juridinis asmuo).



135 Projektų tęstinumo 

laikotarpis

Po projekto įgyvendinimo ar bus 

privaloma pasiekti kokius nors 

rodiklius trejus metus? kaip bus jie 

vertinami, kontroliuojami? Ar bus 

būtina vykdyti projekte numatytą 

veiklą po projekto įgyvendinimo?

Projektams yra numatytas 3 metų tęstinumo laikotarpis, kurio metu turi būti nuosavybės 

teise išlaikyti įrenginiai bei sukurti produktai. 

3 metus po projekto pabaigos privalėsite teikti ataskaitas LVPA apie projektą.

Projektų teiktų pagal priemonę "Paskatos kultūros ir kūrybinių industrijų sektoriui kurti 

konkurencingus kultūros produktus" įgyvendinimo metu, įmonės turės siekti „Gavusių 

investicijas MVĮ planuojamo pajamų augimo ir prašomo finansavimo santykis“ rodiklio.


