
Priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimo 

dažnai užduodami klausimai ir atsakymai 

 
Vadovaujantis priemonės „E. komercijos modelis COVID-19“ projektų finansavimo sąlygų aprašu1 

(toliau – Aprašas) 

 
(norėdami išskleisti informaciją, spauskite rodyklę) 

1. Kas negali būti finansuojama pagal „E. komercijos modelis COVID-19“ priemonę? 

1. išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių2 VI skyriaus trisdešimt ketvirtajame skirsnyje; 

2. projektinio pasiūlymo ir paraiškos parengimo išlaidos; 

3. programinės įrangos atnaujinimo (update, upgrade) išlaidos; 

4. e. rinkodaros, rinkos tyrimų, strategijų parengimo, fotografavimo ir kitos su rinkodara ir/ar produkcijos 

pristatymu susijusios išlaidos; 

5. tiesiogiai su klientų savitarnos sprendimais nesusijusių verslo valdymo sistemų ir (arba) jos modulių 

diegimas ir modifikavimas; 

6. naujos verslo valdymo sistemos diegimas (pvz.: ERP, CRM, gamybos ir paslaugų užsakymo valdymo IT 

sprendimai); 

7. integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos (pvz.: Amazon, eBay, Pigu.lt ir kt.); 

8. buhalterinės apskaitos sistemos (pvz.: Rivilė ir kt.) diegimas; 

9. programinės įrangos kaip įmonės produkto kūrimas; 

10. interneto svetainės kūrimas; 

11. atsargų valdymo sprendimų (pvz.: Profittools ir kt.) diegimas; 

12. užsakymų surinkimo įrankių diegimas (pvz.: Pick & Collect ir kt.); 

13. išlaidos, neįvardytos Aprašo 45 punkte pateikiamoje lentelėje kaip tinkamos. 

2. Ar finansuojamas pagal šią priemonę materialus turtas (kompiuteriai, serveriai ir pan.)? 

Pagal priemonės Aprašą, finansuojamas tik nematerialus turtas, programavimo darbai ar darbuotojų, 

atliekančių su e.komercijos diegimu būtinas užduotis, darbo užmokestis. 

Tinkamomis finansuoti išlaidomis yra laikomos: 

4.1. Programinės įrangos: tiesiogiai su remiama veikla susijusios naujos programinės įrangos įsigijimo 

ir pritaikymo arba esamos programinės įrangos modifikavimo išlaidos; 

5.1. tiesiogiai su projekto veiklomis susijusios programinės įrangos nuomos projekto įgyvendinimo ir 

poprojektinės priežiūros laikotarpiui išlaidos; 

5.2. su remiama veikla susijusių programavimo darbų išlaidos; 

5.3. projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas 

užduotis (pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymas, sukonfigūravimas, pasirengimas diegti, testavimas), 

darbo užmokestis. 

 

Taigi, materialus turtas (kompiuterių, serverių, POS sistemos, barkodų skaitytuvų ir t.t.) nebūtų tinkamas 

finansuoti pagal „E. komercijos modelis COVID-19“ priemonę. Projekto veikla turi būti susijusi su klientų 

savitarnos sprendimų diegimu. 

3. Kiek komercinių pasiūlymų reikia pateikti biudžeto pagrindimui ir kaip bus nustatoma fiksuotoji 

projekto išlaidų suma? 

„E. komercijos modelis COVID-19“ Aprašo 1 lentelėje prie tinkamų finansuoti išlaidų nurodyta, kad 

„<...> Fiksuotoji suma nustatoma pagal mažiausios kainos komercinį pasiūlymą arba pasirašytą pirkimo–

pardavimo sutartį“. Aprašo 54.4 p. numatyta, kad biudžeto pagrįstumui reikalingi ne mažiau kaip 3 

komerciniai pasiūlymai arba jei projektas pradėtas įgyvendinti – reikia pateikti pasirašytas pirkimo–

pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus pradėtą projekto įgyvendinimą įrodančius dokumentus.  

Pažymime, kad komerciniai pasiūlymai (pirkimo-pardavimo sutartys) turi būti pateikti trečiųjų šalių, kad 

nekiltų interesų konflikto, t. y. komerciniai pasiūlymai (pirkimo-pardavimo sutartys) negali būti pateikti 

pareiškėjo susijusių ir (ar) partnerinių įmonių.  



4. Ar integracijos tarp sukurtos e-parduotuvės ir / ar klientų savitarnos sprendimo su nuomojama 

programine įranga išlaidos būtų tinkamos? 

Pagal Aprašą integracijos tarp sukurtos e-parduotuvės ir / ar klientų savitarnos sprendimo su nuomojama 

programine įranga išlaidos, jei programinė įranga būtų nuomojama ir projekto tęstinumo laikotarpiu, t.y. 

3 metai po projekto pabaigos, būtų tinkamos finansuoti.  

Pastebime, kad už programinės įrangos nuomą projekto tęstinumo laikotarpiui, turi būti apmokama 

projekto įgyvendinimo metu. Šias išlaidas galėtų pagrįsti programinės įrangos nuomos sutartis ar kitas 

dokumentas, įrodantis terminą, už kurį apmokama, bei išlaidų apmokėjimą pagrindžiantys dokumentai. 

Kadangi programinė įranga turi būti tiesiogiai susijusi su remiama veikla, projekto vykdytojas turėtų 

pagrįsti ir gautą rezultatą (ekranvaizdžiais, nuorodomis į e-parduotuvę, ataskaitomis, kas atlikta šios 

programinės įrangos pagalba ir pan.). 

5. Ar projektu gali būti diegiama įmonės verslo valdymo sistema (VVS) ir/arba išteklių valdymo sistema 

(angl. ERP)? 

Pagal Aprašo 47.6 p. naujos verslo valdymo sistemos diegimo (pavyzdžiui, ERP, CRM, gamybos ir 

paslaugų užsakymo valdymo IT sprendimai) išlaidos yra laikomos netinkamomis finansuoti. Tinkama 

finansuoti tik modifikacija, kiek tai būtina e-komercijos modeliui ir integracijai. 

6. Ar svetainės dizaino sukūrimas tinkamas? 

Jeigu tai būtų e.prekybos platformos dizainas, tai būtų tinkama kaip sudedamoji e.parduotuvės dalis 

(komplektas). Netinkamos išlaidos būtų norint kurti visą įmonės puslapį, dalys, kurios tiesiogiai 

nesusijusios su klientų savitarnos sprendimais (pvz.: skiltys „apie mus“, „vykdomi projektai“ ir pan.), taip 

pat kaip atskiros dizaino išlaidos projektu nediegiant naujos/neatnaujinant esamos e.parduotuvės. 

7. Jei įmonė iki šiol veikė akmens apdirbimo sektoriuje, bet planuoja pradėti iš esmės naują reklamos 

paslaugų veiklą, ar toks projektas (pareiškėjas) būtų galimas?  

Taip, toks projektas (pareiškėjas), jeigu atitinka ir kitus Aprašo reikalavimus, būtų galimas. 

8. Kaip nustatyti tinkamas finansuoti darbo užmokesčio išlaidas? 

Darbo užmokesčio tinkamos finansuoti išlaidos yra nustatomos fiksuotųjų projekto išlaidų vieneto įkainių 

lentelės pagalba remiantis fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita. Tinkamos išlaidos 

apskaičiuojamos padauginus numatomų projekte dirbti darbo valandų skaičių iš ataskaitos 1 lentelės 5 

stulpelyje „Fiksuotojo įkainio dydis“ esančio fiksuotojo sektoriaus įkainio, kuris pasirenkamas pagal 

įmonės Statistikos departamente deklaruotą EVRK kodą ar pagrindinės veiklos EVRK kodą.  

Pastebime, kad pagal priemonės Aprašą tinkamos finansuoti tik projekto vykdytojo darbuotojų, atliekančių 

su e. komercijos modelio diegimu susijusias būtinas užduotis (pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymas, 

sukonfigūravimas, pasirengimas diegti, testavimas), darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais 

susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 procentų nuo tinkamų 

finansuoti išlaidų sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

9. Ar įmonė gali numatyti projektui įgyvendinti sukurti laikinas darbo vietas pagal terminuotą darbo sutartį, 

bet paraiškos pateikimo metu šių darbuotojų nebūti įdarbinusi? 

Taip, gali. Pastebime, kad darbuotojų, atliekančių su e. komercijos modelio diegimu būtinas užduotis 

(pavyzdžiui, prekių kortelių aprašymą, sukonfigūravimą, pasirengimą diegti, testavimą), darbo užmokestis 

ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams gali sudaryti ne daugiau kaip 20 

procentų nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos (Aprašo 45 p. 5.3 p.). 

10. Ar galima programavimo paslaugas pirkti iš individualią veiklą vykdančių asmenų? 

Taip, galima.  

https://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/privaciu-juridiniu-asmenu-projektu-vykdanciojo-personalo-bei-dalyviu-darbo-uzmokescio-fiksuotieji-ikainiai-deleguotojo-akto-xi-priedas


11. Ar mobilios programėlės sukūrimo (aplikacijos) išlaidos būtų tinkamos finansuoti pagal Aprašo 

reikalavimus? 

Jeigu mobilioji programėlė būtų e.prekybos platforma, tai jos kūrimo išlaidos būtų tinkamos finansuoti 

pagal šią priemonę. 

12. Pagal Aprašo 10.2 p. remiama veikla – e. komercijos modelių diegimas labai mažose, mažose ir 

vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ), perorientuojant procesus ir juos skaitmeninant per išteklių valdymo 

sistemos integravimo į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas sprendimus. Tačiau Aprašo 

47.7. punkte yra nurodyta, jog „integracijos su išorine elektroninės prekybos platforma išlaidos“ nėra 

tinkamos finansuoti. Kokiuose atvejuose (prašome pateikti pavyzdžius) integracijos su išorine elektroninės 

prekybos platforma išlaidos nėra tinkamos? 

Pagal Aprašo 47.7 p. , netinkamos finansuoti išlaidos yra integracijos su išorine elektroninės prekybos 

platforma (pvz., ebay, amazon, pigu.lt ir kt.) išlaidos, t.y. prisijungimas prie skliaustuose minėtų prekybos 

platformų.  

Išteklių valdymo sistemos integravimas į gaminių ir paslaugų elektroninės prekybos platformas 

suprantamas kaip išteklių valdymo sistemos sprendimų sujungimas, pritaikymas ir (ar) susiejimas su 

įmonės elektroninės prekybos sistema (e-parduotuve), siekiant užtikrinti automatizuotą su užsakymais ir 

klientais susijusių duomenų perdavimą tarp šių sistemų. Paprastesniais žodžiais – elektroninės prekybos 

sistemos integracija su duomenų šaltiniais (t.y. ERP, CRM, kitos PĮ moduliais) bei duomenų šaltinių 

modifikavimas tiek, kad duomenys teisingai galėtų „judėti“ tarp sistemų, būtų tinkami finansuoti. 

ERP, CRM modulių sukūrimas „nuo nulio“ ir (ar) diegimas nebūtų tinkamas finansuoti pagal šią priemonę. 

13. Ar įmonė, kuri gauna pajamas už tarpininkavimą tarp pardavėjo ir kliento, ji neperparduoda prekių ar 

paslaugų, būtų tinkamas pareiškėjas pagal Aprašą? 

Pagal Aprašo 3.8. p. „Paslauga – veiklos už atlygį, kurioje dalyvauja klientas, rezultatas, darantis poveikį 

klientui, jo nuosavybei arba palengvinantis produktų, įskaitant finansinį turtą, mainus.“ 

Jei Jūsų teikiama tarpininkavimo paslauga yra parduodama klientui atskirai ir už ją galima atsiskaityti, 

tuomet už šias paslaugas gautos pajamos pagal Aprašo 19.2 p. būtų laikytinos kaip pajamos už pačio 

pareiškėjo teikiamas paslaugas. 

Pažymime, kad pagal Aprašo 3.4 p. „Klientų savitarnos sprendimai – informacinėmis technologijomis 

paremti sprendimai, skirti klientams savarankiškai užsisakyti pačios įmonės pagamintą produkciją ir už ją 

sumokėti <...>“. 

Atsižvelgiant į tai, projekto metu sukurtoje elektroninėje parduotuvėje turėtų būti siūloma/parduodama 

Jūsų teikiama paslauga, šiuo atveju tarpininkavimo. 

Pastebime, kad, jei klientų savitarnos sistema/elektroninė parduotuvė dalinai bus naudojama ne tik savo 

gaminamos produkcijos (prekių,paslaugų) pardavimams, tuomet tokios sistemos/parduotuvės kūrimo 

išlaidoms turės būti taikomas pro rata principas. 

14. Ar kartu su paraiška nepateikus Aprašo 4 priedo paraiška bus atmesta?  

Taip. Aprašo 4 priedas yra projekto parengtumui taikomas reikalavimas, todėl jo nepateikus kartu su 

paraiška, ji būtų atmetama neprašant papildomų dokumentų. 

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai (Aprašo 30 p.):   

- Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priedą (Word ir/arba Excel formatu);  

- Pareiškėjas, neteikiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijų (mėnesinių) turi pateikti atitinkamo laikotarpio 

duomenis (buhalterinę pažymą) apie įmonės pajamas laikotarpyje nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. 

sausio 31 d., ir atitinkamus 2019 metų ir 2020 metų laikotarpius arba įmonės buhalterio pasirašytą pažymą, 

kad pajamų kritimas šiais laikotarpiais buvo mažesnis nei 30 procentų. 

15. Ar gali teikti paraišką 2021 m. registruotas juridinis asmuo? 

2021 m. registruotas juridinis asmuo negali teikti paraiškos, nes galimi pareiškėjai yra tik ne trumpiau kaip 

vienerius metus veikiančios MVĮ, kurių vidutinės metinės pajamos iš pagamintos produkcijos per 3 



finansinius metus, arba per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jei veikla vykdoma mažiau nei 3 

finansinius metus) yra ne mažesnės nei 50.000 Eur (Aprašo 19.2.) 

16. Ar vertinant atitiktį 19.2 papunkčiui, vidutinės pačios įmonės pagamintos produkcijos pajamos galės 

būti skaičiuojamos įtraukiant 2020 m. pirmų ketvirčių pajamas? 

Vertinimas bus atliekamas pagal paskutinių 3 finansinių metų (2018−2020 m.) arba per laiką nuo MVĮ 

įregistravimo dienos (jeigu MVĮ vykdė veiklą mažiau nei 3 pastaruosius finansinius metus) duomenis. 

17. Kaip skaičiuojamos vidutinės metinės pardavimo pajamos per 3 finansinius metus, jeigu įmonė veiklą 

vykdo mažiau nei 3 finansinius metus (pvz., įmonė įregistruota 2018 m. liepos mėn.)? 

Pateikto pavyzdžio atveju įmonė per 2018–2020 m. veiklą vykdė 2 metus ir 6 mėn. (viso 30 mėn.), todėl jos 

vidutinės metinės pajamos būtų skaičiuojamos taip:  

2018 m. pajamos + 2019 m. pajamos + 2020 m. pajamos = bendra pajamų suma 

Bendra pajamų suma / 30 mėn. = vidutinė pajamų suma per mėn. 

Vidutinė pajamų suma per mėn. x 12 mėn. = vidutinės metinės pajamos. 

18. Jei įmonė parduoda ne savo gamintą produkciją (paslaugas ir/ar prekes), ar ji gali teikti paraišką?  

Pagal priemonės Aprašo 19.2. punktą, įmonė turi turėti ne mažiau kaip 50.000 Eur vidutinių metinių 

pardavimo pajamų per 3 m. (arba per tiek, kiek įmonė veikia) iš savo pačios pagamintos produkcijos 

(įmonės gaminamų gaminių ir (arba) teikiamų paslaugų). Pajamos, gaunamos už prekių ar paslaugų 

perpardavimą, nėra laikomos paties pareiškėjo pagamintos produkcijos pardavimo pajamomis. Taigi toks 

pareiškėjas nebūtų tinkamas pagal Aprašo reikalavimus.  

19. Ar galime kandidatuoti dėl paramos pagal šią priemonę, jei dalį produkcijos gaminame pagal užsakymą 

Kinijoje, o dalį perparduodame? 

Pastebime, jog įmonė, kuri užsako gamybą, laikoma produkto gamintoja tik tuo atveju, jei gaminamos 

produkcijos žaliavos yra apskaitomos įmonės buhalterinėje apskaitoje. 

Jei Jūsų įmonė yra produkto gamintoja ir pagal priemonės Aprašo 19.2. punktą, įmonė turės ne mažiau 

kaip 50.000 Eur vidutinių metinių pardavimo pajamų per 3 m. (arba per tiek, kiek įmonė veikia) iš savo 

pačios pagamintos produkcijos (įmonės gaminamų gaminių ir (arba) teikiamų paslaugų) bei  atitiks kitus 

priemonės Apraše nustatytus reikalavimus, remiamą veiklą, tuomet galite kandidatuoti dėl paramos pagal 

šią priemonę. 

Pažymime, kad, jei klientų savitarnos sistema/elektroninė parduotuvė dalinai bus naudojama ne tik savo 

gaminamos produkcijos pardavimams, tuomet tokios sistemos/parduotuvės kūrimo išlaidoms turės būti 

taikomas pro rata principas. 

20. Ar šiai priemonei paraiškas gali teikti didelės įmonės, kurių darbuotojų skaičius viršija 250? 

Pagal Aprašo 13 punktą galimi pareiškėjai yra MVĮ, t. y. labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės. Didelės 

įmonės nėra tinkami pareiškėjai pagal šią priemonę. Atkreipiame dėmesį, kad įmonės statusas nustatomas 

sumuojant visų susijusių įmonių ir partnerinių įmonių duomenis. 

21. Paraiškos teikimo terminas – 2021-09-20, smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) deklaraciją 

pildysime 2021 rugsėjo mėn. Kurių finansinių metų patvirtintos metinės finansinės ataskaitos turės būti 

pateiktos? Už kokį laikotarpį geriausiai teikti informaciją SVV deklaracijoje – 2018–2020 m. ar 2019–2020 

m.? Ar susijusios įmonės identifikuojamos pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius, 

t. y. 2021 m. rugsėjo mėn. duomenimis? 

Kartu su paraiška turi būti pateikta SVV deklaracija, užpildyta pagal 2018–2020 m. duomenis arba pagal 

2019–2020 m. duomenis, jeigu įmonės statusas nesikeitė.  

Vadovaujantis SVV subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo 10 p.: „Susijusių įmonių ir partnerinių 

įmonių ryšiai nustatomi pagal deklaravimo dieną galiojančius įmonių tarpusavio ryšius“. Atsižvelgiant į 

tai, SVV deklaracijoje susijusios ir partnerinės įmonės identifikuojamos ir parodomos pagal deklaravimo 

dieną galiojančius ryšius. Tačiau, jeigu analizuojamu laikotarpiu buvo akcininkų kaita, reiktų ryšius ir 

duomenis už atitinkamus metus deklaruoti tokius, kokie jie realiai buvo, t. y. tokius, kokie jie būtų buvę pvz., 



jei statusą už 2019 m. deklaruotumėte 2020 m. Tokiais atvejais rekomenduojame įmonės ryšius nusistatyti 

arba pagal tai, kokie įmonės ryšiai buvo didžiąją dalį metų arba pagal tai, kokie ryšiai buvo metų už kuriuos 

deklaruojama gruodžio 31 d. (pasirenkant tokį variantą, kuris realiau atspinti įmonės ryšius, o kartu ir 

statusą, buvusį tais metais). 

22. Fizinis asmuo, kuris yra įmonės A akcininkas, kitoje įmonėje B turi ≥50 proc. akcijų. Ar šios įmonės 

laikomos susijusiomis? 

Įmonės būtų laikomos susijusiomis per fizinį asmenį, jei fizinis asmuo verčiasi ūkine-komercine veikla (pvz., 

verčiasi pagal verslo liudijimą, individualios veiklos pažymą, nuomoja nekilnojamąjį turtą, turi saulės 

elektrinę ir pan.) arba jei būtų nustatyta, kad abi įmonės verčiasi tokia pačia veikla ar tokios pačios veiklos 

dalimi toje pačioje rinkoje ar susijusiose rinkose. 

23. Kokia galima maksimali projekto trukmė? 

Maksimali projekto veiklų įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo 

dienos (Aprašo 23 p.). Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti ne vėliau kaip per 1 mėn. nuo projekto 

sutarties pasirašymo dienos (Aprašo 33 p.). Projekto veiklos, pareiškėjo rizika, gali būti pradėtos 

įgyvendinti ne anksčiau nei 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos (Aprašo 25 p.). 

24. Ar viešosios įstaigos ir asociacijos gali teikti paraiškas šiam kvietimui? 

Pagal Aprašą  galimi pareiškėjai yra MVĮ. Siekiant, kad organizacija būtų pripažinta MVĮ, ji turi būti 

laikoma įmone. Įmonė – bet kuris ekonominę veiklą vykdantis juridinis asmuo, 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 ir asociacijos bei viešosios įstaigos, kurios vykdo ekonominę veiklą. Žinoma, tam, kad 

minėtos organizacijos būtų tinkami pareiškėjai, jos turi atitikti ir kitus priemonės „E. ,omercijos modelis 

COVID-19“ Apraše nustatytus reikalavimus. 

25. Ar fizinis asmuo, dirbantis pagal individualią veiklą, gali teikti paraiškas šiam kvietimui? Ar norint 

sėkmingai dalyvauti tokioje priemonėje geriau registruoti IĮ arba MB? 

Pagal šios priemonės Aprašą  galimi pareiškėjai yra MVĮ.  MVĮ turi būti veikianti ne trumpiau kaip 

vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus 

finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos 

(jeigu įmonė vykdė veiklą mažiau nei trejus finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur (Aprašo 

19.2 p.).  Pagal Aprašo 3.11 p. veikianti įmonė – Juridinių asmenų registre įregistruota įmonė, turinti 

pajamų ir teisės aktų nustatyta tvarka teikianti metinės finansinės atskaitomybės dokumentus Juridinių 

asmenų registrui. 

Deja, bet Jūsų nurodytu atveju, fiziniam asmeniui, vykdančiam veiklą, finansavimas nebūtų skiriamas, 

kadangi pareiškėjas turi turėti juridinį statusą. Dabar įregistruoti judriniai asmenys taip pat nebūtų tinkami 

pareiškėjai pagal priemonės Aprašą, nes būtų veikiantys trumpiau kaip vienerius metus. 

26. Pagal priemonės reikalavimus, kokių veiklų vykdymui taikomi ribojimai? 

Aprašo 15 punkte nurodyta, jog finansavimas gali būti skiriamas pareiškėjams visose srityse, išskyrus: 

- Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje išvardytus sektorius ir veiklas: 

a) pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms veiklą žuvininkystės ir akvakultūros sektoriuje, kuriam 

taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 104/2000 (1);  

b) pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms pirminės žemės ūkio produktų gamybos veiklą;  

c) pagalbą, suteiktą įmonėms, vykdančioms veiklą žemės ūkio produktų perdirbimo ir prekybos sektoriuje, 

šiais atvejais:  

i) kai pagalbos dydis nustatomas pagal iš pirminių gamintojų įsigytų arba atitinkamų įmonių rinkai pateiktų 

produktų kainą arba kiekį;  

ii) kai pagalba priklauso nuo to, ar bus iš dalies arba visa perduota pirminiams gamintojams;  



d) pagalbą su eksportu susijusiai veiklai trečiosiose šalyse arba valstybėse narėse, t. y. pagalbą, tiesiogiai 

susijusią su eksportuojamais kiekiais, platinimo tinklo kūrimu bei veikla, arba kitomis einamosiomis 

išlaidomis, susijusiomis su eksporto veikla;  

e) pagalbą, kuri priklauso nuo to, ar daugiau vartojama vietinių nei importuotų prekių. 

 

- 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos 

regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu 

susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006, su visais pakeitimais 3 

straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus:  

a) atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimas ar statybos; 

b) investicijos, kuriomis siekiama sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, išmetamą vykdant 

veiklą, išvardintą Direktyvos 2003/87/EB I priede; 

c) tabako ir tabako gaminių gamyba, perdirbimas ir prekyba; 

d) netaikoma 

e) investicijos į oro uostų infrastruktūrą, nebent jos būtų susijusios su aplinkos apsauga arba kartu būtų 

vykdomos investicijos, kurių reikia siekiant sušvelninti ar sumažinti neigiamą oro uostų infrastruktūros 

poveikį aplinkai. 

27. Jei įmonė trūkstamą projekto lėšų dalį ketina finansuoti nuosavomis lėšomis, t. y. reikalingą pinigų sumą 

turi banko sąskaitoje, kokius pagrindžiančius dokumentus reikalinga pateikti su paraiška? 

Jeigu projekto nuosava dalis bus finansuojama įmonės nuosavomis (apyvartinėmis) lėšomis, kartu su 

paraiška reikia pateikti akcininkų/savininkų/narių sprendimą dėl finansavimo projektui skyrimo. Ar įmonė 

turi pakankamai lėšų projektui įgyvendinti bus vertinama pagal 2019–2020 m. patvirtintos finansinės 

atskaitomybės duomenis. Jeigu kils abejonių dėl įmonės finansinio pajėgumo, pareiškėjo bus prašoma 

pateikti kitus papildomus dokumentus (pvz., 2021 m. tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentus, 

kreditorių ir debitorių sąrašą, prognozinius pinigų srautus (mėnesiais) projekto įgyvendinimo laikotarpiu) 

arba pakeisti projekto finansavimo šaltinį į kitą (pvz., į kredito įstaigos, juridinio asmens ar fizinio asmens 

paskolą). 

Vienos dienos banko sąskaitos išrašas nėra tinkamas dokumentas, pagrindžiantis, kad įmonė turi 

pakankamai lėšų projektui įgyvendinti. 

28. Kokius dokumentus reikia pateikti, teikiant paraišką? 

Aprašo 30 p. yra numatytas projekto parengtumui taikomas reikalavimas, kurio neįvykdžius ir kartu su 

paraiška nepateikus pagrindžiančių dokumentų, paraiška atmetama neprašant papildomų dokumentų.  

Projekto parengtumui taikomi reikalavimai (Aprašo 30 p.):   

- Pareiškėjas kartu su paraiška turi pateikti užpildytą Aprašo 4 priedą (Word ir/arba Excel formatu);  

- Pareiškėjas, neteikiantis Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 

pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) deklaracijų (mėnesinių) turi pateikti atitinkamo laikotarpio 

duomenis (buhalterinę pažymą) apie įmonės pajamas laikotarpyje nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. 

sausio 31 d., ir atitinkamus 2019 metų ir 2020 metų laikotarpius arba įmonės buhalterio pasirašytą pažymą, 

kad pajamų kritimas šiais laikotarpiais buvo mažesnis nei 30 procentų. 

 

Aprašo 54 p. numatyti kiti dokumentai, kuriuos reikia pateikti kartu su paraiška:  

- Klausimyną apie PVM mokesčio tinkamumą finansuoti, jei prašoma pirkimo ir (arba) importo pridėtinės 

vertės mokesčio išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti; 

- SVV statuso deklaraciją;  

- „Vienos įmonės“ deklaraciją; 

-  dokumentus, pagrindžiančius projekto biudžeto pagrįstumą, nuorodas į rinkos kainas (ne mažiau kaip 

3 komerciniai pasiūlymai), jei projektą vykdo projekto vykdytojo darbuotojai – kiekvieno darbuotojo darbo 

valandų, priskirtų projektui, skaičių ir jų kiekio pagrindimą. Jei projektas pradėtas įgyvendinti – 

pasirašytas pirkimo–pardavimo sutartis, sąskaitas faktūras ir kitus pradėtą projekto įgyvendinimą 

įrodančius dokumentus;  



- Finansavimo šaltinius (pareiškėjo įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius 

dokumentus;  

- Patvirtintus paskutinių trejų finansinių metų metinių FA rinkinius (reikalavimas dėl patvirtintų metinių 

finansinių ataskaitų rinkinių netaikomas pareiškėjui, kuris yra pateikęs metinių FA rinkinius JAR). 

29. Kokių stebėsenos rodiklių turi siekti projektas? 

Aprašo 28 p. yra numatyti privalomi stebėsenos rodikliai: 

- „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, rodiklis pasiekiamas automatiškai pasirašius projekto sutartį; 

- „Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą įmonėms (subsidijos)“ – atsiskaitoma su galutiniu 

mokėjimo prašymu; 

- „Investicijas gavusios įmonės pajamų padidėjimas“ – atsiskaitoma per 1 metus po projekto finansavimo 

pabaigos. 

30. Ar paraiška bus atmetama, jeigu tinkamų išlaidų suma neviršis 10.000,00 Eur, t.y. jeigu priemonei 

įgyvendinti reikalinga mažesnė suma (iki 5.000 Eur) paraiška bus atmesta? 

Taip, tokiu atveju projektas būtų netinkamas finansuoti. 

Pagal Aprašo 36. p. „Mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 10 000 (dešimt 

tūkstančių) eurų.“ 

Jei Jūsų projektui įgyvendinti reikalingos tinkamos išlaidos sudaro 10.000,00 Eur, tai su galimu didžiausiu 

finansavimo intensyvumu 75 proc. finansavimo lėšų suma būtų 7.500,00 Eur (likusia suma turi prisidėti 

pats pareiškėjas) ir, deja, bet projektas būtų netinkamas finansuoti pagal Aprašo 36 p. 

31. Pareiškėjo apyvarta Apraše nurodytu laikotarpiu krito 29,5%. Pagal apvalinimo taisykles, tai būtų 30%. 

Ar tokiu atveju būtų suteikiami balai už apyvartos kritimą? 

Pagal Aprašą nustatytas aiškus kriterijus, kad „Prioritetas suteikiamas pareiškėjams, kurių ekonominės 

veiklos vidutinės vieno mėnesio pajamos, skaičiuojant nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. sausio 31 d., 

palyginti su 2019 metų ir 2020 metų atitinkamo laikotarpio vidutinėmis vieno mėnesio pajamomis, 

sumažėjo ne mažiau kaip 30 procentų.“ Atsižvelgiant į tai, apyvartos kritimui nepasiekus 30 proc. už šį 

kriterijų bus skiriama 0 balų. 
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